Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 435
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1794-1797
Registratuure van de voogdie Geesteren

26.04.1794
folio 1

Den 26 april 1794 's agtermiddaags ten twee uuren hebben Wander Grooters en
Hendrica Dirksen, ehell, voor een capitaale somma van vijf duijsend en seeven hondert
guldens verbonden aan ende ten behoeve van de heer Hendrik Walien Willems zoon hun
comparanten eigendommelijke erve en goed , Scholten Plaatse of Hof te Haarlo
genaamd, met sijn onderhorige landerijen, weidens, behuijsingen, houtgewassen,
gronden en verder ap- en dependentien, als meede een seker gedeelte van een weide,
het Clootjen genaamt, welke parceelen in deese heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren,
buurschappen Haarlo en Beel kennelijk zijn gesitueert. Vide hier van breeder folio 1
sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Deese acte is geroyeert den 26 april 1798".

05.05.1794
folio 1

Den 5 maij 1794 's voor de middaags quartier over elf uuren, heeft Jan ten Grotenhuijs,
als volmagtiger van de heer Lammert van Ruijven en desselfs ehevrouw Ewoude
Harteveld, voorts nog van mr. W.H. Klinkenberg van Echten, gecedeert en overgedragen
aan en ten behoeve van de heer Alexander van Suchtelen en vrouwe Bartholda Aleida
Reemink, ehell., comparants p.p. regt van hijpotheecq en praeferentie, welke zij voor
verband en vestenisse van twee duijsend vijff hondert guldens op den 6 maij 1791
gehouden hebben aan het erve en goed Laarberg onder Geesteren. Vide breder hier
vooren folio 21 sequenti.

06.05.1794
folio 2

Den 6 maij 1794 's agter middaags ten vijf uuren hebben de freulens gesusters C.C.F. en
A.F.P. baronessen van Schlussing gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van
Jan Holtmaat en Liesebeth Hamersteen, ehell., comparanten eijgendommelijke
catersteede, het Fuureve genaamt, bestaande in een huijs, bouw-, hooij- en weijlanden,
benevens het houtgewasch, gelegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
buurschap Haarlo. Vide breder hier vooren folio 30 sequenti.

06.05.1794
folio 2

Den 6 maij 1794 's avonds ruijm half seeven uuren hebben Jan Holtmaat en desselvs
huisvrouwe Lieesbeth Hamersteen voor een capitale somma van elff hondert guldens
verbonden aan ende ten behoeve van de heer B.A. Roelvink en vrouwe H. Abbinck ofte
erven, comparants eijgendommelijke cavenstede, het Fureve genaamt, bestaande in een
huijs, bouw-, hooij- en weijdelanden, benevens 't houtgewasch, kennelijk in deese
heerlijkheid van Borculo, voogdije Geesteren, buurschap Haarlo. Vide breder hier vooren
folio 32 sequenti.

07.05.1794
folio 2

Den 7 maij 1794 's agtermiddaags ruijm half vijf uuren hebben Hendrik Heetland en
Berendina Bolthof, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Derk
Wanink en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenhuijs en erven, een stuk bouwland,
gelegen in dese heerlijkheijd Borculo, voogdie Geesteren, onder Gelselaar, op de
Moolenkamp, westwaards naast het land van zijn hoogheid en oostwaards langs zijn
hoogheids dijk. Vide hier vooren folio 35.

07.05.1794
folio 3

Den 7 maij 1794 's agter middaags quartier voor vijf uuren hebben Hendrik Heetland en
Berendina Bolthof, ehell., gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik
Elderink en desselvs huijsvrouwe Anna Rengerink, een gaarden, groot ongeveer twee
schepel gesaaij, geleegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdie van Geesteren, onder
Gelselaar, noord-, west- en zuijdwaards naast zijn hoogheijd dijken bij Jonkeren Goed, en
oostwaards naast Cornelijus Nijenhuijs dijk. Vide breder hier vooren folio 37.
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14.05.1794
folio 3

Den 14 maij 1794 's voor de middaags ruijm elf uuren hebben Jan Beumers en Aaltien ten
Damme, ehell., aan ende ten behoeve van Berent Bekkedam en erven, voor een capitale
somma van drie hondert guldens en renten daar van te verschrijven, verbonden haar
comparanten eijgendommelijke huijs en daar bij geleegen landerijen, groot ongeveer zes
scheepels gesaaij, t' eijndens aan het gemeene Veld en bezijden naast het plaatsjen van
Garrit Legtenbarg, als meede een hoekjen hooijgrond daar bij en aan gelegen, in deze
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Gelselaar, kennelijk gesitueert. Vide
breder hier vooren folio 43 sequenti.

19.05.1794
folio 3 en 4

Den 19 maij 1794 's voor de middaags ten elf uuren hebben Harmen Vrend, Jan
Hogeman, Jan Vrend, Harmen Weeink en Goosen Nijenhuijs, de eerst gemelde voor zig
zelfs, en de laast genoemden als voogden, verbonden aan ende ten behoeve van de
Diaconie Armen van Geesteren voor een capitale somma van agt hondert guldens, en
renten daar van te verschijnen, een stuk bouwlands, groot agt schepels gezaaij, in den
Berkel Esch, aan het eene eijnde van den vaarweg en aan het andere eijnde aan het land
van Derk Hagens, in deze heerlijkheid Borculo en voogdie Geesteren, en genaamd het
Schutten Stuk, onder de plaats Nijenhuijs gehoorende. Vide breder hier vooren folio 55
sequenti.

