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Registratie van het district Geesteren - Periode 1800-1802
Registratuure van het district Geesteren

23.06.1800
folio 1

Den 23 junij 1800 's agter middaags ten vijff uuren geeft Teunis Efftink in qualiteit als
volmagtiger van Hendrik Palsenborg gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve
van Jan Braakman en deszelfs vrouw Garritjen Braakman en erven, een stuk bouwlands,
groot ongeveer een scheepel gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo, district
Geesteren, buurschap Huere, op den Braakmans Camp, tusschen de landerijen van
cessionarien. Vide breeder hier vooren folio 7 sequenti.

14.07.1800
folio 1

Den 14 julij 1800 's middaags ruijm twaalf uuren, hebben Derk Hagens en Jenneken
Jansen, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Gerrit Scholten en
desselvs huijsvrouw Janna Weernekers en erven hun eigendommelijke stukke land, groot
ongeveer drie en half scheepsels gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo, district
Geesteren, met de eene zijde langs Reijnd Hagens Brummen, en met de andere zijde
langs het land van de Provisorie Armen van Geesteren, en met het eene eijnde aan het
land van Bouwhuijs en met het andere eijnde aan den gaarden van kooperen. Vide
breeder hier vooren folio 18.

23.08.1800
folio 1 en 2

Den 23 augustus 1800 's voor de middaags ten elff uuren heeft Gerrit ter Horst gecedeert
en overgedragen aan en ten behoeve van zijn soon Roelof ter Horst en desselfs
huijsvrouw Aleida Meilink en erven, twee weiden hooijland. kennelijk in het drostampt
Borculo, district Geesteren, de eene aan de Hesselinks Esch, tusschen de weiden van de
erven van wijlen Gerrit ter Meulen en die van kooperen, en de andere aan het
Leembroek, tusschen de weiden van de weduwe Fredrik Leevers en Arent Kreunen,
schietende langs de weide van Scharpenoord. Vide breeder hier vooren folio 28.

29.08.1800
folio 2

Den 29 augustuts 1800 's middaags ten twaalf uuren heeft Jan Hasselberg gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Harmen ten Broekhuijs en desselfs huijsvrouw
Aaltien Mols en erven, comparants eijgendommelijke plaatsjen, het Lange Vonder
genaamt, kennelijk onder het drostampt Borculo, district Geesteren, geleegen, met de
eene zijde aan 't gemeene veldt of vaarweg, en vervolgens aan 't land van de weduwe
Daven, en aan de andere zijde aan een weide van Gerrit Smeink en het land van Berent
Rotman, beneffens een boschjen zoo tegen het huijs is liggende, als mede een
begraafplaats op het kerkhof te Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 30 sequenti.

12.12.1800
folio 2

Den 12 december 1800 hebben Arent Borghorst en Fenneken Wientjes ehell., gecedeert
en overgedraagen aan Jan Schelfer en die zijn vrouwe Geertien Stokhuurne en erven zijn
eijgendommelijke halve stuk bouwlands, groot ongeveer drie scheepels gezaaij, op den
Heuver Esch, aan de eene zijde langs het land onder de Diaconie van Gelselaar
behorende en met de andere zijde langs dat van kooperen, onder Gelselaar geleegen.
Vide hier vooren folio 69 sequenti.
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12.12.1800
folio 3

Den 12 december 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als volmagtiger van L.W. van
Heeckeren tot Kell gecedeert en overgedraagen aan Berend Berendsen, onder
Diepenheijm woonagtig,
1e Een stuk bouwland op den Gelselaarsen Esch, zijnde een gedeelte van het land, de Vlak
genaamt, met de sloot en heggen, zoo verre daar teegen geleegen, schietende aan het
land van A.J. Stokkink en met de andere zijde aan het land van de Gelselaarse Diaconie,
met het eene eijnde aan de Maat agter de Weijert, en met het andere eijnde aan den
Middelweg door de Esch loopende.
2e Een gedeelte van de zoo genaamde Voorste Maate, van de eijken paalen tot agter aan,
leggende tussen de Maat agter den Weijert, en den Roenen Kamp en het Seeland.
3e Een gedeelte van de zogenaamde Maate agter de Weijert, tusschen den Esch en de
Voorste Maate geleegen, van de dwars sloot tot agter aan toe.
Welke genoemde parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, district Geesteren,
buurschap Gelzelaar zijn geleegen. Vide breeder hier vooren folio 70 sequenti.

12.12.1800
folio 3

Eodem die 1800 heeft Derk Kleijn Laarberg gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Jan Scholtink en erven, zijn eijgendommelijke huijs en wheere, met de daar
bij en agter geleegene landerijen, opgaande boomen, sigt vreede of plaggengrond en
uijtdrift in de Mark, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Geesteren, onder
Gelselaar. Vide breeder hier vooren folio 73 sequenti.

12.12.1800
folio 4

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als booven gecedeert en
overgedraagen aan Jan Wilbers een stuk bouwland op den Gelselaarschen Es, zijnde een
gedeelte van het land, den Vlak genaamt, met de sloot en hegge daar teegen geleegen,
schietende met het eene eijnde aan de Maat agter den Weijert, met het andere eijnde
aan den Middelweg door den Es loopende, met de eene zijde aan het land van Arent
Tieberink, en met de andere zijde aan dat van Arent Jan Stokkink. Vide breeder hier
vooren folio 75.

