Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 438
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1802-1803
[Zie ook de toelichting op PDF-paginanummer 11 in dit document.]

Registratuure des districts Geesteren

18.01.1802
folio 1

Den 18 januarij 1802, 's middaags circa twaalff uuren heeft Garrit Baaken voor een
capitaal van acht hondert guldens, verbonden aan en ten behoeve van zijn broeder
Hendrik Baaken en erven, het caters plaatsjen, Konings genaamt, bestaande in huijs,
schoppe, zaadberg en daar bij geleegen hoff of gaarden, een kamp bouwland, groot circa
twintig scheepels gezaaij, voor het huijs, met de eene zijde aan de gemeente, en met de
andere zijde aan het daar langs loopende beekje, een hoek bouwlands, den Nijenkamp
genaamt, en een dag hooijgrond daar in leggende, mede aan de gemeente en het beekjen
voormeld; een stuk hooijland, de Reijse genaamt, groot ongeveer zeeven dag maaijens,
tussen de landerijen van Roesing en Broekhuijs, alle onder het drostampt Borculo, district
Geesteren, onder Gelselaar kennelijk gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 4.

04.02.1802
folio 1

Den 4 februarij 's 1802 middags twaalff uuren hebben Derk Hagens en Jenneken Jansen,
ehell. gecedeert en overgedraagen aan Jan ten Broekhuijs en desselvs huijsvrouw
Jenneken Leussink en erven, een stuk hooijland of vierde part van het zelve, het
Jammerdal genaamt, geleegen in het drostampt Borculo, district Geesteren, onder
Gelselaar, bij het huijs van cessionarien, langs de gemeente. Vide breeder hier vooren
folio 6.

11.03.1802
folio 1 en 2

Den 11 maart 1802 's middaags circa twaalff uuren hebben Hendrik Hattink en Geertjen
Garverdink, ehell., voor een capitaal van vier hondert en vijftig guldens verbonden aan
Berend de Roller en Anna Harmina Tellemans, ehell., en erven, hun eijgendommelijke
huijs, hoff en een stuk land, staande en geleegen in het dorp Geesteren, aan den
kerkhoff, naast het land van de weduwe Berent Hartgerink, op den Sonnen Camp, 2e een
gaarden bij Geesteren, aan de eene zijde langs den Kistemaakers gaarden, en met de
andere zijde langs het pastorieland, met het eene zijde aan het Veld, en met het andere
eijnde aan Pellewevers land, 3e den Hallers gaarden, met de eene zijde aan het gemeene
voetpad, met het eene einde aan het land van Garrit Hagens, en met het andere aan dat
van Gerrit Swikkeler; alle welke perceelen in en onder Geesteren kennelijk geleegen.
Vide breeder hier vooren folio 19.

07.05.1802
folio 2

Den 7 maij 1802 's middags ten twaalff uuren hebben Teune Karssenbarg, weduwe
Hendrik Bannink, voorts Hendrik Jan Bannink en desselvs huijsvrouw Aleijda ter Horst,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Garardus Baan en desselvs
ehevrouw Janna ter Weeme en erven, hun eigendommelijke huijs, staande in het dorp
Geesteren, naast het huijs van Lammert Hagens. Vide breeder hier vooren folio 47.

07.05.1802
folio 2

Den 7 maij 1802 s middaags ruijm twaalff uuren hebben Garardus Baan en Janna ter
Weeme, ehell., gecedeert en overgedragen aan Tuene Karssenbarg, weduwe Hendrik
Bannink, voorts aan Hendrik Jan Bannink en desselvs huijsvrouw Aleijda ter Horst en
erven, hun eigendommelijke schuure, staande in het dorp Geesteren, naast het huijs van
Lucas Brummelbos. Vide breeder hier vooren folio 48.

08.06.1802
folio 2

Den 8 junij 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Berent Zweerink en Geertruij
Broshuijs, ehell., gecedeert en over gedragen aan en ten behoeve van Hendrik Temmink
en desselvs ehevrouw Theune Hartelman en erven, hun eijgendommelijke een dag
grasmaeijens hooij- of weijdeland, in de Muiderman, tusschen de hooijlanden van Groote
Bussink, Groote Wilink, Veldink, Giffele en Braakman, in het drostampt Borculo, district
Geesteren, kennelijk gesitueert. Viede breeder hier vooren folio 68.
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12.06.1802
folio 2 en 3

Den 12 junij 1802 's middags ten twaalff uuren hebben Jan ter Horst, voorts Toone ter
Maat en Egbert Holters gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Hendrik,
Harmannes en Willem Bomthuijs zijn en hunner pupillen eijgendommelijke halfscheid
van het erve en goed, Bussink genaamt, en de halfscheid van de caterstede Breers,
bestaande in twee huijzen en twee schoppen, voorts hoff- en bouwland, hooij- en
weidegrond, kennelijk onder het district Geesteren, buurschap Haarlo. Vide breeder hier
vooren folio 71 sequenti.