12.06.1794
folio 4 en 5

Den 12 junij 1794 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Berent Rotman en
Stiene Greevink, ehell., voor een capitaale somma van een duijsend vijf hondert en
vijftien guldens, verbonden aan en ten behoeve van den gemeensman Berend te Roller
en deszelfs ehevrouw Anna Harmanna Tellemans en erven, comparantes
eijgendommelijke plaatsjen, het Rot genaamd, bestaande in een huijs, schuure, en daar
aan gelegen gaarden, als mede een bos, en een weideken, dan nog sestien schepel gesaai
bouwland, op den Rotmans Kamp, met de eene sijde langs het land van het geestelijke
rentampt, en met de andere zijde aan het land onder het erve Paste behoorende, als
mede een gaarden, den Rot Gaarden geheeten, tegens over het huijs, groot ongeveer vijf
schepels, met een weijdeken daar aan geleegen, van twee dag gras maaijens, nevens een
daar bij liggend kampje bouwland, den Ommeloop genaamt, alsmede nog een kamp
bouwland, den Schrijvers Kamp, groot twaalf schepels gesaaij, in de gemeente, omtrent
het Vondermans Plaatsje, dan nog een weide , de Kemmers Maate, met een kampjen
bouwland daar aan geleegen, met de eene sijde schietende langs den Wensink, alle
welke voorschreven parcelen kennelijk zijn geleegen in deese heerlijkheid Borculo,
voogdie Geesteren. Vide hier van breeder folio 72 sequenti.

09.08.1794
folio 5

Den 9 augusti 1794 is bij een weledele land gerichte van Borculo een magescheid
geapprobeert geworden, opgerigt en geslooten tusschen Willemina Mols, weduwe van
wijlen Derk Hesselink ter eenre, voorts Garrit Mols en Aalbert Vlinkers als momboiren
over de twee minderjarige kinderen van de eerstgemelde, waar bij onder anderen aan de
moeder is aan en toebedeelt geworden de eene halfscheid van een huijs met een daar
annex gaardeken, den Fukebelt genaamt, en de andere halfscheid aan de twee
minderjarigen, geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren. Vide
breder het Wesen Prothocol folio 168 sequenti.

13.10.1794
folio 5

Den 13 october 1794 's agter middaags ten vier uuren heeft de heer L. Bannier als
volmagtiger van de heer en mr. A.O.F. Bomble Vatebender, ordinaris raad in den hove
van Gelderland, nevens desselvs gesusteren de juffers J.E.C., A.S, E.J. en G.B.
Vatebender, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Jansen en
Berentjen Hagens, ehell. en erven, comparants p.p. eijgendommelijke twee stukken
bouwlands, geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, in den
Geesterschen Esch, aan de eene zijde naast het land van Arent Hartgerink, en aan de
andere zijde naast dat van Engbert Vruink. Vide breder hier vooren folio 99.
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14.10.1794
folio 6

Den 14 october 1794 is bij een weledele land gerigte van Borculo een maagscheid
geapprobeert geworden, opgerigt en geslooten tusschen Garrit Hallers, weduwenaar van
wijlen Garritjen Stokkink ter eenre, en de momboiren van en over de vier onmondige
kinderen, met naamen Willemina, Geertien, Engele en Henders, ter andere zijde, waar
bij onder anderen aan de vader is aan en toebedeelt de halfscheid van het ongereede, en
de vier onmondige de wederhelft, bestaande in een huijs, schoppe, berg en bakoven, zoo
als het zelve staat op den grond van de heer en mr. G. van der Sluijs. Vide breeder het
Weesen Protocol folio 186 sequenti.

13.12.1794
folio 6

Den 13 december 1794 's agter middaags circa twee uuren heeft Arend Hilhorst tegens
alimentatie en op conditien als daar bij, aan zijn zoon Herman Hilhorst en Gerridina
Coesveld, ehell., gecedeert op en overgedraagen de geheele bouwerije , levende have en
vhee, bouwgereedschappen, en alle wat tot de bouwerije is gehoorende, gezaaij in en uit
den lande, mest- en mestregt, huijsgerak, bedden en toebehoor, linnen en wullen,
mitsgaders al wat onder het gereede kan gereekent worden, voorts het geheele erve en
goed, de Hilhorst genaamd, met alle desselvs lusten en lasten, hooge en laage landerijen,
bouw- en weijdegronden, voorts opgaande en houwbaare houtgewassen, niets daar van
uitgesondert, kennelijk gesitueert in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
buurschap Gelselaar. Vide hier van breeder folio 104 sequenti.