12.12.1800
folio 4

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn hier booven genoemde qualiteit
gecedeert en overgedraagen aan Arent Tieberink een stuk bouwland op den
Gelselaarschen Es, zijnde een gedeelte van het land, den Vlak genaamt,met de sloot en
hegge daar tegen geleegen, met het eene eijnde schietende aan de Maat agter den
Weijert, en met het andere eijnde schietende aan den Middelweg door den Es loopende,
met de eene zijde aan het land van Egbert Hendrik Oosterkamp, en met de andere zijde
aan dat van Jan Wilbers. Vide breeder hier vooren folio 77 sequenti.

12.12.1800
folio 4

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als booven gecedeert en
overgedraagen aan Theunis Bijnshorst een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es, zijnde
een gedeelte van de zoo genaamde Laage Land of Semerskamp, met de eene zijde aan
het land van Arent de Weert, en met de andere zijde langs dat van G.J. Bekkendam. Vide
breeder hier vooren folio 79 sequenti.

12.12.1800
folio 5

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn meergemelde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Egbert Hendrik Oosterkamp,
1e Een stuk bouwland op den Gelselaarschen Es, zijnde een gedeelte van het land, den
Vlak genaamt, met de sloot en hegge zoo verre daar tegen zijn geleegen, schietende met
twee zijden aan den weg, met de eene zijde aan de Maat agter den Weijert, en met de
andere zijde naast het land van kooper.
2e Een stuk bouwland op voorschreven Gelselaarschen Es, mede een gedeelte van den
Vlak, met de sloot en hegge daar tegen, met het eene eijnde aan de Maat agter de
Weijert, en met het andere aan den Middelweg, met de eene zijde aan het eerste
parceel, en met de andere zijde aan dat van Arend Tieberink.
Vide breeder hier vooren folio 81.
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12.12.1800
folio 5

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als vooren gecedeert en
overgedragen aan Arend Jan Stokkink,
1e Een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es, zijnde een gedeelte van het land de Vlak.
2e Een stuk bouwland, naast het voorgaande, mede op den Gelselaarsen Es, en een
gedeelte van den Vlak, met de sloot en hegge daar tegen, schietende met het eene einde
aan de Maat agter den Wijert, en met het andere eijnde aan den Middelweg.
Het eerste stuk stuk met de zijde aan het land van Jan Wilbers en het twee aan dat van
Berend Berendsen. Vide breeder hier vooren folio 83 sequenti.

12.12.1800
folio 6

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als vooren gecedeert en
overgedraagen aan Hendrik Bannink,
1e Een stuk bouwlands, op den Gelselaarsen Es, zijnde een gedeelte van het Laage Land of
Semerskamp, met de eene zijde aan het voetpad na Gelselaar, en met de andere zijde
aan het land van Arent de Weert, met het lange einde aan de hegge en met het
voorhoofd aan den Middelweg.
2e Een weijde, het Sloesemans Meeken genaamt, geleegen langs en aan den Borghorster
Kamp.
Vide beeder hier vooren folio 85 sequenti.

12.12.1800
folio 6

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn voornoemde qualiteit gecedeert en
overgedragen aan Garrit Jan Bekkedam, een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es,
zijnde een gedeelte van het Laage Land of Semerskamp, met de eene zijde aan het land
van Theunis Bijnshorst, en met de andere zijde aan dat van Arent Jan Mensink, met het
laage einde aan de hegge, en met het hooge einde aan den Middelweg. Vide breeder hier
vooren folio 87.

12.12.1800
folio 6

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als vooren gecedeert en
overgedraagen aan Arent Jan Mensink een stuk bouwland op den Gelselaarse Es, zijnde
een gedeelte van het Laage Land of Semerskamp, met de eene zijde aan het land van
Garrit Jan Bekkedam, en met de andere zijde naast dat van Cornelis Riksen, met het
laage einde aan de hegge, en met het hooge aan den Middelweg. Vide breeder hier
vooren folio 89.

12.12.1800
folio 7

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn hier voor genoemde qualiteit gecedeert
en overgedraagen aan Arent de Weert een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es, zijnde
een gedeelte van het Laage Land of Semerskamp, met de eene zijde aan het land van
Hendrik Bannink, en met de andere zijde aan dat van Theunis Bijnshorst, met het laage
einde tot aan de hegge, en met het hooge einde tot aan de Middelweg. Vide breeder hier
voor folio 91 sequenti.

12.12.1800
folio 7

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als meergemeld, gecedeert en
overgedraagen aan Derk Wannink een stuk bouwlands, zijnde een gedeelte van het land
de Kruisbree, met de eene zijde aan het land van Arent Olthoff, en met de andere zijde
aan dat van Hendrik Eldrink, met het laage einde aan de hegge, en met het hooge aan
den Middelweg. Vide breeder hier vooren folio 93.

12.12.1800
folio 7

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn hier voor aangetogen qualiteit gecedeert
en overgedraagen aan Hendrik Eldrink een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es, zijnde
een gedeelte van het land, de Kruijsbree genaamt. met de eene zijde aan het land van
Derk Wannink, en met de andere zijde aan dat van Hendrik Elderink, met het laage einde
aan de hegge, en met het hooge aan den Middelweg. Vide breeder hier vooren folio 94.
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12.12.1800
folio 8

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als booven geëxprimeert gecedeert
en overgedraagen aan Hendrik Hofmeijer te Gelzelaar,
1e Een stuk bouwland op den Gelselaarsen Es, zijnde een gedeelte van het land, de
Reedakkers genaamt, met de hegge en sloot daar teegen, met de eene zijde aan het land
van Garrit Schrootmans, en met de andere zijde aan dat van G.J. Oosterkamp, met het
eene einde aan de weide het Reedblik, en met het andere einde aan den Middelweg.
2e Een stuk land, den Heftenkamp genaamt, tussen de Voorste Maat en de Maat agter
den Weijert, met het geëvenredigt gedeelte van den vreegrond, tussen Reedblik en
Sloesemans Meeken.
Vide breeder hier vooren folio 96.