16.07.1802
folio 3

Den 16 julij 1802 's voor de middaags ten halff twaalf uuren hebben Roelof ter Horst en
Aleida Meilink, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Steven van
Has Wz. hun eigendommelijke weide- of hooijland, kennelijk in dit drostampt Borculo,
district Geesteren, aan 't Leembroek, tusschen de weide van de weduwe F. Leevers en
Arend Kreunen, en meede schietende langs Scharpenoords weide. Vide breeder hier
vooren folio 121.

16.07.1802
folio 3

Eodem die 1802 's voor de middaags ruijm half twaalff uuren hebben Roelof ter Horst en
Aleida Meilink, ehell., verbonden voor eene capitaale somma van een duijzend guldens
aan ende ten behoeve van Steven van Has Wz. en erven hun eigendommelijke twee
koeweidens, in de Dikkers Maathe, als meede twee weiden of hooijmathen, te saamen
groot circa vier dag maaijens, onder het drostampt Borculo, district Geesteren, en aldaar
langs den Hesselinks Esch kennelijk liggende. Vide breeder hier vooren folio 122.

07.08.1802
folio 3

Den 7 augusti 1802 's voor de middags ten half twaalff uuren hebben Jan ter Haar en
deszelvs ehevrouw Johanna Geertruijd Florijn verbonden voor een capitaal van vijf en
seventig gulden aan en ten behoeve van Gerhardus Baan en Johanna ter Weeme, ehell.,
hun eigendommelijke huijs en wheere, staande in het dorp Geesteren ter eenre zijde,
naast het huijs van Albert Horsman, en te eindens aan het kerkhoff. Vide breeder hier
vooren folio 124.
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20.09.1802
folio 4 en 5

De 20 september 1802 is bij het Stad Gerichte van Borculo met advijs van rechtsgeleerden
een maagscheid geapprobeert, opgericht en geslooten tusschen A.J. te Relker ter eenre,
en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over de twee onmondige kinderen van
Harmen Kreunen en J.E. te Relker, ehell., ter andere zijde, waarbij aan den
eerstgenoemde uijt deszelvs overleedene moeders (Johanna Gerhardina Broekers,
weduwe G. te Relker) boedel is aan en toebedeelt de navolgende parceelen, onder het
district Geesteren kennelijk geleegen, als sub nr. 6e
Een stuk land bij Lieftink, groot vier scheepels gezaaij, de halfscheid van een stuk land in
de Kempe bij Lieftink.
Een stuk lands, groot twee scheepels gezaaij, zijnde kennelijk geleegen in den Hesselink
Esch.
Een plaatsjen, het Wensinks plaatsjen genaamt, leggende tusschen den Dijkweever en
dat van Frans Wensink.
Een stuk lands in de Hesselinks Esch, naast het land van Mulderink, groot twee scheepels
gezaaij.
Een stuk lands in den Hesselink Esch, naast het land van Elkink, groot vier scheepels
gezaaij, waar van de halfscheid J.D. Voors in eijgendom is toebehoorende.
Waar teegens aan de twee onmondige kinderen van gemelde H. Kreunen en J.E. te
Relker is aan bedeelt.
De halfscheid van een stuk land in de Kempe bij Lieftink, waar van de weder helft A.J. te
Relker is aan bedeelt.
Drie stukken land bij het Armen land van de provisorie van Borculo, waar van J.D. Voors
de halfscheid toebehoort.
Twee stukken lands op de Waater Braak bij Kolkman, zijnde ieder stukke groot vier
scheepels gezaaij, waar van J.D. Voors de halfscheid toebehoort.
Het plaatsjen Kolkman, waar van de halfscheid aan J.D. Voors toestendig is.
Een stuk lands in den Hesselink Esch, ter eenre zijde tusschen het Armen land van die van
Geesteren en ter andere zijde tusschen dat van D.F. Pott, groot vier scheepels gezaaij en
waar van J.D. Voors voor de halfscheid eijgenaar is.
Een stuk lands in den Hesselink Esch, langs den vaarweg, groot twee scheepels gezaaij, en
waar van J.D. Voors de halfscheid is toekoomende.
Een stuk lands in den Hesselink Esch, aan den weg, groot twee scheepels gezaaij, en waar
van dukgemelde J.D. Voors al meede voor de halfscheid eijgenaar is.
Een stuk land, het Koeken Kempken genaamd, aan het veld bij Kolkman, groot vier
scheepels gezaaij, en waar van J.D. Voors ook de halscheid is competeerende.
Alle welke opgemelde parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, district Geesteren zijn
geleegen. Vide hier van breeder het Weezen Prothocoll folio 39 sequenti.