25.02.1795
folio 7

Den 25 februarij 1795 's na de middaags ten een uuren hebben Garrit Janssen en
Harmina Hartgerink, ehell., tegens alimentatie en op voorwaarden bij de acte vermeld,
aan haaren zoon Derk Stoffers gecedeert, op en overgedraagen, alle gereede goederen,
inboedel des huijses koper en tin, linnen en wollen, voorts de geheele bouwerije en
bouwgereedschap, gesaaij in en uit den lande, mest en mestregt, niets van het gereede
uitgezondert, dan nog de halvscheid van en aan het Stoffers Plaatsjen, bestaande in huijs
en hoff, mitsgaders de halvscheid van een stukjen bouwlands, groot in zijn geheel
ongeveer zes schepel gezaaij in den Aartmans Esch, als mede de halfscheid van een stuk
bouwlands, groot in zijn geheel circa twee schepel gezaaij in den Berkel Esch, dan nog de
halfscheid van en in een dagmaaijens hooijgrond, het Kremers Slag geheeten, en langs
het Groote Kremers Slag, bij het plaatsjen het Broeke genaamt, alle welke parceelen
kennelijk zijn gesitueert en gelegen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren.
Vide hier van breeder folio 111 sequenti.

14.04.1795
folio 7

Den 14 april 1795 's na de middaags ten een uuren hebben Derk, Lammert en Garrit
Giegink voor hun zelvs, en de rato voor hunnen absente broeders caverende, gecedeert
en overgedragen aan en ten behoeve van juffr. Geertien Raedt, en Wilmken Lieftink,
weduwe wijlen Hendrik Giegink, twee stukken bouwlands, ongeveer agt schepels gezaaij
groot, en den Overkamps Kamp genaamd, gelegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdie
Geesteren, bij het erve Giegink. Vide breder hier vooren folio 121.

08.05.1795
folio 8

Den 8 maij 1795 's voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben Hendrik
Rouwhoff op Steeltien en Geertien Groot Hasebroek, ehell, gecedeert en overgedragen
aan en ten behoeve van Harmina Geerdink, weduwe wijlen Jan Hendrik Veldink, en
erven, het halve Pellen plaatsjen, met zijn houtgewas, vreegrond en het regt van turf
maken op 't Eijbergsche veen, gelegen in dese heerlijkheid van Borculo, buurschap
Haarlo. Vide breder hier vooren folio 127.

5 juli 2020 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-3-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 435
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1794-1797
08.05.1795
folio 8

Den 8 maij 1795 's voor de middags een weinig voor twaalf uuren hebben Harmina
Geerdink, weduwe wijlen Jan Hendrik Veldink, voorts haar zoon Hendrik Veldink, dan
nog Hendrik Rouwhoff op Steeltien en Geertien Groot Haesebroek, ehell., gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Barend Florijn en Willemina Hiddink, ehell., en
erven, een stukjen bouwland, groot ongeveer vier schepel gesaaij, kennelijk gelegen in
dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Haarlo, op den zo genaamden
Haarloschen Kamp, naast 't land van den Armen Staat van Eijbergen en 't land van
Koerds. Vide breder hier vooren folio 128.

08.05.1795
folio 8

1795 - Dan nog hebben de hier boven genoemden gecedeert en overgedragen aan en ten
behoeve van Harmanus ten Harkel en Willemina Braekmans, ehell., en erven, een
stukjen land, groot ongeveer twee schepels gesaaij, gelegen in dese heerijkheid Borculo,
voogdie Geesteren, buurschap Haarlo, op den zo genaamden Winkel, tussen de
landerijen van Jan Haverkors. Vide breder hier vooren folio 130 sequenti.

25.06.1795
folio 9

Den 25 juni 1795 is bij het Land Gerichte van Borculo geapprobeert een maagscheid,
opgerigt en geslooten door Jan Rengers, weduwenaar van wijlen Aaltien Nijen Es ter
eenre, en de aangestelde en gequalificeerde mombers over zijne twee onmondige
kinderen bij voorseiden eheluijden verwekt, op conditien dat de vader het paard en
veulen, voorts drie koebeesten en drie kalveren, mitsgaders de geheele bouwerij en
bouwgereedschappen, inboedel des huijses, het koorn gewasch, mest en mestregt zal
hebben en blijven behouden, en daar en tegen aan de onmundigen uitkeeren de somma
van twee hondert twaalf guldens en tien stuivers, en dat de ongereede goederen,
bestaande in een huijs met een stultenberg daar nevens staande, in de buurschap Agter
Es of Lempler Hoek, tussen den Bruntink of Brakers en nog drie stukken bouwlands,
groot ongeveer neegen schepels gesaaij, als mede twee gaardens, groot een mudde
gesaaij lands, met een hooijweidjen bij Possenhuijs in den Kulsdom, schietende met de
eene zijde aan Possen Weide, en aan de andere aan den Darpwert, gelegen binnen dese
heerlijkheid, voogdie Geesteren, waar van de eene halfscheid aan de vader, en de andere
halfscheid de twee kinderen zullen hebben, en in eijgendom blijven bezitten. Vide breder
't Weesen Protocol folio 210 sequenti.
* Den 10 julij 1795 cessie, zie de volgende pagina.
Den 25 julij 1795 is bij het Land Gerigte een maagscheid geapprobeert, opgerigt tussen
Geertien Kelhold, weduwe wijlen Willem Roeckevis, en de gequalificeerde momboiren
over haar minderjarige zoontien bij voornoemde ehelieden verwekt, waar bij aan de
moeder is aan en toebedeelt de geheele gereede boedel, niets daar van uitgesondert, op
conditien daar bij vermeld, blijvende voor als nog, het ongereede bestaan in de halfscheid
van het plaatsjen het Roeckevis, benevens een en een halve dag maaijens hooijgrond,
leggende in de Paster Maat, omtrent de Roekevis, tusschen den moeder en haar
onmondige zoontien, onverdeelbaar. Vide breder het Wezen Protocol folio 217 sequenti.

