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Registratuure van het district Geesteren

29.11.1797
pag. 1

Den 29 november 1797 's voor de middaags ten tien uuren hebben Willem Mullerink en
desselvs huijsvrouw Jenneken Stroon, voorts Geertien Stroon, gecedeert en
overgedragen aan ende ten behoeve van Harmen Reevers en Dina Grote Willink, ehell.,
en erven, comparanten een derde gedeelte van een weijde, de Geershuijs Mathe
genaamd, kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, district Geesteren, buurschap
Kulsdom, schietende ten noorden langs het Veld. Vide breeder hier vooren folio 2.

05.12.1797
pag. 1

Den 5 december 1797 's agter middags circa een uuren heeft mr. Tobias Gutberleth
Plegher als gevolmagtigde van Alexander Hendrik van der Capellen tot den Boedelhoff,
en desselvs ehegemalinne Reiniera Adolphina Charlotte van Nagel tot Ampsen
verbonden voor eene capitaal somma van vijf duijsend guldens aan en ten behoeve van
den capitein ter zee Pieter Jacob Gervaes en erven, zijn comparants p.p.
eijgendommelijke erve en goed, Overdijkink genaamd, beneffens een camp bouwland
den Hubert of Huberts Camp, kennelijk geleegen onder het drostampt Borculo, dustrict
Geesteren, buurschap Huure. Vide breeder hier vooren folio 4.
[In de marge staat geschreven: ''Geroyeerd den 5 van bloeimand 1809. Vide 't proth. van aff. ibid folio 64
sequenti".]

05.12.1797
pag. 1

Eodem die 1797 heeft mr. T.G. Pleger in judicio ten fine van protocollatie en registratuure
overgegeeven de aan hem verleende volmagt tot het doen van boovenstaand verband.
Vide hier vooren fol. 6.

06.12.1797
pag. 1 en 2

Den 6 december 1797 's agter middaags ruijm drie uuren heeft Harmen Bolt, woonachtig
te Lochem, gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Jan Hofste en Janna
Groot Hietland, ehell., voorts aan Hendrik Groot Hietland en Jenneken Schuppers,
ehell., twee stukken bouwlands, groot ongeveer zes scheepels gezaaij, op den Engels
Kamp in het drostampt Borculo, district Geesteren, tusschen het land van den geweesen
wieldraaijer en den Blinden Graaven. Vide breeder hier vooren folio 9.

13.12.1797
pag. 2

Deb 13 december 1797 's agter middaags circa drie uuren heeft Evert Broeker, in qualiteit
als gevolmagtigde van de gedeputeerden ter financien des Quartiers van Zutphen,
gecedeert en overgedraagen aan Albert te Veldhuijs en Hendrica Eggink, ehell., en erven,
1e het tweede perceel van de caterstede Moll, bestaande in een stuk bouwland op
Velskamp, voorts 2e het vierde perceel van voornoemde caterstede Mol, zijnde twee
stukjes bouwland op den Berkel Esch, onder het drostampt Borculo, district Geesteren
kennelijk gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 11.

29.12.1797
pag. 2

Den 29 december 1797 's voor de middaags ten half tien uuren heeft Evert Broeker in
qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan Reinier Engelbert van Dorth tot
Medler en desselvs ehevrouwe van Hoëvell en erven, het erve en goed de Hoeve, met
de daar onder gehoorende hoff, bouw- en weijdelanden, en eenige opgaande boomen,
kennelijk in het dristampt Borculo onder het district Geesteren. Vide breeder hier vooren
folio 13.

29.12.1797
pag. 2

Eodem die et tempore 1797 's voor de middaags even over half tien uuren heeft
meergemelde Evert Broeker in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan
Hendrik Hofmeijer en desselvs huijsvrouw Eve Hartink en erven, zeeker stuk bouwland,
het Rot Stukke genaamd, bij de Laarbergen, onder het district van Geesteren kennelijk
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 14 sequenti..
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29.12.1797
pag. 3

Eoden die 1797 's voor de middaags ruijm tien uuren heeft Evert Broeker in qualiteit als
booven gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Hofmeijer en Eva
Hartink, ehell., en erven, een zeeker campjen, het Zijden Campjen genaamt, kennelijk
onder Gelzelaar, naast het land van Holsteege in het drostampt Borculo, district
Geesteren gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 16.