30.09.1802
folio 5

Den 30 september 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Jan Vierdag en
Willemina Lueverink, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jan
Neien Esch en erven hun eigendommelijke een stuk bouwlands, kennelijk onder het
district Geesteren, in den Berkel Esch, tusschen de landen van Reind Ebbekink en van de
provisorie van Borculo. Vide breeder hier vooren folio 131.

30.09.1802
folio 5

Eodem die 1802 's voor de middaags ruijm elff uuren, hebben Jan Vierdag en desselvs
huijsvrouw Willemina Lueverink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendrik ter Haar en erven hun eijgendommelijke huijs, staande binnen het dorp
Geesteren, aan het kerkhoff, tusschen de behuijsingen van Derk te Hoonte en dat van de
weduwe Hendrik ter Horst. Vide breeder hier vooren folio 132.
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15.10.1802
folio 6

Den 15 october 's 1802 voor de middaags ten tien uuren heeft Reint Ebbekink of
Kunneman gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arent Florijn op de
Borghorst, een stuk bouwland, kenneljk in het drostampt Borculo, onder Gelselaar,
westwaarts naast verkooperens weijde, zuijdwaards met de eenen zijde aan het land van
Barent Kolkmans schietende, met den andere eijnde en zijde aan het Gelselaarsche
Broek, met den opworp. Vide breeder hier vooren folio 133.

15.10.1802
folio 6

Eodem die 1802 's voor de middaags ten halff elff uuren hebben Arent Tieberink en
deszelfs huijsvrouw Garritjen Bienshorst gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve
van Reint Ebbekink of Kunneman een stuk bouwlands, kennelijk geleegen in het
drostampt Borculo, kerspel Geesteren, den Krajenhoff genaamt, west waards aan het
land van Roeterink, aan de andere zijde en eijnde langs den gemeenen weg. Vide breeder
hier vooren folio 134.

15.10.1802
folio 6

Eodem die 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Arent Florijn op de Borghorst
en desselvs huisvrouw Fenneken Stijnties gecedeert en overgedragen aan Arent
Tieberink en Garritjen Bienshorst en hunnen erven, een stuk bouwlands, kennelijk in het
drostampt Borculo, kerspel Gelselaar, in den Esch aldaar, zuijdwaars met de eene zijde
naast het land van Jan Scheffer, oostwaards met den eene eijnde aan de gemeenen weg,
met de noordzijde aan dat van Barent Oosterkamp, westwaards aan de weijde van B.
Berentsen. Vide breder hier vooren folio 136.

15.10.1802
folio 6 en 7

Den 15 october 's middaags ten twaalff uuren heeft Engbert Floor, voor de somma van
vijf hondert en tachentig guldens met peindinge geprocedeert op alle de gereede en
ongereede goederen van Jenneken Heilersig, als voor een vierde part op twee hooven of
bouwland, als ook op twee kempen bouwland, groot circa acht scheepels gezaaij, in de
Geesterschen Dijk, dan nog op een koeweijde in de Dikkersmaathe, mitsgaders op een
koeweijde bij Aaftink en eijndelijk op twee stukken lands in den Geesterschen Esch,
wordende bebouwt door Frenks Jan; alle welke gemelde parceelen kennelijk in dit
drostampt Borculo, district Geesteren geleegen. Vide hier van breeder het Ord. Stads
Gerichts Protocol folio 283 sequenti.

06.11.1802
folio 7

Den 6 november 1802 's agter middaags ten half vijf uuren hebben Engbert Renkink en
Jenneken Niesink, ehell., gecedeert en over gedraagen aan de gecommiteerdens van de
kerk en mark van Geesteren, met naamen R.E. van Dorth tot Medler, E.C.C.W. van
Heekeren tot Nettelhorst, E. Broeker, G. Brakers, H. Wanninkhoff en H. toe
Wesselshuijs, hun eijgendommelijke bouwvallige huijsjen, benevens den grond daar bij,
kennelijk staande en geleegen aan de noordzijde van den Geesterschen kerkhoff. Vide
breeder hier vooren folio 144

13.11.1802
folio 7

Den 13 november 1802 's middaags twaalff uuren hebben mr. L.J. Lamberg en J.
Glissenberg Hessels, pro se et qq, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve
van de weduwe Daven en haar zoonen Jan Adolf en Berend Daven een stukjen
bouwlands op den Hesselink Esch, naast het land van de Provisorie Armen van Borculo,
met de eene en met de andere zijde naast dat van de koopersche voornoemd, onder het
disttrict Geesteren, in de buurschap Biel kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren
folio 149.