25.07.1795
folio 9 en 10

10.07.1795
folio 10

* Den 10 julij 1795 's avonds circa ses uuren hebben Arend Jan ten Broekhuijs en Janna
ten Broekhuijs, ehell., Jan ten Broeke op Jalink en Henders Klumpers, ehell., voorts
Garrit ten Broeke en Catharina Hesselink, ehell., dan nog Reint ten Broeke en Hendrik
Willink met zijn vrouw Geesken ten Broeke, Teunis Leemreijse en Geertien ten Broeke,
ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Rengerink en Aaltien
ten Broekhuijs, ehell., en erven, een zeker hooijlandjen onder Gelselaar rondom aan het
Broek, uitgesondert met de noordsijde aan de Brunshorst, gelegen in dese heerlijkheid,
voogdie Geesteren, onder Gelselaar. Vide breeder hier vooren folio 135.
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24.07.1795
folio 10 en 11

Den 24 julij 1795 is bij het Land Gerigte van Borculo, met advijs van rechtsgeleerden, een
maagscheid geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Reindjen Mols ter eenre, en de
aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over haar volle suster en halve
broeder ter andere zijde, waar bij aan de eerste condividente Reindjen is aan en
toebedeelt den geheelen boedel, zoo van gereed als ongereed, niets daar van
uitgezondert, onder conditien dat ook privativelijk zal lasten en draagen alle de boedels
schulden, en aan haar suster Harmina uitkeeren, weegens het gereede en ongereede de
somma van f. 259-14-08, gelijk mede aan haar halve broeder Garrit Hogeman de somma
van f. 332-19-121/3. Vide breder hier van het Weesen Protocol folio 222 sequenti.

26.08.1795
folio 11

Den 26 augustus 1795 's na de middaags eeven over een uuren hebben Harmen Hilhorst
en Gerritdina Koesveld, ehell., voor een somma van tien duijsend gulden aan H.W.
Wijnbergen tot Bussloo en erven, in specie verbonden hun eigendommelijke goed en
erve, genaamt Hilhorst, met alle het regt waar mede comparanten dit erf en goed thans
wettig zijn possiderende, gelegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
buurschap Gelzelaar. Vide hier van breeder folio 144 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Dese acte is geroyeerd den 17 november 1797".

19.10.1795
folio 11

Den 19 october 1795 's voor de middaags circa twaalf uuren heeft Goossen Nijhuijs
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Derk Kleijn Braskamp en Janna
Nijenhuijs, ehell., en erven, comparants eigendommelijke stuk land, groot ongeveer drie
schepel gezaaij, in deze heerlijkheid Borculo, in den Klapkamp onder Geesteren, met de
zuijd zijde langs Derk Eggink zijn land, en met de noord zijde langs Nijhuijs zijn land,
kennelijk gelegen. Vide breder hier vooren folio 155.

19.10.1795
folio 11

Eodem die 1795 's voor de middaags even voor twaalf uuren heeft Goossen Nijhuijs nog
gecedeert aan en ten behoeve van Hendrik Groote Velthuijs en Jenneken Braskamp,
ehell., en erven, een stuk bouwlands, groot twee schepels gezaaij, mede in den
Klapkamp, onder Geesteren, met de noord zijde langs de Tijsteege, en met de zuijd zijde
langs Harmen Nijhuijs land. Vide breder hier vooren folio 157.

30.10.1795
folio 12

Den 30 october 1795 is bij een weledele Land Gerigte van Borculo een maagscheid
geapprobeert, opgerigt en gesloten tussen Arend Klaphouwer, weduwenaar van wijlen
Janna Mols, ter eenre, voorts de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over
deszelfs minderjarige zoontien, bij gezeide zijn ehevrouw in huwelijk verwekt, ter andere
zijde, waar bij aan de vader en eerste condivident is aan- en toebedeelt de leevendige
have en vhee, het koorn, gedorst en ongedorst, de bouwerij met het geen daar bij- en
toebehoord, het gezaaij op en in den lande, het hooij en het geen hij nog te goede heeft,
voorts de halfscheid van een huijsjen, waar van de grond daar het zelve op staat
toebehoord aan de erfgenamen van wijlen de weduwe Meilink, als mede te behouden en
dragen de eene halfscheid van de boedels schulden. Zie hier van breeder het Weesen
Protocol folio 300 sequenti.
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10.12.1795
folio 12 en 13

Den 10 december 1795 is bij een weledele Land Gerigte van Borculo een magescheid
geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Elisabeth Nijenhuijs, weduwe van wijlen
Jan Hendrik Hijink op Holtvoogd, ter eenre, voorts de aangestelde en gequalificeerde
momboiren over desselvs twee onmondige kinderen in 't eerste huwelijk bij zijne
huisvrouw Lamberdina Hamersteen, als mede in 't tweede huwelijk bij opgemelde
weduwe verwekt, ter andere zijde, waar bij aan de moeder, weduwe, is toebedeelt alle
de gereede boedels goederen op comditien daar bij geexprimeert, voorts dat de
ongereede goederen, bestaande 1e in vijf sesde gedeeltens aan een parceel bouwland,
groot ongeveer 1½ schepel gezaaij, geleegen onder Geesteren in den Hooge Esch, 2e vijf
sesde gedeeltens van een halve dag maaijens hooijland, in een hooijmate, den
Muiserman genaamt, onder dese heerlijkheid Borculo, bij of omtrent het Fokking Broek
gelegen, tusschen de moeder, weduwe, en voornoemde minderjarigen
gemeenschappelijk zullen verblijven. Vide breeder hier van het Weesen Protocol folio 3
sequenti.