29.12.1797
pag. 3

Eodem die 1797 's voor de middaags quartier over tien heeft Evert Broeker in qualiteit als
vooren gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Barent Kolkman, Jan
Hartgerink, Lammert Hagens en hunlieder erven, namentlijk voor de eerstgenoemde de
halfscheijd, en aan de twee laastgemelden elk een vierde gedeelte of portie van een zeker
hooijland, de Braak Maathe genaamd, kennelijk gesitueert onder Gelzelaar aan het
Broek, drostampt Borculo, district Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 17.

29.12.1797
pag. 3

Eodem die 1797 's voor de middaags ten elff uuren heeft Evert Broeker, in qualiteit als
meegemelde, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Wolters, Theunis
Bienshorst, Jan Bruggink, en erven, een zeker camp lands den Mensink Camp, met een
campjen daar toe behoorende, met uijtzondering echter van het polletje en den zwaaren
eijken boom, kennelijk gesitueert in het drostampt Borculo onder Gelselaar. Vide breeder
hier vooren folio 19.

29.12.1797
pag. 3

Eodem die 1797 's voor de middaags elff uuren heeft E. Broeker in qualiteit als vooren
gecedeert en overgedraagen een zeeker hoek gronds, de Kalvereijze genaamt,
gedeeltelijk gras- of weijdegrond en gedeeltelijk bouwland, aan Arent te Geershuijs en
Aerne Mulderink, ehell., onder Gelzelaar gelegen. Vide folio 22.

29.12.1797
pag. 4

Den 29 december 1797 's voor de middaags ten half twaalf uuren heeft E. Broeker, in
qualiteit als vooren, laastelijk gecedeert en opgedraagen aan Jannes Bouwhuijs en
Aalbertien Kiffen, ehell., en erven, een kamp lands het Rot met vier eijken boomen op
den vreegrond, kennelijk onder Gelselaar bij het Kleijne Laarberg geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 23.

24.01.1798
pag. 4

Den 24 januarij 1798 's agter middaags ten vier uuren hebben Hendrik Hofmeijer en Eva
Hartink, ehell., den eene den anderen reciproce, in last van overlijden betugtigt, in alle
zijne of haare nae te laatene gereede en ongereede goederen van wat aart of natuur,
levent lang tugts wijse de inkomsten daar van te genieten, dat wijders comparanten
gereede en ongereede effecten naa doode van comparanten op derzelver naaste
erfgenaamen zullen devolveeren. Vide breeder hier vooren folio 29.

01.02.1798
pag. 4 en 5

Den 1 februarij 1798 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Derk Klokkeman,
de rato voor zijn suster Elsken Klokkeman, weduwe Dries Molendijk, caverende, voorts
Jan Derk Kleijne Bluemink, Garrit Jan Kleijn Bluemink en Derksken ten Hoonte, ehell.,
mitsgaders Hendrika Kleijne Bleumink, Berendina Nijenhuijs en Joost Haijtink, ehell.,
dan nog Garrit Jan Nijenhuijs en Meggeldina Eggink, ehell., Hendrik Jan, Hendrik
Nijenhuijs en Jenneken Molendijk, ehell., Derk Molendijk en Derksken Hummelink
ehell., als mede Maria Willemina en Aaltien Molendijk, en eijndelijk Peter Dolfijn en
Teune Molendijk, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Albert
Hengstegoor en Geertien Kelholt, ehell., en erven, hun comparanten eijgendommelijke
aandeelen aan het plaatsjen, de Roekevis genaamt, bestaande in de halfscheid min een
honderste gedeelte, kennelijk in het drostampt Borculo, buurschap Kulsdom, district
Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 31 sequenti.
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05.02.1798
pag. 5

Den 5 februari 1798 's middaags ten twaalf uuren heeft Fredrica Spancker gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van den rentmeester Godfried Leefers en erven,
comparants eijgendommelijke weijde met zijn houtgewas, kennelijk geleegen in het
drostampt Borculo, district Geesteren, tusschen de landerijenen weijdegronden van den
gemeensman Jan Derk Voors en desselvs zuster. Vide breeder hier vooren folio 33.

10.02.1798
pag. 5

Den 10 februarij 1798 is bij het Land Gerigte een maagscheid geapprobeert, opgerigt en
geslooten tusschen Geertien Groot Hasebroek, weduwe wijlen Hendrik Ruwhof ter
eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de twee
minderjaarige kinderen ter andere zijde, waar bij aan de moeder en eerste condividente
is aan en toebedeelt de halfscheid van de ongereede goederen, bestaande 1e in het erve
Stieltien, met zijn behuijzinge, onderhoorige landerijen, weijdegronden en
houtgewasschen, geleegen in de buurschap Haarlo, drostampt Borculo, district
Geesteren, 2e het erve Groot Hasebroek, insgelijks met zijn behuijsinge, onderhoorige
landerijen en houtgewassen en verdere aankleeven van dien, mede in gemelde
buurschap gesitueert en de weder helft aan de twee onmondige kinderen. Vide breeder
het weesenprotocol folio 165 sequenti.