13.11.1802
folio 8

Den 13 november 1802 's middaags ruijm twaalff uuren hebben mr. L.J. Lambergh en den
rector J. Glissenberg Hessels gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Berent
Kreunen en Aaltien Keijsers, ehell., hun en mede erfgenaamen eijgendommelijke
kampjen lands, den Kollenboom genaamd, naast het land van Willem Morsman, onder
Huurne, district Geesteren, bij of aan den Huure Mors kennelijk geleegen.Vide breeder
hier vooren folio 151
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13.11.1802
folio 8

Eodem die 1802 's middaags ten half een uuren hebben mr. L.J. Lambergh en den rector
J. Glissenberg Hessels in qualiteit als boven, laastelijk nog gecedeert en overgedraagen
aan en ten behoeve van Derk Overdijking en erven, een stuk bouwlands op den
Kollenboom, naast het land van Willem Mullerie of Morsman, in het drostampt Borculo,
onder Geesteren en buurschap Huurne, aan den Huur Morsch kennelijk geleegen. Vide
breeder hier vooren folio 152.

17.11.1802
folio 8

Den 17 november 1802 's voor de middaags ten halff elff uuren heeft R.E. van Dorth tot
Medler in qualiteit als volmagtiger van G.W. van Lamsweerde en M.C. van Dorth, ehell.,
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van mr. Alexander van Suchtelen en
Bartholda Aleijda Aleijda Remink, ehell., en erven een obligatie van vijf duijzend zeeven
hondert drie en veertig guldens, als scholte Jan Nijland en Lutgard ten Broekhuijzen, in
der tijd ehell., op 31 december 1789 ten behoeve van mr. A.O.F. Bomble Vatebender
hebben beleden schuldig te wezen en daar voor verbonden den utilen eigendom van het
erve en goed Laarberg, onder Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 154.

30.11.1802
folio 9

Den 30 november 1802 's middaags ten twaalff uuren heeft Hendrica Cornelia Derksen,
weduwe Waander Groters, pro se et nomine liberorum booven en behalven de somma
van drie duijzend zeeven hondert guldens, wederom verbonden voor eene capitaale
somma van acht hondert guldens aan en ten behoeve van B.A. Roelvink en desselvs
huisvrouw H. Abbink en erven, haar en minderjaarige eijgendommelijke plaatse, de
Scholten Plaatse genaamt, gelegen onder dit drostampt Borculo, district Geesteren,
buurschap Haerlo, bestaande in huijs, schoppe, barg en verder getimmerte, zoo meede
de bouwlanden, weidegronden en houtgewassen, als een kamp lands, den Esch genaamt,
groot circa twee en tachentig scheepels gezaaij; vlak bij 't voorseijden huijs een gaarden
bij 't zelve huijs, groot circa zeeven scheepels gezaaij, een camp lands, de Mannen Weert
geheten, groot circa twaalff scheepels gezaaij, bij de Berkel, tusschen de weiden van Klein
Bussink en 't land van Groot en Klein Avink, een stuk lands op den Elsbree, groot neegen
scheepels gezaaij, een weide bij 't huijs, den Hoff genaamt, groot circa vier dag maaijens,
een weide, den Pas genaamt, bij de brug, groot drie dag maaijens, en eijndelijk een weide
aan de Berkel, tusschen de weiden van Bothloon en Geerdink, groot ongeveer zes dag
maaijens. Vide breeder hier vooren folio 166 sequenti.
[In de marge staat geschreven: "Geroyeerd den 2 februarij 1804".]

20.12.1802
folio 10

Den 20 december 1802 's middags ten twaalff uuren hebben Engbert Hagens Gz. en
Hendrika Floors, ehell., verbonden voor een capitaal van seven hondert en vijftig guldens
en ten behoeve van de Diakonie Armen van Geesteren een stuk bouwlands, groot een
mudde gezaaij, de Buts Breede genaamt, in den Berkel Esch, met de eene zijde naast het
land van L. Hagens, en met het einde aan den gemeeen vaarweg, voorts een scheepel
gezaaij lands op den Slatten Kamp, naast het land van Jan Hilhorst, en eindelijk een huijs
en annex hoff, in het dorp Geesteren bij het Hekke afgaande. Vide breeder hier vooren
folio 174.
[In de marge staat geschreven: "Geroyeert den 3 van bloeimaand 1810 - Vide 't Proth. van
aff. ibid folio 182 sequenti".]