12.12.1800
folio 8

Eodem die 1800 heeft Jan Arnold Luitjes in zijn genoemde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Garrit Jan Oosterkamp een stuk bouwland, zijnde een gedeelte van
het land, de Reedakkers genaamt, met de eene zijde aan het land van Hendrik Hofmeijer,
en met de andere zijde aan den weg van de Schothorst na de Es, met het eene eijnde aan
de weijde het Reedblik, en met het andere aan den Middelweg. Vide breeder hier vooren
folio 98 sequenti.

12.12.1800
folio 8

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes, meer gemeld, gecedeert en overgedraagen aan Garrit
Schrootmans een stuk bouwlands op den Gelselaarsen Es, zijnde een gedeelte van het
land, de Reedakkers genaamt, met de sloot en hegge, met de eene zijde aan het land van
Arend Jan Ruwhoff en Teunis Bijnshorst, en met de andere zijde aan het land van
Hendrik Hofmeijer, en met het eijnde aan de weijde het Reedblik. Vide hier vooren folio
100 sequenti.

12.12.1800
folio 9

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes in qualiteit als vooren gecedeert en overgedraagen aan
Berent Kolkman een stuk bouwland, zijnde een gedeelte van het land, den Borghorster
Kamp genaamt, met de hegge en sloot langs het Sloesemans Meeken, en met de hegge
voor het eijnde, met de eene zijde aan het Sloesemans Meeken, en met de andere zijde
aan het land van Arent te Geershuijs. Vide breeder hier vooren folio 102 sequenti.

12.12.1800
folio 9

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes in zijn voornoemde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Arent te Geershuijs,
1e Een stuk bouwland, zijnde een gedeelte van het land den Borghorster Kamp, met de
hegge daar tegen, met de eene zijde aan het land van Berend Kolkman, en met de andere
zijde aan het parceel van voorseijden A. te Geershuijs.
2e Een stuk bouwland, zijnde mede een gedeelte van de Borghorster Kamp, met de eene
zijde aan het eerste parceel van gezeijde A. te Geershuijs, en met de andere zijde aan het
naast volgende derde parceel van denselven.
3e Een stuk bouwland, mede een gedeelte van voornoemde Borghorster Kamp, met de
eene zijde aan het voornoemde tweede parceel, en met de andere zijde aan de paalen
tussen dit parceel en den Borghorster Gaarden en Hofmeijers Meeken.
Vide breeder hier vooren folio 104.

12.12.1800
folio 9

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes in zijn dukgemelde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Goosen Stoelhorst een stuk land, den Poortgaarden genaamt, met de
hegge en sloot aan de zijde van het Reedblik, met een geëvenredigt gedeelte van den
vreegrond tussen het Reedblik en Sloesemans Meeken, tussen de weg van de Schothorst
na den Es, en de weijde het Reedblik. Vide breeder folio 107 sequenti.

12.12.1800
folio 10

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes, in qualiteit als meergemeld, gecedeert en
overgedraagen aan Arent Borghorst een kamp bouwland, den Langen Kamp genaamt,
met zijn heggen en vreegrond, voorts met den vreegrond tussen deze kamp en de
Visscherij gelegen. Vide breeder hier vooren folio 108 sequenti.
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12.12.1800
folio 10

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes, in qualiteit als boven, gecedeert en overgedraagen aan
Arent Koenderink een stuk weideland, zijnde een gedeelte van de Maat agter den
Weijert, voor van den ingang tot aan de dwarssloot daar door lopende tussen de Voorste
Maat en den Gelselaarsen Es. Vide breeder hier vooren folio 110.

12.12.1800
folio 10

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes in zijn gemelde qualiteit gecedeert en overgedraagen
aan Hendrik Kolkman een stuk weijdeland, zijnde een gedeelte van de Voorste Maat,
voor van den ingang tot aan de beijde geslagen eiken paalen, tussen den Langen
Gaarden, Heftenkamp en de Maat agter den Weijert gelegen. Vide breeder hier vooren
folio 110 sequenti.

12.12.1800
folio 10

Eodem die 1800 heeft J.A. Luitjes in zijn voorige qualiteit laastelijk nog gecedeert en
overgedraagen aan Adam Martens een weijde, het Reedblik genaamt, van den
Poortgaarden naar het Bouwhuijs, tussen den vreegrond en de zoo genaamde
Reedakker, alle welke booven genoemde parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo,
district Geesteren, kerspel Gelselaar zijn geleegen. Vide breeder hier vooren folio 114
sequenti.

03.01.1801
folio 11

Den 3 januarij 1801 heeft Adam Martens A.zoon, in qualiteit als gesubstitueerde
volmagtiger van Arnoldina Reinira Agatha van Hasselt, weduwe wijlen den generaal
Willem Gerrit van der Hoop, gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van
Adriaan Jan Jacob Prinsen en erven, comparants principalinne eijgendommelijke jus
patronatus der Vicarie Sancti Anthonij, gefundeert in de kerk van Geesteren. Vide
breeder hier vooren folio 118 sequenti.