10.03.1798
pag. 6

Den 10 maart 1798 's agter middaags ten vier uuren hebben Derk Willem Bekking en
Gerrit Meijer, als volmagtigers van Jan Hagens en desselvs huijsvrouw Grietien ten
Broeke, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Garrit Praasting en
Teuntie ten Broeke, ehell., voorts aan Derk ten Broeke en erven hun comparanten
principalen eijgendommelijke huijs en het daar annexe schuurtien, met den daar agter
gelegene hoff, in zoo verre die is afgepaald, benevens de halve putte, bezijden het huijs,
kennelijk in het drostampt Borculo, binnen het dorp Geesteren, naast de behuijsinge van
Roelof Jansen. Vide breeder hier vooren folio 41.

10.03.1798
pag. 6

Eodem die 1798 's agtermiddaags ruijm 4 uuren hebben Derk Willem Bekking en Gerrit
Meijer, in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Gerrit Praasting en Teuntie ten Broeke, ehell., en erven, comparanten principalen
eijgendommelijke stukjen lands, kennelijk in zijn groote in het drostampt Borculo, bij
Geesteren, op den Cremers Kamp, ter eenre zijde langs het land van Lammert Hagens, en
ter andere zijde langs dat van Jasper Hagens. Vide breeder hier vooren folio 44.

10.03.1798
pag. 6 en 7

Den 10 maart 1798 's agter middaags ten half vijf uuren hebben Garrit Praasting, pro se,
en naamens zijn huijsvrouw Teuntie ten Broeke, voorts Derk ten Broeke, voor een
capitaal van drie hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van de kerk van
Geesteren, een huijs en 't schuurtien, met den hoff daar agter, neffens mede de halve
putte daar bij gehoorende, kennelijk staande binnen het dorp Geesteren, naast de
behuijsingen van Roelof Jansen en dat van Jan Hilhorst, en bij Jan Hagens bewoond
wordende; dan nog een stukjen land bij het dorp Geesteren, op den Cremers Kamp, ter
eenre zijde langs het land van Lammert Hagens, en ter andere zijde langs dat van Jasper
Hagens, den eerste comparant alleen toestendig. Vide breeder hier vooren folio 46
sequenti.

06.04.1798
pag. 7

Den 6 april 's 1798 agtermiddaags ten vijf uuren hebben Harmen Broekmaat en Jenneken
Krigers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Vierdag en
Willemina Luevering, ehell., en erven, hun comparanten eigendommelijke stuk lands,
geleegen in het drostampt Borculo, district Geesteren, in de Berkel Esch, tussen de landen
van Reind Kunneman en van de Provisorie van Geesteren en Borculo. Vide breeder hier
vooren folio 67.
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26.04.1798
pag. 7 en 8

Den 26 april 1798 's middaags ten twaalf uuren hebben Waander Grooters en Hendrica
Derksen, ehell., voor eene capitaale somma van acht duijsend caroli guldens verbonden
aan ende ten behoeve van B.A. Roelvink en desselvs huijsvrouwe H. Abbinck en erven
hun lieder eijgendommelijke erve en goed, de Scholten Plaats genaamt, kennelijk onder
het district Geesteren, buurschap Haarlo geleegen, met zijne behuijsinge, barg, schoppe,
branderie, bakoven en verder getimmerte, onderhoorige landerijen, weidegronden en
houtgewasschen. Vide breeder hier vooren folio 72 sequenti.

05.05.1798
pag. 8

Den 5 maij 1798 's agter middaags ten vijf uuren hebben Garrit Stoffers en Garritjen
Vurkink, ehell., voor een capitale somma van zeeven hondert guldens verbonden aan en
ten behoeve van Gerhardus Baan en desselvs huijsvrouw Janna ter Weeme en erven,
hun eigendommelijke plaatsjen het Stoffers Plaatsjen, bestaande in huijs en daar bij
geleegen gaarden, met de daar onder gehoorende landerijen, plaggenvreede,
houtgewassen, benevens een stuk bouwlands, groot ongeveer twee molder gezaaij, in
den Geesterschen Esch, ten wederzijde aan het land van Wormgoor, alles kennelijk onder
het district Geesteren geleegen. Vide breeder hier vooren folio 91 sequenti.
e

[In de marge staat geschreven:] "Deze acte is geroyeert den 5 november 1799".