20.12.1802
folio 10

Den 20 december 1802 's avonds ten vijf uuren hebben Gerrit Hagens en Jenneken
Koeslag, ehell., gecedeert en overgedraagen aan Arend Ruwhoff en desselvs huijsvrouw
Catharina ter Weeme en erven hun eijgendommeljke weide, de Nienhuijser Maat
genaamd, groot drie koeweidens, kennelijk onder Geesteren, tussen de weiden van
Roeterink, Jalink, Rengerink en Laarberg, geleegen. Vide breeder hier vooren folio 179
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20.12.1802
folio 10

Eodem die 1802 's avonds een weinig over vijf uuren hebben Gerrit Hagens en Jenneken
Koeslag, ehell., gecedeert en overgedragen aan Barteld Hallers en Janna Vorkink, ehell.,
en erven, een stuk bouwlands, de Hillige Breede genaamt, groot circa vier scheepels
gezaaij, kennelijk onder Geesteren tusschen de landerijen van Willem Wessels en
Hendrik Hagenbrummel geleegen. Vide breeder hier vooren folio 180.

20.12.1802
folio 10 en 11

Eodem die 1802 's avonds circa half ses uuren hebben booven genoemde ehell. gecedeert
en overgedragen aan Jan Hilhorst en Engele Jansen, ehell., en erven, een stuk bouwland,
groot circa een en een half schepel gezaaij, kennelijk onder Geesteren, op den
Zonnenkamp, tusschen de landerijen van Gerrit Hagens en Willem Hendrik Eggink
geleegen. Vide breeder hier vooren folio 181.

20.12.1802
folio 11

Eodem die 1802 's avonds ten half ses uuren, hebben bovengenoemde ehell., laatstelijk
gecedeert en overgedragen aan Gerrit Jan Brummelbos en erven een stuk bouwlands,
kennelijk onder Geesteren in het Sijde Land tusschen de landerijen bij Jan Hagens en
Derk Florijn, tans in bouwinge. Vide breeder hier vooren folio 182.

20.12.1802
folio 11

Eodem die 1802 's avonds ten ses uuren hebben Gerrit Hagens en Jenneken Koeslag,
ehell., verbonden voor een capitaal van vijftien hondert guldens aan en ten behoeve van
Jan Weenink en erven, 1e een huijs en hoff binnen het dorp Geesteren, tusschen de
huijsen en wheeren van Engbert Hagens en Arend Ruwhoff, staande en geleegen, 2e
twee stukken bouwlands, de Zwarte Breede genaamt, in den Berkel Esch, tusschen de
landerijen van Willem Wessels en Baerend Poelman, 3e een dito de Hallers gaarden
genaamt, agter de Smit onder Geesteren geleegen, 4e en booven die genoemde
parceelen tot borgen gesteld Roeterink en Breuker. Vide breeder hier vooren folio 183.

27.12.1802
folio 11

Den 27 december 1802 's agtermiddags ten half drie uuren hebben Harmen Botloon en
Trientjen Bannink, ehelieden, voor een capitale summa van een duijzend caroli guldens,
verbonden, aan en ten behoeve van Arend Scholten en Gesina Geers, ehel., en erven,
hun eijgendommelijke twee weijdens, de voorste en middelste de Klootjes genaamd,
mitsgaders een kampjen bouwlands, groot circa een molder gezaaij, alle welke parceelen
kennelijk zijn gesitueerd in dit drostampt Borculo, district Geesteren. Vide breede hier
vooren folio 189.
[In de marge staat geschreven: "Geroyeerd den 8 van wijnmaand 1810. Vide 't proth. van
aff. ibid. folio 236 sequenti"].

28.12.1802
folio 12

Den 28 december 1802 is ter secretarie overgegeeven ten fine van prothocollatie en
registratuure zeeker maagscheid van den 8 april 1786, opgericht en geslooten tusschen
Harmen Botloon ten eenre, en Thrijne Bannink ter andere zijde, waarbij is
geconditioneerd en overeengekomen dat den eerste contrahent aan zijn bruid, de
tweede in deezen, beloofd en verspreekt, onder conditien daarbij alle zijne goederen,
waartegens de bruid of 2de contrahente insgelijks belooft en verspreekt alle haare
goederen. Vide breeder hier vooren folio 191.