03.02.1801
folio 11

Den 3 februarij 1801 's avonds ten vijf uuren heeft Reijnt Braskamp gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Nijenkamp en desselfs huijsvrouw
Harmina Polmans en erven zijn comparants eijgendommelijke stukke bouwlands, den
Grooten Poll genaamd, kennelijk in het drostampt van Borculo, district Geesteren,
buurschap den Over Biel, gelegen, schietende aan de eene zijde langs een weijde bij
Boevink in gebruijk, en met de andere zijde langs het land van kooperen cessionarien.
Vide breeder hier vooren folio 123.

13.02.1801
folio 11 en 12

Den 13 februarij 1801 's avonds ten vijf uuren hebben Gerrit Hagens en Jenneken
Koeslag, ehell., verbonden voor een capitaale somma van van vijftien hondert guldens
aan en ten behoeve van Gerrit Jan Stakebrant en desselvs huijsvrouwe Jacomina Gesina
Narger en erven.
1e Hun lieder eijgendommelijke drie koeweijdens of de halfscheijd van de Nijenhuijser
Mathe, aan de eene zijde langs de weijde, het Spieker genaamt, en aan de andere zijde
langs den gemeenen togt graaven en 't eijndens Laarbergs weijdegrond den
Hagerskamp.
2e Een stuk bouwlands, den Aarninks Kamp, met de eene zijde aan Laarbergs land, en
met de andere zijde langs den togt graaven aan den Aarninks Brink.
Zijnde beijde gemelde parceelen kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren,
geleegen. Vide breeder hier vooren folio 124.

25.04.1801
folio 12

Den 25 april 1801 des 's morgens ten neegen uuren hebben Jan Visser, pro se en namens
zijn vier minderjarige kinderen, voorts Jannes, Lammert en Geertrui Visser gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Gerrit en Arent Wissink een agste gedeelte of een
dag gras majens in de Hallink Mathe , zoo kennelijk in dit drostampt, district Geesteren,
in den Kulsdom, langs de Berkel gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 139 sequenti.
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01.05.1801
folio 12 en 13

Den 1 maij 's 1801 voor de middaags ten half twaalf uuren, hebben Harmen Hagens
Engberts zoon, voorts Gerrit Nijland en desselvs huijsvrouw Harmken Hagens verbonden
voor een capitaal van negen hondert guldens aan en ten behoeve van Gerhardus Baan en
Janna ter Weeme, ehell., en erven
1e Hun comparenten eijgendommelijke huijs en wheere, met den daar annexen hoff,
staande en geleegen, binnen Geesteren ter eenre zijde, naast het huijs van rentheffers,
en ter andere zijde naast dat van Jan Fransen.
2e Dan nog twee stukken bouwlands, geleegen met het eene eijnde aan den Berkel Esch,
en met het andere eijnde aan Aardmans Kamp, en met de eene zijde aan het land van
Arent Ruwhoff, en met de andere zijde naast dat van Hendrik Florijn, te zaamen groot
ongeveer 9 schepels gezaaij.
3e Twee koeweijdens in de Griemelinks Maathe, kennelijk in dit drostampt, in en onder
Geesteren.
Vide breeder hier vooren folio 156.

08.05.1801
folio 13

Den 8e maij 1801 's voor de middaags quartier over elff uuren hebben Gerrit Beijershorst
en desselvs vrouw Jenneken, en Fenneken Beijershorst, gecedeert en overgedraagen
aan en ten behoeve van Jan Beemer en Elsken Beijershorst en erven, hun
eijgendommelijke twee derde parten van en aan het plaatsjen, Smeenk genaamt,
kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 164.

12.05.1801
folio 13

Den 12 maij 1801 's voor de middaags circa elff uuren hebben Adam Martens en A.M.
Tellemans, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jannes ten
Bouwhuijs en desselvs huijsvrouw Albertien Kiffen en erven, hun eijgendommelijke
weijde, het Reedblik genaamt, regtstreeks van de Poort Gaarden na 't Bouwhuijs, tussen
de vreegrond en de Reed Akkers, onder dit drostampt Borculo en dorp Gelzelaar
kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren folio 170.

12.05.1801
folio 13 en 14

Eodem die 1801 's voor de middags ten elff uuren hebben Jannes ten Bouwhuijs en
Albertien Kiffen, ehell., voor een capitaale somma van elff hondert guldens verbonden
aan en ten behoeve van Adam Martens en desselvs huijsvrouw A.M. Tellemans en erven
hun eijgendommelijke en op heeden opgedraagen weijde, het Reedblik genaamt,
regtstreeks van den Poort Gaarden na het Bouwhuijs, tussen den vreegrond en de Reed
Akkers, in het drostampt Borculo en het dorp Gelselaar kennelijk geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 171.
[In de marge staan twee opmerkingen geschreven:]
e
1 ) "Op den 8 october 1805 is dit verband gecedeerd aan W. Holtvoogd en vrouwe H.J. Martens. Vide 't
Proth. van aff. ibique folio 39 sequenti."
e
2 ) "Geroyeerd den 31 maij 1806".