07.03.1796
folio 13

Den 7 maart 1796 's voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben Gerrit Wolters
en Grietien Hilhorst, ehell., gecedeert en overgedragen ten fine om comparanten en
hunlieder halve- en schoonsuster, Janna Wolters genaamd, te alimenteeren aan en ten
behoeve van Jan Lubberdink, meerderjarige zoon van Arend Lubberdink en Henders
Wolters, ehell., voorts aan Harmina Mensink, minderjarige dogter van wijlen Jan
Mensink en Hendrica Tieberink, ofte hun lieder erven, comparanten hunnen inboedel en
gerakheid des huijses, voorts paard en beesten, gedorst en ongedorst kooren, hooij,
stroo, 't gezaaij in en op den lande, mest en mestregt, mitsgaders comparanten
eijgendommelijk plaatsjen, Wolters geheeten, met zijn behuijsinge, een camp lands, daar
bij gehoorende, groot acht schepels gezaaij, voor zoo ver comparanten voor drie vierde
parten daar aan zijn beregtigt, benevens nog een stukje Nieuwe Grond, tegens over 't
voorseiden plaatsjen, alle welke parceelen kennelijk zijn geleegen in deese heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Gelzelaar, op 't Naaselaar aan 't Broek. Vide
breder hier vooren folio 168 sequenti.

19.04.1796
folio 14

Den 19 april 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Harmen Broekhuijs
en die zijne vrouwe Aaltien Mols gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van
Arent ten Broeke en Maria Ruwhoff en erven hun eijgendommelijke cavensteetjen,
Hofmans Plaatsjen genaamd, bestaande in een huijsjen en ongeveer vier schepels gezaaij
bouwlands, kennelijk gelegen onder het drostampt Borculo, in Gelzelaar, aan de plaats
van cessionarien, het Olthof. Vide breder hier vooren folio 179.

04.05.1796
folio 14

Den 4 maij 1796 's middaags circa een uuren hebben Aalbert Mullerink op Mengerink en
desselfs huijsvrouw Elisabeth Loenemans gecedeert en overgedragen aan en ten
behoeve van Berent te Geershuijs en Reijntien Mullerink, ehell., en erven, comparanten
eijgendommelijke twee stukken land, het eene gelegen op den Speulert, naast koopers
land, en het andere in de Aardmans Esch, schietende met het eijnde aan de schoppe van
Lieftink, beijde parceelen zijnde kennelijk geleegen in dese heerlijkheid van Borculo,
voogdie Geesteren. Vide breder hier vooren folio 188.

04.05.1796
folio 14

Eodem die 1796 's middags ten een uuren hebben bovengemelde persoonen nog
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van de gebroeders Garrit en Harmen
Wissink en erven hun eijgendommelijke kampjen land, de Krukke genaamt, met zijn
houtgewas en vreedegrond, schietende met het eene eijnde aan koopers land, en ter
zijden langs den gemeenen weg, kennelijk in het drostampt Borculo, buurschap Lempel,
voogdie Geesteren. Vide breder hier vooren folio 190.
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06.05.1796
folio 15

Den 6 maij 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Waander Groters en
desselfs huijsvrouw Hendrica Cornelia Derksen gecedeert en overgedragen aan en ten
behoeve van Harmanus ten Harkel en Willemina Braekmans, ehell., en erven,
comparanten eijgendommelijke kampjen land, het Traa Land genaamt, kennelijk
geleegen in deese heerlijkheid, buurschap Haarlo, voogdie Geesteren, schietend met het
eene eijnde aan het Bodden Velt, en met het andere eijnde aan de landerijen van Lutke
Willink, met de eene zijde aan de landerijen van Schelver Plaats, en met de andere zijde
langs verkooperen weijde, benevens den opworp en het daar op staande akkerhout, met
den weg door de Scholten weijde. Vide breder hier vooren folio 192.

07.05.1796
folio 15

Den 7 maij 1796 is bij een weledele Land Gerigte van Borculo een maagscheid
geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Engbert Maatjes, weduwenaar van wijlen
Aaltien Voortmans ter eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en
over de drie onmondige kinderen bij gezeide ehell. in huwelijk verwekt ter andere zijde,
waar bij aan de vaader op conditien daar bij geëxprimeert, is aan en toebedeelt den
geheelen inboedel des huijses, levendige have en vhee, bouwerije met desselvs
toebehoor, gezaaij en gewasch op den lande, mest en mestregt, dat de caterstede de
Maatjesplaats, als ook de lastige boedels schulden, de vader de eene halfscheid en de
drie kinderen de andere halfscheid zullen hebben, behouden lasten en draagen. Vide hier
van breeder het Weezen Protocol folio 52 sequenti.