22.05.1798
pag. 8 en 9

Den 22 maaij 1798 's agter middaags ten vijf uuren hebben Harmanus Kraij en
Hendersjen Puister, ehell., voorts Berent Hulshorst, pro se en de rato voor derzelver
kinderen caverende, gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jan Hofsteede
en Janna Hijetland, ehell., en erven, hun eijgendommelijke stuk bouwland, groot twee
scheepels gezaaij, op het Slat, onder Geesteren, in het drostampt Borculo, tussen het
land van Arent Klaasen en Aalbert Hoogestege. Vide breeder hier vooren folio 116.

08.06.1798
pag. 9

Den 8 junij 1798 is bij het gerichte te Borculo met advijs van rechtsgeleerden, een
maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Reint Overdijkink, laast
weduwenaar van Grietjen Horsman, ter eenre, en de aangestelde gequalificeerde
momboiren van en over 't nog in leeven zijnde minderharige dogtertjen Aaltien
Overdijkink ter andere zijde, waar bij op conditien daar bij geëxprimeert, aan de vader en
eerste condivident is aan en toebedeelt het inboedeltjen des huijses, levendige have en
vhee, vrugten op het land, mest en mestregt, voordeelige boedels schulden ende voorst
den eijgendom van de halfscheid van 't plaatsjen, Niwenhuijs genaamd, zoo kennelijk
onder Geesteren, buurschap Huure, blijvende de goederen aan de vader tebedeelt voor
de praestatie der beloften bij deesen verbonden. Vide breeder het Weesen Protocol folio
198 sequenti.

27.06.1798
pag. 9 en 10

Den 27 junij 1798 's agter middaags ten vijf uuren heeft Willem Wessels voor de capitaale
somma van een hondert zeven en zestig guldens aan ende ten behoeve van zijn vier
minderjarige kinderen, Garrit Jan, Maria, Lamberdina en Willemina, verbonden een stuk
bouwlands in den Geesterschen Esch, groot drie scheepels gezaaij onder 't drostampt
Borculo, tusschen de landerijen van Gerrit ter Weeme en Gerrit Hagens, kennelijk
geleegen. Vide breeder hier vooren 136.
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29.06.1798
pag. 10 en 11

Den 29 junij 1798 is ter secretarie met consent des gerichts van Borculo, ten fine van
prothocollatie en registratuure overgegeeven den koopbrief, opgerigt en geteekend
tusschen Jan Jalink en Henders Klumpers, ehell., ter eenre, en Garrit Schutten en die zijn
ehevrouwe Janna Weernekers, waarbij gemelde Jan Jalink en die zijne huijsvrouwe
bekennen verkogt te hebben aan ende ten behoeve van Garrit Schutten en en desselvs
huisvrouw Janna Weernekers, en welke dan ook daar bij bekennen gekogt te hebben van
de eerstgenoemde de hier na volgende zoo gereede als ongereede goederen, als
ingedoemte des huijses, van koper, tin, linnen, wullen, kisten, kasten, levendige have en
vhee, bouw en bouw gereedschap, koorn zoo gedorst als ongedorst, hooij, stroogewas in
en op den lande, mest en mestregt van 't plaatsjen Jalink, voorts het voorschreven
plaatsjen Jalink kennelijk in het drostampt Borculo onder Geesteren, met het getimmerte
en alle zijne onderhoorige landerijen, benevens den gaarden, leggende vlak bezijden het
huijs van comparanten, dan nog den Haarkamp, zoo kennelijk geleegen aan 't Gemeene
Veld, en aan 't land van Jan en Arent Klaasen, mitsgaaders een stuk lands, den
Nieuwhuijser Gaarden genaamt, schietende met het eene eijnde aan het Veld en met het
andere eijnde aan den Gemeenen Weg, en zijdens aan de landerijen van Willem Wessels
en Derk Meenk, voorts twee koeweijden, 't Aarnink Meeken genaamt, schietende met
het eene eijnde aan Jan Laarberg zijn weide, en met het andere eijnde aan Kleijn
Laarberg zijn hofstee en zijdens aan de Nieuwhuijser Maat en langs 't Leusspiek van Jan
Laarberg, dan nog een weijde de Wensinks of Bouwhuijs Maate, kennelijk onder
Gelselaar, met de eene zijde langs den graaven of visscherij die van het Bouwhuijs koomt
en met de andere tegens het land van Schorthors en te eindens tegens de Voorste
Wensinks Maate en het land van Holsteege. Vide hier van breeder den koopbrief zelve
hier vooren folio 144 sequenti.