07.01.1803
folio 12

Den 7 januarij 's 1803 agtermiddaags ten vier uuren, heeft mr. L.J. Lambergh, pro se, en
namens desselvs meede ecexuteur J. Glissenberg Hessels gecedeert en overgedraagen
aan en ten behoeve van H.C.S. Kompffen, weduwe wijlen F.H. Pott, en erven, hunne en
meede erfgenamen eijgendommelijke stukke bouwland, de Huijssteede genaamd, naast
het land van Hendrik Griemelink, kennelijk in dit drostambt Borculo, district Geesteren, in
den Hesselings Esch geleegen. Vide breeder hier voren folio 211.
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07.01.1803
folio 12

Eodem die 1803 's agtermiddags een weinig over vier uuren, heeft bovengenoemde mr.
L.J. Lambergh in qualiteit als vooren, gecedeert en overgedraagen, aan en ten behoeve
van Roelof Kreunen en desselvs huijsvrouw en erven, zijn en meede erfgenamen
eijgendommelijke twee stukken bouwland, naast malkanderen geleegen in den Hesselink
Esch, met de eene zijde naast 't land van B. Mullerink, en met de andere zijde aan 't land
van Gerrit Daven, in 't drostambt van Borculo, onder Geesteren, en buurschap den Beel.
Vide breeder hier voren folio 213.

24.01.1803
folio 12 en 13

Den 24 januarij 1803, 's voordemiddags ten elf uuren, heeft Hendrik Zijel gecedeert en
overgedraagen, aan en ten behoeve van Geert Ebbekink en erven, een stukjen bouwland,
kennelijk geleegen in 't drostambt Borculo, buurschap Gelselaar op den Stokkink Esch,
tusschen 't land van den heer van der Sluijs en Geert Ebbekink, met de eene zijde aan 't
land van B. Oosterkamp, en met 't andere einde aan den weg bij Stokkink. Vide breeder
hier voren folio 229.

24.01.1803
folio 13

Den 24 januarij 1803 's avonds ten half zeeven uuren, heeft Gerrit Bouwhuijs, met
peindinge geprocedeert, voor een somma van f. 2800-00-00, op alle de gereede goederen
van Hendrik Culsdom en Geertruid Dieperink, ehel., als inboedel des huijzes, leevendige
have en vhee, koorn, gedorst en ongedorst, hooij, stroo, mest en mestregt,
bouwgereedschappen, etc., als meede op derzelver ongereede goederen, speciaal 't erve
Bolk, met zijn getimmerde, onderhorige landerijen, weijdegronden en houtgewassen,
kennelijk in dit drostambt Borculo, district Geesteren geleegen. Vide hiervan breeder 't
Ord. Landsgerichts Prothocol folio 237 sequenti.
[In de marge staat geschreven: ''Geroyeerd den 21 september 1804."]

26.01.1803
folio 13

Den 26 januarij 1803, 's voordemiddaags ten elf uuren, heeft Adam Martens senior, pro
se en nomine uxoris A.M. Tellemans, met peindinge geprocedeert, voor een somma van
f. 300-00-00, op alle de gereede goederen van Hendrik Bolkman en Geertruid Dieperink,
ehel., als inboedel des huijzes, leevendige have en vhee, koorn, gedorst en ongedorst,
hooij, stroo, mest en mestregt, bouwgereedschappen etc., als meede op derzelver
ongereede goederen, onderhorige landerijen, weijdegronden en houtgewassen, kennelijk
in dit drostambt Borculo, district Geesteren geleegen. Vide hier van breeder 't Ord.
Landgerichts Prothocol folio 241 sequenti.

19.02.1803
folio 14

Den 19 februarij 1803, is bij 't landgericht van Borculo een maagscheid geapprobeerd,
opgerigt en geslooten, tusschen Jenneken ten Paste, weduwe wijlen Garrit Udink, ter
eenre, en de gequalificeerde momberen, van en over de twee minderjarige kinderen bij
genoemde haren eheman in huwelijk verwekt ter andere zijden, waarbij aan de moeder
en eerst condividente is aan en toebedeeld geworden, op conditien daarbij, den geheelen
inboedel des huijzes, leevendige have en vhee, koor, gedorst en ongedorst, mest en
mestregt van 't plaatsjen, Udink genaamd, blijvende de ongereede goederen, zo ook de
lastige boedelsschulden, in gemeenschap, en welke eerstgenoemde bestaan in een stuk
land, den Westerhof genaamt, geleegen bij 't Westhuijs, groot circa zeeven scheepels
gezaaij, als meede een stukjen bouwland, in de Esselink Kempe, bij Lieftink, van circa
twee scheepels gezaaij, kennelijk in dit drostambt Borculo, district Geesteren gesitueerd.
Vide hier van breeder 't Weesen Prothocol folio 69 sequenti.
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09.03.1803
folio 14 en 15