27.07.1796
folio 16

Den 27 julij 1796 's middaags ten twaalf uuren hebben Harmen Abbink en Fenneken
Rutbeeke, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van haare neeff Jan
Hendrik Abbink en desselfs bruijd Johanna Negberink en haare erven hun comparanten
eijgendommelijke plaatse, Garverdink genaamt, met zijn timmeringen als huijs en
schoppe met zijn onderhoorigen landerijen en weijdegront, beneffens het plaatsjen, de
Holtmaate genaamt, beijde parceelen met zijn houtgewasschen en vreegrond, en
kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Haarlo. Vide
breeder hier vooren folio 220.

18.08.1796
folio 16

Den 18 augustus 1796 's middaags circa twaalf uuren heeft de heer Gerhard van der Sluis
tot Westervlier, als volmagtiger van de heer en mr. Gerhard Voet, gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Scholten en Aaltien Hagens, ehell., zijns
comparants p.p. eijgendommelijke erve en goed, Aeftink genaamt, met alle desselvs apen dependentien, Hooge en Laage Landerien, kennelijk in dit drostampt Borculo, voogdije
Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 222 sequenti.

18.08.1796
folio 16 en 17

Den 18 augustus 1796 's middaags ten twaalf uuren hebben Jan Scholten en Aaltien
Hagens, ehell., voor eene capitaale somma van ses duijsend guldens verbonden aan en
ten behoeve van de heer en mr. Gerhard Voet en erven, hun comparanten
eijgendommelijke erve en goed, Aaftink genaamd, met alle desselvs ap- en
dependentien, Hooge en Laage Landerien, kennelijk in dit drostampt Borculo, voogdie
Geesteren, gelegen. Vide hier van breeder folio 231 sequenti.

18.08.1796
folio 17

Eodem die 1796 's middaags ruijm twaalf uuren gebben gemelde ehell. Jan Scholten en
Aaltien Hagens voor een capitaale somma van vijf duijsend guldens verbonden aan en
ten behoeve van Albert Thomasson en desselvs ehevrouwe en kinderen hun
comparanten eijgendommelijke erve en goed Aaftink, bestaande in huijs, hoff, bouw-,
hooij- en weijdegrond, en houtgewassen, voorts twee stukken bouwlands, te zaamen
groot 8 scheepels gezaaij op het Aaftink Rot, met zijn houtgwassen, het eene naast een
stuk land, toestendig aan het Geestelijke Rentampt, en het andere naast een stuk land
van Nijholt en van de kinderen van Tekkelenborg, beneffens eene koeweijde in de
Roeterink Maate, alle welke parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, voogdie
Geesteren zijn gesitueert. Vide hier van breeder folio 234 sequenti.
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03.09.1796
folio 17 en 18

Den 3 september 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Berent te
Geershuis en Reintjen Mulderink, ehell., gelegateert ende vermaakt aan haar neeff
Hendrik te Geershuijs, zoon van Arend te Geershuijs en Aarne Mulderink, ehell., de
halfscheid van alle hares comparanten eijgendommelijke na te laatene gereede en
ongereede goederen, obligatie, actien en crediten, zoo hebbende als nog verkrijgende,
geene daar van uitgesondert, haaren inboedel en gerakheid des huises, als koper, tin,
stoelen, tafels, kasten ende bedden en bulster, de levendige have en vhee, bouwerij en
bouwgereedschappen, paarden, beesten, wagens, karren, eegden, ploegen, en haar
comparanten stukke bouwlands, groot 5 schepels gezaaij, gelegen tussen de landerij en
van Hoefman en dat van haar comparanten, dan nog een stuk bouwlands van twee
scheepels gezaaij, tussen het land gehoorende onder de plaats Geershuis en H.J.
Geerdink, mitsgaders een stuk bouwland, leggende op den Esch bij Lieftink van 4 schepels
gezaaij, aan de eene zijde langs de hegge, en aan de andere kant aan 't land van A.J. te
Relker, alle kennelijk in 't drostampt Borculo, onder Geesteren, met haare toebehooren.
Vide breeder hier vooren folio 247 sequenti.

17.11.1796
folio 18

Den 17 november 1796 's voor de middaags ten half twaalf uuren heeft Jan Hendrik
Huijskes, voor hem selfvs en als volmagtiger van zijn ehevrouw Elisabeth ter Haar,
gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Vierdag en Willemina
Lueverink, ehell., en erven, hun eijgendommelijke huijs, in het drostampt Borculo, dorp
Geesteren, aan den kerkhoff, tusschen de behuijsingen van Derk te Hoonte en de
weduwe van Hendrik ter Horst. Vide breeder hier vooren folio 266.

23.12.1796
folio 19

Den 23 december 1796 's avonds ten vijf uuren heeft H.A. Schikhardt voor een capitale
somma van vier hondert caroli guldens verbonden aan en ten behoeve van de kerk van
Geesteren, zijn comparants eijgendommelijke stukke bouwlands, de Koorn Breë
genaamt, groot zes scheepels gezaaij, kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, onder
Geesteren, op den Esselinks Esch en in bouwinge bij Hesselink en Reijnt Willink. Vide
breeder hier vooren fol. 278.
[In de marge staat geschreven:] "geroyeerd den 6 junij 1803."