15.05.1801
folio 14

Den 15 maij 1801 's voor de middaags ten half twaalff uuren hebben Arend te Geershuijs
en Aarne Mulderink, ehell., verbonden voor een capitaal van elff hondert guldens aan en
ten behoeve van de kinderen en erven van wijlen Roelof Bloos, met naamen Engbert, Jan
Hendrik, Garrit, Jan Derk, Berendina en Essele Bloos hun eijgendommelijke inboedel des
huijzes, levendige have en vee, gezaaij in en op den lande, mest en mestregt, voorts een
kamp lands, de Borghorst genaamt, aan de eene zijde langs den Borghorster Gaarden en
't Hofmeijers Meeken, en aan de andere zijde naast het land van Kolkman, dan nog een
hoekjen vreegrond leggende aan 't Gemeene Broek ter eenre, en aan de andere zijde aan
het Kalver Reise, kennelijk in dit drostampt Borculo, buurschap Gelzelaar geleegen. Vide
breeder hier vooren folio 186 sequenti.
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22.05.1801
folio 14

Den 22 maij 1801 's agter middaags ten vijf uuren hebben Garrit Jan Stakebrand en
Jacomina Gesina Narger, ehell., gecedeert en overgedraagen een obligatie, groot vijftien
hondert guldens, ten laste van Gerrit Hagens en Jenneken Koeslag, ehell., aan en ten
behoeve van Hendrik Jan Weenink, Barend Weenink en Anna Rikkenberg, ehell., Marten
Weenink en Hendrika Nieuwenhuijs, ehell., vervolgens aan Jan en Garrit Weenink. Vide
breeder hier vooren folio 124 in margine.

30.05.1801
folio 15

Den 30 maij 1801 is bij het gerichte een maagscheijd geapprobeert, opgericht en
geslooten tussen Harmen Hilhorst, weduwenaar van wijlen Gerhardina Koesveld ter
eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over de vier kinderen, bij wijlen
zijn gezeide vrouw in huwelijk verwekt, ter andere zijde, waar bij aan de vaader op
conditien daar bij vervat is aan, en toebedeelt alle des boedels gereede goederen,
blijvende het ongereede voor de eene halfscheijd aan de vader, en voor de wederhelfte
het privative eijgendom der onmondigen, en bestaande in het geheele erve en goed
Hilhorst, als in huijs, berg, gaardens, bouw- en weijdelanden en houtgewassen, kennelijk
in Gelzelaar gesitueert, gelijk mede de lastige schulden voor de eene helft aan de vaader
en voor de andere helft aan de vier onmondigen zijn toebedeelt, blijvende de goederen
aan de vader toebedeelt, hier voor verbonden. Vide hier van breeder het Weezen
Prothocol folio 454 sequenti.

24.06.1801
folio 15

Den 24 junij 1801 's agter middags ten twee uuren heeft Jan Arnold Luitjes in qualiteit als
volmagtiger van L.W. van Heeckeren tot Khel gecedeert en overgedragen aan en ten
behoeve van Harmen Berendsen een parceel, de Schothorst genaamd, bestaande in
huijs, hof, schuur en berg, den Heiden gaarden, Langen gaarden en Borghorster gaarden,
het Seeland, den Roenenkamp, de Kleine Mors, het weijdjen agter de schoppe en het
Hofmeijers Meeken, de Visserij en de vreegrond, benevens een bank in de kerk te
Gelselaar, alle welke genoemde parceelen in dit drostampt Borculo, district Geesteren,
onder Gelselaar kennelijk zijn gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 222 sequenti.

08.07.1801
folio 16

Den 8 julij 's 1801 middaags ten twaalf uuren heeft Jan Reverdink gecedeert en
overgedraagen ten fine van alimentatie op conditien bij de acte geëxprimeert aan en ten
behoeve van zijn zoon Harmen Reverdink en desselvs huijsvrouw Diena Groot Willink,
desselvs gereede en ongereede goederen als inboedel en gerakheid des huijzes, voorts
linnen, wullen, de geheele bouwerij en bouwgereedschappen, leevendige have en vhee,
mest en messtregt, dan nog een stukke land in den Geesterschen Esch, tussen de landen
van Laarberg en Harmen Nijhuijs, een stuk land, het Westekers land genaamd, tussen de
landen van Elkink en Klappe, een dag maaijens hooijgrond, den Muijderman genaamt,
mede kennelijk onder Geesteren, tussen de gronden van Giflo en Bussink, en eijndelijk
drie obligatien als eene ten laste van Lambert Hagens, groot f. 200-00-00, een dito ten
laste van Jan Willem Wenninkmole te Geesteren, groot f. 100-00-00, een dito ten laste
van de weduwe Groot Markink in de Noordijk, groot f. 100-00-00, alle welke gemelde
parceelen in dit drostampt Borculo, district Geesteren zijn gesitueert. Vide breeder hier
vooren folio 230 sequenti.

08.07.1801
folio 16

Eodem die 1801 hebben Herman Reverdink en Dina Groot Willink, ehell., bovenstaande
cessie in judicio geaccepteerd en aangenoomen, en voor praestatie van de zelve
verbonden hunne persoonen en goederen. Vide breede hier vooren folio 324.