29.06.1798
pag. 11

Den 29 junij 1798 's middaags ten twaalf uuren hebben Jan Jalink en Henders Klumpers,
ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Garrit Schutte en desselvs
huijsvrouw Janna Weernekers en erven, alle de zoo gereede als ongereede parceelen
hier booven bij den koopbrief uitgedrukt. Vide breeder hier vooren folio 152 sequenti.

29.06.1798
pag. 12

Den 29 junij 1798 's agter middaags ten half een uuren hebben Garrit Schutten en Janna
Weernekers, ehell., verbonden aan ende ten behoeve van Jan Jalink en Henders
Klumpers, ter voldoening van de lijfrente en agtervolging der conditien bij koops contract
en cessie bedongen, hun comparanten op heeden gecedeerde en eigendommelijke
plaatsjen Jalink, met 't getimmerde en alle zijnde onderhorige landerijen, benevens den
gaarden, leggende vlak besijden 't huijs van comparanten, dan nog den Haarkamp,
gelegen aan 't Gemeene Veld, en aan 't land van Jan en Arend Klasen, mitsgaders een
stuk land, den Nieuwhuijser Gaarden genaamt, schietende met den eenen einde aan den
Gemeenen Weg, en zijdens aan de landerijen van Willem Wessels en Derk Meenk, voorts
twee koeweijdens, Aarnink Meeken genaamt, schietende met 't eene einde aan Jan
Laarberg zijn weide, en met het andere aan Klein Laarberg zijn hofstee, en zijdens aan de
Nieuwhuijser Maate en langs 't Leusspiek van Jan Laarberg, alle welke parceelen
kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren zijn gesitueert, dan nog een weijde
de Wensinks of Bouwhuijs Maate onder Gelselaar, langs den Bouwhuijs graaven en het
land van Schorthorst. Vide hier vooren folio 158 sequentie.

29.06.1798
pag. 13

Den 29 junij 1798 's middaags circa een uuren heeft Christina ter Maat, pro se en als
gevolmagtigde van haar man Jacob Hillebrant verbonden voor twee onderscheidene
capitaalen, het eene groot drie hondert guldens, en het tweede drie hondert vijf en
veertig guldens, aan ende ten behoeve van den luitenant collonel F.W. Schikhart, hunnen
eijgendommelijke behuijsinge en hoff, staande en geleegen binnen Geesteren aan den
kerkhoff. Vide breeder hier vooren folio 161.
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16.08.1798
pag. 13

Den 16 augustu 1798 's voor de middaags circa elff uuren hebben Jan Vierdag en
Willemina Leuverink, ehell., verbonden voor eene capitaale somma van twee hondert
caroli guldens aan ende ten behoeve van Jan Plasman en desselvs huijsvrouw Janna
Leuverink en erven, haar comparanten eijgendommelijke stuk lands, groot ongeveer
twee scheepels gezaaij, kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, district Geesteren,
in den Berkel Esch, tusschen de landerijen van R. Kunneman en dat van de Provisorijen
van Borculo en Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 166 sequenti.

27.09.1798
pag. 13 en 14

Den 27 september 1798 's middaags circa twaalf uuren hebben Berent Denneboom en
Jenneken Groot Dengerink, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve
van Derk Eggink en desselvs huijsvrouw Mette ter Horst en erven, comparanten
eijgendommelijke een zesde gedeelte van het plaatsjen, de Overhorst genaamd,
bestaande in huijs, berg, en verder getimmerte, bouwgaarden, hooij- en weijdelanden,
hout en houtgewassen, kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren. Vide
breeder hier vooren folio 181 sequenti.

05.11.1798
pag. 14

Den 5 november 1798 's voor de middaags circa half twaalf uuren hebben Garrit en Jan
ter Horst, in qualiteit als momboiren van en over Janna ter Horst voor de kraamkosten,
defloratie en alimentatie ten behoeve van gemelde haar pleegkind, verzogt en gedaan
arrest en toeslag, op de vaderlijke erfportie van Jan Kosters, zoo op het gereede,
inboedel, bouwerij en bouwgereedschap, en mede pro portione op het Kosters plaatsjen,
geleegen in het drostampt van Borculo, onder Gelselaar, district Geesteren. Vide breeder
het Ord. Land Gerigts Prothocol folio 406.