Den 9 maart 1803 is ter secretarie ter fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een maagscheid, opgerigt en geslooten tusschen de gebroeders Gerhard
ter Meulen en zijn huijsvrouw Harmina Mullerink, ter eenre, en Jan Hendrik ter Meulen
en desselvs ehevrouw Hendrika Harmsen, ter anderen zijde, over de boedel van wijlen
hunlieder ouders en schoonouders, mr. G. ter Meulen en Jacoba Lugard, in der tijd ehel.,
nagelaaten, waarbij is geconditioneerd en vastgesteld, dat de tweede contrahenten aan
de twee eerst genoemde contrahenten, in een volkomen eijgendom en possessie
overgeeven hunlieder geregte erfdeel aan de navolgende parceelen, als 1e een zesde
portie aan het plaatsjen, Grimberg genaamt, 2e de weijde de halve Boolspijk, 3e aan de
weijde het halve Ravenslag; alle welke parceelen kennelijk geleegen zijn in dit drostambt
van Borculo, district Geesteren, op conditien van vorenstaande maagscheid de dato 21
augustus 1802. Vide breeder hier voren folio 250 sequenti.

19.04.1803
folio 15

Den 19 april 1803 's voordemiddaags een weinig over elf uuren, heeft Gerrit Jan
Brummelbos gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Adam Martens senior,
en die zijne huijsvrouwe A.M. Tellemans, en erven. zijn eijgendommelijke stukke
bouwland, groot circa twee scheepels gezaaij, het Sijdenland genaamd, kennelijk in dit
drostambt Borculo, district Geesteren, tusschen de landerijen zo Jan Hagens en Derk
Florijn thans in bouwinge hebben, geleegen. Vide breeder hier vooren folio 273 sequenti.

29.04.1803
folio 16

Den 29 april 1803 's middaags ruim twaalf uuren, hebben Jan Roelofsen en Harmina ten
Broekhuijs, ehel., gecedeert en overgedraagen, aan en ten behoeve van Arend ten
Broeke op Olthof en desselvs huijsvrouwe Maria Fenne Aleijda Rouwhof en erven, hun
eijgendommelijke hooijland, de Koemaathe genaamd, en wel de halvscheid van dien,
kennelijk onder het district Geesteren, kerspel Gelselaar, westwaards met den eenen
einde naast Harmen Hilhorst zijn maathe, en met de zijde noordwaards naast Flips
Jansen Driesens maate, en oostwaards langs den Olthover Kamp schietende, geleegen.
Vide breeder hier voren folio 278 sequenti.

30.04.1803
folio 16 en 17

Den 30 april 1803 des nademiddaags om vijf uur heeft Geertjen ten Arve geadsisteerd
met A.J. Stokkink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van haaren broeder
en schoonzuster Harmen ten Arve en vrouw Garritjen Stokkink alsodaane obligatie van
een duizendt en zeeven honderd guldens, als al nog ten laste van Arent Lubberdink en
Aaltjen, eheluijden, staande en gevestigd is,
1e in haar eijgendommelijke plaatsjen, het Holters genaamd,
2e een weijde strekkende met twee zijden langs het gemeene Broek, en met eene zijde
langs de gaarden van Jan Hilhorst, en met de andere zijde langs de weijde van Geert
Ebbekink en Hendrik Kolkman kennelijk geleegen,
3e een stuk bouwland op den Esch, strekkende met de eene zijde langs de landerijen van
Derk Wannink, en met de andere zijde langs de landerijen van de weduwe Derk Wiggers,
4e een half stuk bouwland in de Bouwhuijskempe, schietende langs de landerijen van
Arent Lubberdink en Reijnt Peeters,
5e een stukjen bouwlands in den Bouwhuijs Kamp, tusschen het land van Teunis
Schothorst en Derk Herms Klinkenkamp, als meede een stuk bouwland, het Modde
akker genaamt, langs de Leemkes Steege en het land van Aalbert Nijenhuis.
Alle onder den drostambte Borculo in Gelselaar geleegen. Vide breeder hier vooren folio
281 sequenti.
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05.05.1803
folio 17

Den 5 maij 1803 's agtermiddags een quartier over twaald uur hebben Garrit Baken,
weduwenaar van Trientjen de Waart, pro se en als vader en voogd van zijn minderjaarig
dogtertje Janna, voorts Arent de Waart en Hendrik Baaken, als oomen en
bloedtmomboiren over voorzeijden minderjaarig dogtertjen, als meede Harmen
Beerendsen en Garridiena Konings, eheluijden, tutore marito, mitsgaders Albert Baaken,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Flips Janssen Driesen en Engbert
Mensing een weide, de Reijze genaamt, groot min of meer zeeven dag maaijens, in het
drostampt Borculo, onder Gelselaar kennelijk gesitueert. Vide breder hier vooren folio
290 sequenti.