27.10.1801
folio 17

Den 27 october 1801 's voor de middaags ruijm elff uuren hebben Hendrik Harting en
Geertien Garverdink, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Albert
Hengstegoor en Geertien Kelhold, ehell., en erven, hunne eijgendommelijke derde portie
van de voorste halfscheid van de Pastermaathe, geleegen in dit drostampt Borculo,
district Geesteren, buurschap Culsdom, tusschen de landen van kooperen en den togt
graaven. Vide breeder hier vooren folio 256.
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05.11.1801
folio 17

Den 5 november 1801 's voor de middaags eeven voor halff elff uuren heeft Hendrica
Cornelia Derksen, weduwe Waander Grooters, voor een capitaal van drie duijsend
zeeven hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van B.A. Roelvink en H. Abbink,
ehell., en erven, haaren drie onmondigen eijgendommelijke ongereede goederen, als 't
huijs, schoppe, barg etc. op Scholten plaats, in Haarlo, district van Geesteren zijn staande,
zoo meede de bouw- en weijdegronden, houtgewassen, daar onder gehoorende, als een
camp lands, den Esch genaamt, ongeveer 82 scheepels gezaaij, bij 't voorseijden huijs,
een gaarden ongeveer 7 scheepels gezaaij, een camp lands, de Mannen Weert genaamd,
ongeveer 12 schepels gezaaij aan de Berkel geleegen, een stuk lands op de Elsbree, groot
9 scheepel gezaaij, een weijde bij 't huijs, den Hoff genaamt, vier dagmaaijens groot, een
weijde, de Pas genaamt, bij de brug, groot ongeveer drie dagmaaijens, en eijndelijk een
weijde aan de Berkel, tussen de weijden van Botloon en Geerdink, groot zes dag
maaijens. Vide breeder hier vooren folio 263 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 2 februarij 1804".

05.11.1801
folio 17

Eodem die 1801 's voor de middaags ten halff elff uuren heeft Hendrica Cornelia
Derksen, weduwe Waander Grooters, gecedeert en overgedraagen aan Gerrit te Raa een
stuk bouwland, de Bumpte genaamt, groot 1½ scheepel gezaaij, met het onland en
boschgrond daar annex geleegen in Haarlo onder Geesteren. Vide hier vooren folio 268.

05.11.1801
folio 18

Den 5 november 1801 's voor de middags, ruijm half elff uuren, heeft Hendrica
Cornelissen Derksen, weduwe Waander Grooters, pro se, et q.p. gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Bouwman en desselfs huijsvrouw Janna
Geertruid Harbers en erven, een weijde, de Denk Reijse genaamd, groot ongeveer twee
en twintig koeweijden, met een kamp bouwlands daar annex groot ongeveer twee en
twintig scheepels gezaaij, onder het district Geesteren, buurschap Haarlo, met de eene
zijde naast 't land van Garvers Overbekkinks, Leussink, Geerdink en Lutje Willinks, en het
bouwland aan de eene zijde aan Bloos Broek, en met de andere zijde aan Geerdinks
weijde, en te eijndens aan de Withags-steege. Vide breeder hier vooren folio 270.

05.11.1801
folio 18

Eodem die 1801 heeft gemelde weduwe W. Grooters in qualiteit als booven gecedeert en
overgedraagen aan Jan Hondekolk en Jenneken Bluemink, ehell., een stuk bouwland,
groot circa vier scheepels, genaamt den Elsen Bree, in Haarlo, naast het land van Gerrit
Boomers, en de Lange Elsebree en te eijndens aan Overbekkings land, en aan de Steege.
Vide breeder hier voornoemd folio 272 sequenti.

05.11.1801
folio 18

Eodem die 1801 's voor de middaags eeven voor elff uuren heeft meergemelde Hendrica
Cornelia Derksen, weduwe Waander Grooters, gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Jan Vunderink en Janna te Hoonte, ehell., en erven, haare en drie
onmondige kinderen eigendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer zeeven scheepels
gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Geesteren, buurschap Haarlo op den
Elsen Bree, tussen het land van G. Boomers en den Groenen weg, met zijn opworp en
graaven, en te eijndes aan Overbekkings land en de Steege. Vide breeder hier vooren
folio 274 sequenti.
Vide de continuatie dezer Registratuure agter de Registratuure van Beltrum.

05.11.1801
folio 1

Den 5 november 1801 's voor de middaags te elff uuren heeft Hendrica Cornelia Derksen,
weduwe Waander Grooters, pro se et q.p. gecedeert en overgedraagen aan Derk
Bruntink en erven haar comparants en onmondigen eijgendommelijke camp lands, de
Klei Kamp genaamd, groot circa vier scheepels gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo,
district Geesteren, buurschap Haarlo, tusschen Overbekinks Vloed en het land van Groot
Bussink, met den eenen eijnde aan Leussinks, en met den anderen eijnde aan het land
van Arent Kreunen. Vide hier vooren folio 276.
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05.11.1801
folio 1

Eodem die 1801 's voor de middaags ten halff twaalff uuren heeft Hendrica Cornelia
Derksen, weduwe W. Grooters, gecedeert en overgedraagen aan Gerrit Boomers en
Willemina Beusink en erven, haar en haar onmondigen eijgendommelijke stuk bouwland,
groot circa vier scheepels gezaaij, op den Else Bree, in de buurschap Haarlo, tusschen de
landen van Jan Holtvoogd en Jan Hondekolk, met den eene eijnde aan het land van
Overbeekink, en met het andere eijnde aan den gemeenen weg of steege. Vide breeder
hier vooren folio 278.

05.11.1801
folio 1

Eodem die 1801 's voor de middaags quartier voor twaalff uuren heeft meergenoemde
H.C. Derksen, weduwe Waander Grooters, gecedeert en overgedraagen aan Berend
Huitink en Teune Welink, ehell., en erven. een hooij weide, groot circa vier en een halve
dag maaijens, tusschen de weijden van Steeltien, Garverdink en Holtvoogd. Vide breeder
hier vooren folio 280.