22.11.1798
pag. 14 en 15

Den 22 november 1798 is voor het gerichte van Borculo een maagscheijd gepasseert,
opgerigt en geslooten tussen Willemina ter Horst, weduwe van wijlen Lambertus
Kreunen ter eenre en haare meerderjaarige kinderen, met naamen Harmen, Arend en
Roelof Kreunen, gelijk mede de gequalificeerde mombers over de nagelatene weesen van
haaren overleedenen zoon Jan Kreunen, ter andere zijde, waar bij onder anderen aan de
moeder en eerste condividente in dezen is aan en toebedeelt geworden een stukke land,
de Waterbraak genaamt, voorts aan haar zoon Arend Kreunen een weijde bij of aan het
Stads, Leem of Varkens Broek, in het drostampt Borculo, district Geesteren kennelijk
geleegen. Vide breeder het Weesen Prothocoll folio 263 sequenti.

15.02.1799
pag. 15

Den 15 februarij 1799 's middaags ten twaalf uuren heeft Harmen Bolt gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Arnoldus Bouwman en desselvs huijsvrouw
Jenneken Baanemans en erven, zijns comparants eijgendommelijke catersteede, den
Bisser genaamd, met de daar bij gehoorende landerijen, kennelijk in het drostampt
Borculo, district Geesteren. Vide beeder hier vooren folio 203.

19.03.1799
pag. 15 en 16

Den 19 maart 1799 is bij het Land Gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert,
opgerigt en geslooten tussen Janna Vunderink, weduwnaar van wijlen Elisabeth
Nijenhuijs, ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de
twee minderjaarige kinderen van den eersten condivident ter andere zijde, waar bij aan
de vader is aan en toebedeelt onder conditie daar bij geëxprimeert de inboedel des
huijses, levende have en vhee, bouwerij en bouwgereedschap, gezaaij en gewasch op het
land, dat ook tot particulier beswaar van de vader zal zijn en blijven de lastige boedels
schulden, voorts dat de ongereede goederen welke bestaan in een vijf twaalfde gedeelte
van en aan een parceel bouwlands, groot ca. een en een half schepel gezaaij onder
Geesteren geleegen, benevens een vijf twaalfde gedeelte van een halven dag maaijens
hooijland, de Musermans Mathe genaamd, in het Fokkink Broek, de eene halfscheid aan
de vader en de weder halfscheid aan de minderjaarigen zal verblijven, blijvende de
goederen aan de vader toebedeelt hier voor verbonden. Vide breeder het Wezen
protocol folio 279 sequenti.
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04.04.1799
pag. 16

Den 4 april 1799 's middaags ruijm twaalf uuren hebben Jan Boomkamp en Janna
Eijkelkamp, ehell., woonachtig op Loneman, verbonden voor een capitaale somma van
vier hondert guldens, aan en ten behoeve van Jan Krans en desselvs vrouw Hendrikje
Platenkamp en erven, alle haar comparanten gereede goederen, als inboedel en
gerakheid des huijzes, paarden, beesten, levendige have en vhee, bouw en
bouwgereedschap. Vide breeder hier vooren folio 213.

13.05.1799
pag. 16 en 17

Den 13 maij 1799 's voor de middaags quartier over tien uuren hebben Jan Gebbink en
Elisabet Ganseboom, ehell, als mede D.J. Stortelaar en Christina Gebbink, ehell., voorts
D.J. Stortelaar, mr. J.H. Heijdenrijk en Antonij Struij, als volmagtigers van Antoni Kip en
Johanna Gebbink, ehell., van Geertruid Gebbink, van Bernardus Puntman en Geertruid
te Maarse, ehell., van Hendrik Jan Puntman en Maria Koenderink, ehell., van Hermanus
Puntman en Geertruij Starrenborg, ehell., van Johanna Struij, van Hendrik te Bulte en
Johanna Christina Struij, ehell., van Christina Puntman, van Hendrik, Bartus, Berendina,
en Margaretha Gebbink, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van
Johannes Boerman en Johanna Brunink, ehell., en erven, een geregte onafgedeelde een
sesde part met het daar bij gehoorende akkerhout van een weijde, de Roeterink Mate
genaamt, kennelijk in dit drostampt onder het district Geesteren geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 256 sequenti.