05.05.1803
folio 17 en 18

Eodem die den 5 maij 1803 's agtermiddags ten half een uuren, hebben dezelve
comparanten, gecedeert en overgedraagen aan Jan Lubberdink en Teunis Bijnshorst,
1e de Koningsplaatze als huis, hof en gaardenland, beneevens tien schepels gezaaij
bouwland, als meede de grond, daar de schoppe op staat, te saamen groot plus minus
zestien schepels gezaaij, en den bakovend, aan de gemeente en daar langs loopende
beekjen, wijders een dag maaijens hooijgrondt daarbij, voor in den Nijenkamp met het
houtgewas, uitgezondert twee eiken boomptjes aan de beek,
2e een stuk bouwland op den kamp bij Koningshuijs, groot min of meer vijf schepels
gesaaij, met de eene zijde aan de gemeente, en met het eene einde na het huis van
Wolters kennelijk geleegen
3e een stuk bouwland meede bij voorzeijden Kooningshuis, op den kamp, groot plus
minus vijf schepels gesaaij, met de eene zijde aan het daar langs loopende beekjen, en
met het einde na het huis van Wolters, met de grasgrond en houtgewas, onder Gelselaar
geleegen.
Vide breeder hier vooren folio 292 sequenti.

05.05.1803
folio 18

Eodem die den 5 maij 1803 's agtermiddags een weinig over half een uur hebben
voorschreeven comparanten gecedeert en opgedraagen aan en ten behoeve van Berent
Berendsen, een stuk bouwland in den Nijenkamp, bij of omtrent Koonings huis, groot vijf
scheepels gezaaij, min of meer met een halven dag hooigrond daarnaast en 't houtgewas,
met de eene zijde aan het daar langs loopende beekjen, en met de andere zijde aan het
daarlangs gaande voetpad, onder het drostampt Borculo, kerspel Gelselaar kennelijk
geleegen. Vide breeder hier voorfolio 294 sequenti.

05.05.1803
folio 18 en 19

Eodem die 1803 's agtermiddags een quartier voor een uuren hebben voornoemde
comparanten gecedeert en getransporteerd aan en ten behoeve van Willem Schoman
een stuk bouwland in den Nijenkamp bij en omtrent Koninghuijs, groot min of meer vijf
scheepels gezaaij, met een halven dag hooijgrond, aan het einde met de eenezijde aan of
naast het daar langs gaande voetpad, en met de andere zijde naast het land van
Schoman, en met het eijnde aan den sloot of graaven, onder het drostampt voornoemt,
kerspel Gelselaar kennelijk geleegen. Viede breede hier vooren folio 295 sequenti.

05.05.1803
folio 19

Eodem die den 5 maij 1803 's agtermiddags ten een uur hebben Flips Janssen Driesen en
Geertien Mensink, ehell., voorts Engbert Mensink en deszelfs huisvrouw Willemken
Abbink, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Garrit Klein Avink en
Everdina Baken, ehell., een zeeker hooijland, de Konings Reijze genaamt, te weten de
Laage zijde in het drostampt Borculo, kerspel Gelselaar geleegen. Vide breeder hier
vooren folio 296 sequenti.
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07.05.1803
folio 19

Den 7 maij 1803 nademiddags om half drie uur hebben Garrit Jan Borghorst op Kriegers
en vrouw Egberdiena Kriegers gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Garrit Jan Kistemaaker hun eigendommelijke dag grasmaaijens in een maathe, de
Triersmaathe genaamt, met het eene einde aan de Schopperskamp, met het andere
einde aan de Berkel, en tusschen de hooijgronden of maathen van Boonemans en
Lieftinks kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, buurschap Kulsdom. Vide breeder
hiervooren folio 299 sequenti.

09.05.1803
folio 19 en 20

Den 9 maij des middags om twaalf uuren hebben Hendrik Kulsdom en Geertruid
Dieperink, ehell., gecedeert en overgedragen ten behoeve van Gerrit Klein Avink en
Everdina Baken, ehell., een zeeker hoek hooijland, de Kwapsmathe genaamt, onder het
drostampt van Borculo, in Geesteren, buurschap Culsdom, gesitueert, tusschen de
hooijlanden van Willem Hendrik Eggink en Egbert Maats. Vide breeder hier vooren folio
301 sequenti.
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