Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 434
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1792-1794
Registratuure der voogdie Geesteren

09.02.1792
folio 1

Den 9 februarij 1792 's na de middaags half vier uuren is tusschen Arent Jan Lieftink op
Stokkink, weduwenaar van Grietjen Tijmans, Arent Lieftink op Stokkink en Garrit ten
Tije, als voogden, dit navolgende maagescheid opgericht en geslooten, waar bij aan de
vaader is aan en toebedeelt, de halfscheid van een hooijlandje, groot ongeveer een en
een halve dag maaijens, geleegen in deese heerlijkheid, voogdij Geesteren, buurschap
Gelselaar. Vide breder 't Weesen Protocol folio 227 et sequenti.

27.02.1792
folio 1 en 2

Den 27 februarij 1792 is ter secretarie ten fine van protocollatie overgegeven copie van
een erf magescheid, opgericht en geslooten tusschen den heer mr. A.O.F. Bomble
Vatebender, nevens zijne zusters de juffrouwen J.E.C., A.S., E.T. en G.B. Vatebender ter
eene, en den heer G.C.C. Vatebender, benevens zijne suster mejuffruw R.B.C.
Vatebender ter andere zijde, waar bij de contrahenten ter andere, aan de contrahenten
ter eene zijde, in gelijken, volkomen en vrijen, en volledigen eigendom toe- en
aanbedeelen, alle de ongereede goederen des boedels niets hoegenaamd uitgezondert,
en alsoo mede speciaal
13e Twee stukken bouwland in den Geesterschen Esch, in haare bekende bepalingen
geleegen, en thans bij den bouwman op Klein Aarnink in pacht gebruikt wordt.
14e Tweederde gedeeltens van den Zijden Kamp, bij het dorp Geesteren, bezwaard met
een jaarlijkschen uitgang voor de Wisserpacht, aan 't Capittel van Vreeden, van elf
scheepels rogge en vijftien schepels garst.
15e Het Bitters Bosch, in de buurschap Beil, in zijne bekende bepalingen geleegen,
bestaande voor een gedeelte in akkermaals en hakhout, en voor een gedeelte in opgaand
hout.
16e Twee kampen bouwlands onder de buurschap Gelselaar, in hunne bekende
bepaalingen geleegen, groot ongeveer vijftien scheepels gezaaij, bij Jan Rouwhof in pacht
gebruikt.
17e Een stukjen bouwlands, bij de Slinke geleegen, en door scholte A. Hilhorst in pagt
gebruikt. Vide breeder hier vooren folio 4 et sequenti.

23.03.1792
folio 3

Den 23 maart 1792 is tusschen Reind Overdijkink, weduwenaar van wijlen Aaltien
Assink, ter eenere, voorts Hendrik Assink en Jan Overdijkink als momboiren ter andere
zijde, mitsgaders tusschen de momboiren over 't minderjarige zoontjen, zoo geseide
Aaltien Assink bij haar eerste man Jan Nienhuis in echte verwekt, als mede van 't
onmondige dochtertjen van haar tweede man Jan Horstman een erfmagescheidinge,
opgericht en geslooten, waarbij aan de vaader Reind Overdijkink is aan en toebedeelt
den halfscheid van een plaatsjen, het Nieuwenhuis genaamd, geleegen in deese
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, in de buurschap Huure. Vide breder het Weesen
Protocol folio 233 et sequenti.
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04.04.1792
folio 3, 4, 5 en
6