31.01.1797
folio 19

Den 31 januarij 's 1797 voor de middaags ten elff uuren heeft de heer F.W. Schikhart, pro
se en namens desselvs vrouwe Wllemina van Coeverden, gecedeert en overgedraagen
aan en ten behoeve van Reijnt Braskamp en desselvs vrouwe Reijntie Moll op
Molsplaats, en aan Engbert Avink en Arendina Florijn, ehell., zijn comparants en vrouw
eijgendommelijke stukjen lands, het Bieltien genaamd, geleegen in den Geesterschen
Esch, drostampt Borculo. Vide breeder hier vooren folio 282.

24.02.1797
folio 19 en 20

Den 24 februarij 1797 is bij het landgerigte des drostampts Borculo een maagescheid
geapprobeert geworden, opgericht ende geslooten tusschen Jan Nijland op Laarberg ter
eenre, en de gequalificeerde momboiren over zijne twee minderjarige kinderen bij wijlen
zijne overledene vrouwe Geertien Kunnemans in huwelijk verwekt, ter andere zijde,
waar bij van de vader en eerste condivident is aan en toebedeelt den geheelen gereeden
boedel, zoo als dezelve is getaxeert en gewaardeert, en de boedels schulden voor het
geheel privative en alleen lasten en draagen, dat daar en teegen aan een ieder zijner
onmundige kinderen zal betaalen desselvs geregte portie in 't gereede ter somma van f.
203-11-08, waar voor eerste condivident is verbindende zijn persoon en gereede
goederen, maar ook desselvs aandeel in 't erve en goed Laarberg. Vide breeder hier van
het Weesen Protocol folio 96 sequenti.
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25.03.1797
folio 20

Den 25 maart 1797 's voor de middaags ten twaalf uuren heeft de heer F.W. Schikhard,
zoo voor hem zelvs als namens desselvs ehevrouwe gecedeert en overgedraagen aan
ende ten behoeve van Harmen te Veldhuijs en desselvs huijsvrouw Geerten Harmelink
en erven zijn comparants bouwlands, den Tijkamp genaamd, geleegen aan de Tijsteege,
in het drostampt Borculo, district Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 286.

23.06.1797
folio 20 en 21

Den 23 junij 's 1797 's agtermiddaags ten zes uuren hebben Arent Lubberdink en desselvs
huijsvrouw Aaltien Wensink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan
ten Broekhuijs en Lutgert Stokkers, ehell., en erven hun comparanten eijgendommelijke
plaatsjen, de Holter Steede of Jan Wents genaamt, met een stukjen lands, ongeveer een
scheepel gezaaij groot, leggende met de noord zijde naast het land van Arend
Hombeurde, en met de zuijd zijde naast het land van Jan Stokhuurne, kennelijk
gesitueert in het drostampt Borculo, district Geesteren, onder Gelseraar. Vide breeder
hier vooren folio 350.

11.09.1797
folio 21

Den 11 september 1797 's voor de middaags ten elff uuren heeft Janna Nijhuisken,
weduwe wijlen Garrit Catemans, gecedeert en overgedraagen aan ende behoeve van
Lammert Elberink en Engele Weesinkhoff, ehell., en erven, haar comparants
eijgendommelijke plaatsjen, den Caateman genaamt, met zijn gaardengrond, houtgewas
en vreedegrond, kennelijk in het drostampt Borculo, agter Geesteren aan het Oostervelt.
Vide breeder hier vooren folio 375 sequenti.

01.11.1797
folio 21

Den 1 november 1797 's agter middaags ten drie uuren hebben Teunis Schothorst en
Janna Heuvers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Engbert
Mensink en desselvs huijsvrouwe Wilmken Abbink, hun eijgendommelijke huijskamp en
gaarden, de Schipbeeks Plaatse genaamt, kennelijk met de eene zijde langs den
gemeenen Brink, en met de andere zijde langs Stokhuurne zijn land, voorts de halve
Wetters Mathe, schietende met de eijnde aan de Korte Haar, en met het andere eijnde
langs Korthaver Mate en 't Vuskers Meeken, onder het drostampt Borculo, district
Geesteren, en buurschap Gelzelaar. Vide breeder hier voor folio 383 sequenti.

01.11.1797
folio 22

Den 1 november 1797 's agter middaags circa half vier uuren heeft Garrit Stokkink
gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrik Mensink en desselvs
huijsvrouw Mechtelt Mensink hun eijgendommelijke stuks bouwlands, de Oosterbreë,
leggende in den Gelselaarschen Esch, met de eene zijde naast het land van Jan Bruggink,
en met de andere zijde langs het land van de weduwe van Jan de Waerd, als meede een
weijdeken, de Vrugte genaamt, met de eene zijde naast de weijde van Hendrik ter Horst,
en met de andere zijde naast den togtraaven, en eijndens aan de gemeente. Vide breeder
hier vooren folio 385.

01.11.1797
folio 22

Den 1 november 1797 's agter middaags circa vier uuren hebben Jan Wilbers en
Henderina Tieberink, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendrik Hofmeijer en desselvs huijsvrouwe Eva Hartink en erven, een zeker hooijland,
de Vrugte genaamd, leggende noord waards naast cooperen eijgendommelijk goed,
westwaarts naast Engbert Banninks hooijland, zuijd waarts naast dat van Hendrik ter
Horst, en oost aan de gemeente, de Slinge genaamt, onder het drostampt Borculo,
buurschap Gelzelaar. Vide breeder hier vooren folio 387.