17.05.1799
pag. 17 en 18

De 17 meij 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en
gesloten tusschen Aaltien ten Damme, weduwe wijlen Jan Bomer, ter eenre, en de
aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over haar vier minderjaarige kinderen
ter andere zijde, waar bij aan de moeder en eerste condividente is aan en toebedeelt
onder conditie daarbij geëxprimeert, den inboedel des huijses, levendige have en vhee,
gewasch in en op den lande, mest en mestregt, mits aan een ieder van de vier kinderen
bij hun meerderjarigheid betaalende twaalf guldens 11 stuivers, dat de moeder van de
ongereede goederen zoo ook van de lastige schulden, de eene halfscheid en de vier
kinderen de wederhelfte zullen hebben, en lasten bestaande het ongereede in het huijs
en hoff met een hoekjen grasland, het Sweer Bomer stedeken genaamd, dan nog een
stuk lands, ongeveer vier scheepels gezaaij groot, op den Veltkamp onder Gelzelaar
kennelijk geleegen, waar voor de hier voorens omschreven goederen tot de volle
adimpletie blijven verbonden. Vide breeder het Weezen Protocol folio 314 sequenti.

25.05.1799
pag. 18

Den 25 maij 1799 's voor de middaags quart voor twaalff uuren heeft Hiob August
Schikhardt verbonden voor een capitale somma van ses duijsend negen hondert en
negen en negentig guldens, benevens nog voor een hondert guldens wegens aangewende
kosten, aan ende ten behoeve van den medicinae doctor Jan Hendrik Berns en die zijn
ehevrouwe Hendrica Sophia Wilhelmina Donkers, en erven comparants
eijgendommelijke een derde portie van een boeren plaats, Wibbers steede genaamd, een
derde protie in het erve en goed, Broekmathe genaamd, en een derde portie van het
Schutten Bosch, met de daar in staande boomen, alle welke parceelen kennelijk in dit
drostampt onder het district Geesteren zijn gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 262
sequenti.

18.06.1799
pag. 18 en 19

Den 18 juni 1799 's agter middaags circa een uuren hebben Waander Grooters en
Hendrica Derksen, ehell., booven en behalven, het capitaal van acht duijsend guldens
nog aan dezelvde ehelieden B.A. Roelvink en H. Abbink ofte erven verbonden voor een
tweede capitaal van elff hondert guldens, hun eijgendommelijke en meede voor het eerst
gemelde capitaal verbondene erve en goed de Scholten Plaatse, kennelijk onder
Geesteren in de buurschap Haarlo geleegen, met zijne behuijsinge, barg, schoppe,
branderie, bakoovend, onderhoorige landerijen, weijdegronden en houdgewassen. Vide
breeder hier vooren folio 283 sequenti.
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28.06.1799
pag. 19

Den 28 junij 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt
en geslooten tusschen Garritjen Braakmans, weduwe wijlen Jan de Weerd, ter eenre, en
de aangestelde en gequalificeerde momboiren over de vijf onmondige kinderen bij wijlen
haar gezeiden man in huwelijk gewonnen ter andere zijde, waar bij aan de eerste
condividente moeder s aan en toebedeeld den geheelen inboedel des huijses, voorts de
halfscheid van de ongereede boedels goederen, welke bestaan in seeven achste portien
van het Braakmans plaatsjen, in Huure onder het district Geesteren geleegen, dan nog
drie schoft maaijens hooijgrond aan het Gelzelaarsche Broek, waar van de wederhelft aan
de vijf onmondige kinderen is aan en toebedeelt en bij dit maagscheid zijn verbonden.
Vide het Wezen Prot. folio 330 sequenti.

14.07.1799
pag. 20

Den 24 julij 1799 is bij het Gerigte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en
geslooten tusschen Egbert ter Haar, weduwenaar van wijlen Jenneken ten Spenke, ter
eenre, en de gequalificeerde momboiren over het minderjaarige zoontie bij wijlen zijn
gezeide vrouw in huwelijk verwekt ter andere zijde, waar bij aan de vader de eene
halfscheid der boedels goederen, welke bestaand in eene somma van seven hondert
negentien guldens en 1/3 penning, dan nog in een drie vierde en een zesde portie van de
Spenken Steede, bestaande in huijs, hof, bouw- en weijdelanden, en de overige
halfscheid aan het minderjarige zoontie is aan en toebedeelt, blijvende deze effecten tot
de edimpletie daar van verbonden. Vide breeder het Weezen Protocol folio 335 sequenti.