Den 4 april 1792 's avonds quartier over ses uuren heeft Jan Nijland op Laarberg en
Geertien Cunnemans, ehel., gecedeert en overgedraagen:
Aan de heeren gebroeders Gerrit en Tieleman ten Cate, met derzelver vrouwen, den
garftwintigsten uit het erve Griemelink, onder Geesteren geleegen.
Aan de weduwe van wijlen Gerrit Dave den garftwintigsten uit het erve Dave, onder
Geesteren geleeegen.
Aan Berend Geershuis en Reintien Mulderink, ehel, 1e Den garftienden uit een stuk lands
van Geershuis, naast het land van Hoefman, bij het Geershuis, onder Geesteren
geleegen, 2e Den garftiende uit een springtiele van het aan de kerk te Geesteren
toebehoorende land, op den Spollert geleegen.
Aan Jannes Rengerink en Geertien Wormgoor, ehell., 1e den garftienden uit een stuk
lands, voormaals genaamd geweest den Breede Hegge, en zijnde geleegen aan het land
van de cessionarien. 2e den garftwintigsten uit een stuk lands aan de cessionarien
toebehoorende, en geleegen tusschen het land van Roelof Jansen en van de provisorij, 3e
den garftienden uit een stuk lands aan cessionarien toebehoorende en geleegen tusschen
het land van den provisorije en dat van Derk Willemsen, 4e den garftienden uit een stuk
lands van Jan Brundink in den Boeren Esch, naast het land van de kerk van Geesteren en
dat van cessionarien geleegen, 5e den garftienden uit een stuk lands aan cessionarien
toebehoorende, mede in den Boeren Esch, naast het voorzeijden van Jan Brundink en dat
van Jan Stoffers geleegen.
Aan Gerrit Wissink en Aaltien Negberinck, ehell., den garftienden uit een stuk lands, de
Schansche genaamd, geleegen bij den Kalverkamp onder Geesteren en toebehoorende
aan de cessionarien. Aan Harmen Reverdink den garftienden uit een stuk lands aan de
cessionaris toebehoorende, geleegen onder Geesteren, tusschen het land van den
comparanten en dat van Harmen Vrens.
Aan Hendrik Griemelink en Reintien Wibbers, ehell., een stuk bouwland, groot ongeveer
zes schepels gezaaij, in het Slat op Aaftink Rot, bij het dorp en langs het land van de kerk
van Geesteren geleegen, gebouwd wordende door Arend Klaasen en door Hendrik
Nijhuisken.
Aan Harmen toe Wesselshuis, 1e den garftienden uit vijf stuks lands van Wesselshuis,
onder Geesteren geleegen, 2e den garftienden uit een volle nele van het land van
Scharpenborg op den Brummelt onder Geesteren geleegen.
Vide breeder hier vooren folio 22 et sequenti.

25.05.1792
folio 6 en 7

Den 25 maij 1792 's middaags ten twaalf uuren hebben Hendrik Hofmeijer en Eva
Hartink, ehel., voor een capitaale van zes hondert guldens van twintig stuivers Hollands
verbonden aan de Provisorie Armen der stadt Borculo der comparanten
eijgendommelijke huijs en barg, de Hofmeijer genaamt, met nog ongeveer twaalf
scheepels gezaaij land, waar van een stuk, groot zes scheepel bij het voornoemde huijs is
geleegen, en het tweede, groot twee en een half scheepel gezaaij, naast dat van de
erfgenaamen van de heer secretaris Vatebender, schietende met het ander einde aan
den gemeenen weg, voorts het derde stuk, mede groot twee en een half schepel,
schietende met het eene einde aan de Muilties Steege, en met de andere zijde aan een
kamp van Berend Tieberink.
Alle deese parceelen geleegen in deese heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren,
buurschap Gelselaar. Vide breder hier vooren folio 54 sequenti.

25.05.1792
folio 7

Den 25 maij 1792 's middaags een weinig naa twaalf uuren hebben Jan Nijland op
Laarberg en Geertien Cunnemans, ehell., gecedeert en overgedraagen aan den heer mr.
Ludolph Johannes Lambergh, richter te Borculo, en vrouwe Ludgarda ten Cate, ehell.,
den garftienden uit ongeveer vier en twintig scheepels gezaaij lands tot het erve
Mulderink, onder Geesteren gehoorende. Vide breder hier vooren folio 57 et sequent.
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25.05.1792
folio 8

Den 25 maij 1792 's nademiddaags quartier over twaalf uuren hebben Jan Nijland op
Laarberg en Geertien Cunnemans, ehell., gecedeert en overgedraagen aan Hendrik
Hofmeijer en Eva Hartink, ehell.,der comparanten weide, de Diepen Maate genaamd,
groot zes koeweijden, schietende aan den Garstenkamp, geleegen in deese heerlijkheid
onder Geesteren, en onder het erve Laarberg. Vide breder hier vooren folio 59.

25.05.1792
folio 8

Eodem die 1792 's nademiddaags circa half een uuren hebben Jan Nijland op Laarberg en
Geertien Cunnemans, ehell., gecedeert en overgedraagen aan Berend Kolkman en Janna
Stokkink, ehell., den garftienden uit den Elderink Kamp, gelegen in deese heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Gelselaar. Vide breder hier vooren folio 61.