01.11.1797
folio 22

Den 1 november 1797 's agter middaags ruijm vier uuren hebben Theunis Schothorst en
Janna Havers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Garrit Jan
Nijenhuijs en Trientien Haagenbeek, ehell., en erven zeekere twee stukjes bouwlands,
het eene het Weg Stukjen, en het andere de Waater Breë genaamd, met de afwaatering
naar de Mutjes Steege, kennelijk in het drostampt Borculo, district Geesteren, onder
Gelzelaar. Vide breede hier vooren folio 388.
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01.11.1797
folio 23

Den 1 november 1797 's agter middaags ten half vijf uuren hebben Teunis Schothorst en
Janna Havers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jannes
Bouwhuijs en Aalbertien Kiffen, ehell., en erven, twee stukjes bouwland, ongeveer vier
scheeels gezaaij groot, het eene den Elderink, en het andere den Bouwhuijs Gaarden
genaamd, leggende zuijd waarts naast Engbert Banninks Weijde, oost naast het land van
wijlen Jan Ruwhof, noord aan de gemeene steege, en west naast kooperen land, onder
Gelselaar, drostampt Borculo, district Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 390.

01.11.1797
folio 23

Den 1 november 1797 's agter middaags ten vijf uuren hebben Theunis Schothorst en
Janna Havers, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrik
Bienshorst, twee dag werks hooijland, de Verwits Weijde of Schagthorster Mathe,
geleegen in het drostampt Borculo, district Geesteren, onder Gelzelaar. Vide breeder hier
vooren folio 391.

01.11.1797
folio 23

Den 1 november 1797 's avonds circa half ses uuren hebben Jannes ten Bouwhuijs en
Aalbertien Kiffen. ehell., verbonden voor eene capitaale somma van acht hondert
guldens aan ende ten behoeve van den koopman Jan Ruwhoff en desselvs huijsvrouw
Judith Harperink en erven, hun eijgendommelijke camp lands, het Rot genaamd, groot
ongeveer vier molders gezaaij, ten eenre zijde, naast Bouwhuijs Weijde en ter andere
zijde naast het land van Kleijn Laarbergh, als mede de bouwerije van het Bouwhuijs
Plaatsjen, kennelijk onder het drostampt Borculo, district Gelzelaar. Vide breeder hier
vooren folio 392.

17.11.1797
folio 24

Den 17 november 1797 's agter middaags quartier na twaalf uuren hebben Harmen
Hilhorst en Gerritdina Koesveld, ehell., verbonden voor een capitaale somma van neegen
duijsend en vier hondert guldens aan en ten behoeve van Gerrit ten Hoopen en desselvs
ehevrouw Stientien te Relker en erven, hun eijgendommelijke erve en goed, Hilhorst
genaamd, met alle praerogativen, Hooge en Laage landerijen, bouw- en weijdegronden,
opgaande en houwbaare houtgewssen, ap- en dependentien, kennelijk geleegen in het
drostampt van Borculo, district Geesteren, buurschap Gelselaar. Vide breeder hier vooren
filo 397 sequenti.
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P
Paste, 2
Paster Maat, 4
Pellen plaatsjen, 3
Possen Weide, 4
Possenhuijs, 4

R
Raedt, 3
Reemink, 1
Relker, 8, 10
Rengerink, 1, 4
Rengers, 4
Roeckevis, 4
Roekevis, 4
Roelvink, 1
Roeterink Maate, 7
Roller, 2
Rot, 2, 10
Rot Gaarden, 2
Rotman, 2
Rotmans Kamp, 2
Rouwhoff op Steeltien, 3,
4
Ruijven, 1
Rutbeeke, 7
Ruwhof, 10
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Ruwhoff, 6, 10

S
Schelver Plaats,, 7
Schikhard, 9
Schikhardt, 8
Schikhart, 8
Schipbeeks Plaatse, 9
Schlussing, 1
Scholten, 1, 7
Scholten Plaatse of Hof
te Haarlo, 1
Scholten weijde, 7
Schothorst, 9, 10
Schrijvers Kamp, 2
Schutten Stuk, 2
Slinge, 9

Sluijs, 3
Sluis tot Westervlier, 7
Speulert, 6
Stoffers, 3
Stoffers Plaatsjen, 3
Stokhuurne, 9
Stokkers, 9
Stokkink, 3, 9
Suchtelen, 1

Traa Land, 7

V
Vatebender, 2
Veldhuijs, 9
Veldink, 3, 4
Vlinkers, 2
Voet, 7
Vondermans Plaatsje, 2
Voortmans, 7
Vrend, 2
Vrugte, 9
Vruink, 2
Vuskers Meeken, 9

T
Tekkelenborg, 7
Tellemans, 2
Thomasson, 7
Tieberink, 6, 9
Tijkamp, 9
Tijsteege, 5, 9

W
Waater Breë, 9
Waerd, 9
Walien, 1
Wanink, 1
Weeink, 2
Weesinkhoff, 9
Weg Stukjen, 9
Wensink, 2, 9
Wetters Mathe, 9
Wijnbergen tot Bussloo,
5
Wilbers, 9
Willink, 4, 7, 8
Winkel, 4
Wissink, 6
Wolters, 6
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