19.09.1799
pag. 20

Den 19 september 1799 's middaags ten twaalf uuren, heeft Jan Nieuwenhuijs gecedeert
en overgedraagen aan ende ten behoeve van Reijnt Nieuwenhuijs en desselvs
huijsvrouw Janna Bouwmeester en erven zijn eijgendommelijke halve plaatsjen, het
Nieuwenhuijs genaamd, met zijn behuijsinge, landerijen, houtgewassen, weijde- en
vreedegronden, kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren, buurschap Huure.
Vide breeder hier vooren folio 290.

31.01.1800
pag. 21

Den 31 jannuari 1800 's middaags ten twaalf uuren heeft Aalbert te Veldhuijs, pro se, en
naamens deszelvs vrouw Hendrica Egginks gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Reint Braskamp en deszelvs vrouw Reintien Mols en erven het vierde
parceel van de catersteede, de Moll genaamd, kennelijk in dit drostampt Borculo, district
Geesteren, in den Berkel Esch, en bestaande in twee stukjes bouwlands, groot te zaamen
ongeveer vijf scheepels gezaaij. Vide breeder hier vooren folio 308.

14.05.1800
pag. 21 en 22

Den 14 maij 1800 's voor de middags circa twaalf uuren hebben Garrit ten Broeke en
Catharina Hesselink, ehell., verbonden voor een capitaale somma van een duijsend drie
hondert guldens aan en ten behoeve van Berend Mulderink, desselvs zwager Gerhard ter
Meulen en die zijn huijsvrouw Harmijntjen Mulderink en erve, 1e hun eijgendommelijke
stuk bouwland, groot tien scheepels gezaaij, op den Broeker Esch, langs de Groene Weg
en het land van Hendrik Elkink, 2e een stuk bouwland, groot zes schepels gezaaij, mede
daar gelegen, bezijden het land van Gerrit Dijkwever, 3e een stuk bouwland op de
Huijsstede, groot agt schepel gezaaij, beginnende van het voorste gedeelte van de
weijden Wensink, 4e den Hoogen en Kleijnen Gaarden en het land den Leeuwenkamp,
groot agt schepels gezaaij, 5e een stuk bouwland, groot twaalf schepel gezaaij, leggende
op den Braakkamp, en 6e een weijdjen of weijdegrond van de Bleeke, groot twee
schepels gezaaij, alle welke parceelen onder het drostampt Borculo, district van
Geesteren en buurschap Biel kennelijk zijn gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 337.
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09.06.1800
pag. 22

Den 9 junij 1800 's agter middaags ten een uuren hebben Garrit Schrootmans en Janna
Aleida Catharina Stokkink, ehell, verbonden voor eene capitaale somma van vier hondert
guldens aan ende ten behoeve van Garrit Hendrik Effink en erven hun eigendommelijke
huijs en hoff, het Koorts Plaatsjen genaamt, staande en geleegen aan den Brink binnen
Gelzelaar, als mede een stuk bouwland, den Ham genaamd, groot twee scheepels gezaaij,
in den Gelzelaarschen Esch, met beijde eijnden schietende aan het land van Hendrik
Pasman, dan nog een stuk lands, ruijm twee scheepel gezaaij, den Pol geheeten,
schietende met het eene eijnde aan het gemeene voetpad van Gelzelaar nae Bouwhuijs,
en eijndelijk een stuk bouwlands, aangekogt van het erve Schothorst, met de eene zijde
naast het land van Arent Jan Ruwhoff, en met de andere zijde naast dat van Hendrik
Hofmeijer. Vide breeder hier vooren folio 453.
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Provisorie van Geesteren
en Borculo, 3
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Schrootmans, 9
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Schutten Bosch, 7
Spancker, 3
Spenke, 8
Spenken Steede, 8
Stads, Leem of Varkens
Broek, 6
Starrenborg, 7
Stieltien, 3
Stoffers, 4
Stoffers Plaatsjen, 4
Stokkink, 9
Stortelaar, 7

Stroon, 1
Struij, 7
Sweer Bomer stedeken, 7

Voorste Wensinks
Maate, 5
Vunderink, 6
Vurkink, 4

V
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Veld, 5
Veldhuijs, 1, 8
Velskamp, 1
Veltkamp, 7
Vierdag, 3, 6
Voors, 3

Waterbraak, 6
Weeme, 4
Weerd, 8
Weernekers, 5
Wensink, 8
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Wessels, 4, 5
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Wormgoor, 4
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