05.11.1801
folio 2

Den 5 november 1801 's middaags ten twaalff uuren heeft Hendrica Cornelia Derksen,
weduwe W. Grooters laastelijk nog gecedeert en overgedraagen aan Arent Kreunen en
Gerhardina Berendsen, ehell., en erven, haar en haare onmondigen eijgendommelijke
camp bouwlands, den Winkel genaamd, groot circa zeeven scheepel gezaaij, met de eene
sijde naast Garverdinks weide, en met de andere zijde naast de Hemert Steege, met het
eene einde aan Garverdinks weide, en met het andere einde aan de Steege, dan nog een
stukke lands, de Koninks en Egberts Stukken genaamd, groot ongeveer vier scheepels
gezaaij, met de onlanden of boschgronden daar tusschen geleegen, met zijn graavens en
vrugtingen, beijde parceelen kennelijk in de buurschap Haarlo, district Geesteren
geleegen. Vide breeder hier vooren folio 282

06.11.1801
folio 2

Den 6 november 1801 's voor de middaags ten elff uuren heeft Johannes Breucker,
woonachtig te Geesteren, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van zijn neeff
Jacob Bernard Straus en erven, woonachtig te Winthertur, canton Surich, een capitaale
somma van vier hondert guldens, herkomstig uijt de nalatenschap van comparants suster
Regila Breucker. Vide breeder hier vooren folio 284.

26.11.1801
folio 2 en 3

Den 26 november 1801 is bij het Land Gerichte van Borculo een maagscheijd
geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Berentjen Hagens, weduwe van wijlen Jan
Hallers ter eenre, en de aangestelde momboiren van en over haare drie onmondige
kinderen ter andere zijde, waarbij aan de moeder en eerste condividente is aan en
toebedeelt den geheelen inboedel des huijses, leevendige have en vhee, mest en
mestregt, blijvende het ongereede, bestaande in het Hallers plaatsjen met zijn
onderhoorigheeden, en geleegen in dit drostampt Borculo, district Geesteren, buurschap
Biel, in gemeenschap, en tot den vollen adimpletie verbonden. Vide breeder het Weezen
Prothocoll folio 490.

14.12.1801
folio 3

Den 14 december 1801 's voor de middaags ten elff uuren hebben Berent Hoebink en
desselvs dochter Gerritjen Hoebink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Jan Hendrik de Vrugte en erven, hun eijgendommelijk catersteede, de Kleijne
Denneboom genaamd, bestaande in een huijs en eenige gaardengrond, mitsgaders een
stuk bouwlands, den Veldkamp genaamd, groot te zaamen circa vijf scheepels gezaaij, in
het drostampt van Borculo, district Geesteren, aan den Lebbenbrugger Dijk in Huure
kennelijk gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 300 sequent.
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04.01.1802
folio 3

Den 4 januarij 1802 's voor de middaags ten tien uuren hebben Fredrik Wilhelm Schikhart
en Wilhelmina Henrietta Jacoba van Coeverden, ehell., voorts Jan Laurink en Jan
Hendrik de Wolff, in qualiteit als volmagtigers van Levin Fredrik van Amboden en Maria
Charlotta van Spittal, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan
Floors en desselvs huijsvrouw Aaltien Florijn en erven, een stuk bouwland, de Huijsstede
genaamt, groot circa vijf scheepel gezaaij, in het drostampt Borculo, district Geesteren, in
den Neder Biel, tusschen de landerijen van F.W. Schikhart, voorts drie stukjes
gaardengrond, mede aldaar tusschen de gaardens van Arent Wibbers en Broeksteege
liggende. Vide breeder hier vooren folio 304.

04.01.1802
folio 4

Den 4 januarij 1802 's voor de middaags ruijm tien uuren hebben de voorensgenoemden
comparanten F.W. Schikhart en desselvs ehevrouw W.H.J. van Coeverden, voorts Jan
Laurink en Jan Hendrik de Wolff, in qualiteit als booven uijtgedrukt, gecedeert en
overgedraagen aan Harmen Reverdink en Diena Groote Willink, ehell., en erven, een
hooijmathe groot ongeveer vier dag maaijens, in den Neder Biel, langs den Neder Bieler
Esch, als mede een stuk bouwland, liggende tusschen de landerijen van de erven
Reverdink en Harmelink, in den Neder Bieler Esch, groot circa vier scheepels gesaaij,
voorts een stuk bouwland op het Slengrot, tussen de landerijen van Gosen Wibbers en
F.W. Schikhart, groot circa vier scheepels gezaaij, en eijndelijk een stuk bouwland op het
voorste Slengrot, met de eene sijde langs Dijkmans land, en met de andere sijde langs
den Kerkdijk, alle welke parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, district Geesteren,
in den Neder Biel zijn gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 305 sequenti.

04.01.1802
folio 4

Eodem die 1802 's voor de middaags quartier over tien uuren hebben F.W. Schikhart en
W.H.J. van Coeverden, ehell., voorts J. Laurink en J.H. de Wolff in qualiteit als booven,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arent Wibbers en Aaltien
Banemans, ehell., en erven, drie stukjes gaardengrond, groot circa drie scheepels gesaaij,
tusschen de gaardengrond van Gosen Wibbers en Jan Floors, kennelijk in dit drostampt
Borculo, district Geesteren, in den Neder Biel. Vide breeder hier vooren folio 307.

04.01.1802
folio 4

Eodem die 1802 's voor de middaags circa half elff uuren hebben F.W. Schikhart en
W.H.J. van Coeverden, ehell., voorts Jan Laurink en J.H. de Wolff in qualiteit als booven,
gecedeert en overgedraagen aan Hendrik Griemelink en Reintien Wibbers en erven, een
stuk bouwland, de Elshuurne, benevens een dito stukjen daar annex, te saamen groot
circa agt schepels gesaaij, tussen de hooijmathe van F.W. Schikhart en het land van
Bouwman, in dit drostampt Borculo, district Geesteren, in den Nederbiel. Vide breeder
hier vooren folio 309.

04.01.1802
folio 5

Eodem die 1802 's voor de middaags ten half elff uuren hebben F.W. Schikhart en W.H.J.
van Coeverden, ehell., voorts J. Laurink en J.H. de Wolff in qualiteit als vooren, gecedeert
en overgedraagen aan Reint Braskamp en Reintien Mol, ehell., en erven, een stuk
bouwland, groot circa twee schepels gezaaij, in het drostampt Borculo, district Geesteren,
in den Nederbiel, tussen de landerijen van koopers en van de gedeputeerden. Vide
breeder hier vooren flio 311.
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04.01.1802
folio 5

Eodem die 1802 's voor de middaags half twaalff uuren hebben Jan Laurink en Jan
Hendrik de Wolff, in hunne meergemelde qualiteit, gecedeert en overgedraagen aan en
ten behoeve van Fredrik Wilhelm Schikhart en desselvs huijsvrouw Wilhelmina
Henrietta Jacoba van Coeverden en erven, het halve huijs, staande op Schutten Plaats bij
den huijse Mensink, met twee halve stukjes gaardengrond en den Halven Brink bij het
huijs, voorts een half stuk bouwland op den Braak, tussen de landerijen van Gosen
Wibbers en de opgemelde koopers, groot circa twee scheepels gesaaij, dan nog een half
stuk bouwland op het Slingrot, met een akkermaals hegge, schietende langs 't Veld, groot
ongeveer twee scheepels gesaaij, en eindelijk twee halve stukjes bouwland op het
Nijland, groot circa een en een half schepel gezaaij, alle welke parceelen kennelijk in dit
drostampt Borculo, district Geesteren, in den Nederbiel zijn gesitueert. Vide breeder hier
vooren folio 314.
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Hagerskamp, 5
Hallers, 9
Hallers plaatsjen, 9

Langen gaarden, 7
Langen Gaarden, 5
Langen Kamp, 4
Laurink, 10, 11
Lebbenbrugger Dijk, 9
Leembroek, 1
Leevers, 1
Leussink, 8
Leussinks, 8
Luitjes, 2, 3, 4, 5, 7
Lutje Willinks, 8

M
Maat agter de Weijert, 2
Maat agter den Weijert,
2, 4, 5
Maat agter den Wijert, 3
Mark, 2
Martens, 5, 6
Meilink, 1
Mensink, 3, 11
Meulen, 1
Middelweg, 2, 3, 4
Mol, 10
Mols, 1
Muijderman, 7
Mulderink, 6

N
Narger, 5, 7
Neder Biel, 10
Neder Bieler Esch, 10
Nederbiel, 10, 11
Nieuwenhuijs, 7
Nijenhuijser Mathe, 5
Nijenkamp, 5
Nijhuijs, 7
Nijland, 6, 11
Noordijk, 7

O
Olthoff, 3
Oosterkamp, 2, 4
Overbeekink, 9
Overbekinks Vloed, 8
Overbekkings land, 8

P
Palsenborg, 1
Pas, 8
Pastermaathe, 7
Polmans, 5
Poort Gaarden, 6
Poortgaarden, 4, 5
Prinsen, 5
Provisorie Armen van
Geesteren, 1
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R
Raa, 8
Reed Akkers, 6
Reedakker, 5
Reedakkers, 4
Reedblik, 4, 5, 6
Reverdink, 7, 10
Rikkenberg, 7
Riksen, 3
Roelvink, 8
Roenenkamp, 7
Rotman, 1
Ruwhoff, 4, 6

S
Schelfer, 1
Schikhart, 10, 11
Scholten, 1

Scholten plaats, 8
Scholtink, 2
Schothorst, 4, 7
Schrootmans, 4
Schutten Plaats, 11
Seeland, 2, 7
Slengrot, 10
Slingrot, 11
Sloesemans Meeken, 3, 4
Smeenk, 6
Smeink, 1
Spieker, 5
Spittal, 10
Stakebrand, 7
Stakebrant, 5
Steege, 8, 9
Steeltien, 9
Stoelhorst, 4
Stokhuurne, 1
Stokkink, 2, 3

Straus, 9

Vunderink, 8

T
Tellemans, 6
Tieberink, 2

V
Veld, 11
Veldkamp, 9
Vicarie Sancti Anthonij, 5
Visscherij, 4
Visser, 5
Visserij, 7
Vlak, 2, 3
Voorste Maat, 4, 5
Voorste Maate, 2
Vrugte, 9

W
Wannink, 3
Weeme, 6
Weenink, 7
Weernekers, 1
Weert, 2, 3, 8
Welink, 9
Wenninkmole, 7
Westekers land, 7
Wibbers, 10, 11
Wientjes, 1
Wilbers, 2, 3
Winkel, 9
Winthertur, 9
Wissink, 5
Withags-steege, 8
Wolff, 10, 11
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