01.06.1792
folio 8 en 9

Den 1 junij 1792 voor de middaags circa half twaalf uuren hebben Waander Groters en
Hendrika Derksen, ehell., bekend verkogt te hebben en voldaan te zijn aan Hendrik
Ruwhoff en zijn ehevrouwe Geertien Groot Haesebroek, eene weijde, de Voorste
Weijde genaamd, agter Vorkink kennelijk geleegen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie
Geesteren, boerschap Haerlo, zoo als met de eene sijde is schietende langs kopers weide,
de Sand Maate genaamd, en met de andere zijde langs verkopers weide, de Agterste
Weide. Verbindende de verkoperen voor opgemelde betaalde koopspenningen en
opdragt, haar eijgendommelijke erve en goed Scholten Plaats, in Haerlo kennelijk
geleegen. Vide breder hier vooren folio 67 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Dit verband is opgeheeven den 26 april 1794. Vide hier van breeder folio 451
sequenti."

02.06.1792
folio 9 en 10

Den 2 junij 1792 's na de middaags ten half twee uuren hebben Jacob ter Paste en zijn
huisvrouwe Berendina Leurink aan Engbert Hungerink ofte erven, voor een capitale
somme van een hondert guldens verbonden hun comparanten eijgendommelijke stuk
bouwland, 't Nijland genaamt, zijnde ongeveer groot een molder gezaaij, kennelijk
geleegen in deze heerlijkheid van Borculo, voogdije Geesteren, ter eener zijde, naast 't
land van Koesveld, en ter andere zijde langs 't Rot geleegen. Vide breder hier vooren
folio 79 et sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 23 augustus 1808. Vide 't Proth. van Aff. ibidem folio 372".

12.07.1792
folio 10

Den 12 julij 1792 's avonds ten zeven uuren heeft Garrit Nijhof, woonagtig te
Diepenheim, als volmagtiger van Derk Hogelaar en desselfs ehevrouw Janna Vincent,
gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Aaltien Conhuerne en haare
erfgenaamen een obligatie, groot duisend guldens, en hypothecatie in de kaatersteede
het Beumers Plaatsjen, geleegen in deese heerlijkheid, onder de buurschap Gelzelaar,
staande ten laste van Berent Hietland en Henderina Rengerink. Vide breder hier vooren
folio 102 et 103.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeert den 7 maij 1794".

16.07.1792
folio 10 en 11

Den 16 julij 1792 's na de middaags quartier over twaalf uuren heeft mr. A. Geers in
qualiteit als advocaat fiscaal, arrest en toeslag gedaan op alle de gereede en ongereede
goederen van Hendrik Hofmeijer en zijn vrouw, als huijs, barg, schoppe, hofgrond, weideen bouwlanden, geleegen in deeze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en Gelzelaar.
Vide breder het Ord. Land Gerigts Protocol, folio 98 sequenti.

16.07.1792
folio 11

Den 16 julij 1792 's avonds ten half seven uuren heeft de hoogwelgebooren heer Reinier
Engelbert baron van Dorth heere van 't Meddeler en Meierink met peindinge
geprocedeert, op alle de gereede en ongereede goederen, toebehoorende aan Hendrik
Hofmeijer en desselfs ehevrouw, als op 't huijs met 't annexe getimmerde, hof, bouw- en
weidelanden. Vide breder het Ord. Lands Gerigts Protocol, folio 101 sequenti.
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03.08.1792
folio 11 en 12

Den 3 augusti 's 1792 nae de middaags ten half vier uuren heeft de heer mr. George Carel
Falck, voor hem zelvs en als volmagtiger van zijne ehevrouw, mevrouwe Wilhelmina
Margaretha d'Everdingen van der Nijpoort, gecedeert en overgedraagen aan ende ten
behoeve van mr. Ludolph Johannes Lambergh, richter der heerlijkheid Borculo, en
desselvs ehevrouwe Lutgarda ten Cate, en haar edelers erfgenaamen zijns heer
comparants vrouws eijgendommelijke erve en goed, Mulderink genaamt, bestaande in
huijs, het gebouw of de appartementen daar aan, voorts schuure en verdere getimmer,
mitsgaders de bouw-, hooij- en weijdelanden, met allen inslag en plaggenvreede, hout en
houtgewasschen, als mede een hoekje aangekogte veldgrond, geleegen bij de Rhevoorts
Brugge, voorts de Visscherijen daar bij gehoorende, mitsgaders een bank in de
Geestersche kerk, kennelijk geleegen in deese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
buurschap Reusbroek. Vide breeder hier vooren folio 121 sequenti.

30.08.1792
folio 12 en 13

Den 30 augusti 1792 's agtermiddaags ruijm twee uuren hebben Geesken Temmink,
weduwe van Garrit Zweerink, voorts haare kinderen en schoonkinderen, Gradus van
Hummel en zijn vrouw Janna Zweerink, wijders Stoffer Reuvers en zijn huisvrouw
Hendrica Zweerink, dan nog Hendrik Zweerink, en eindelijk Berent Zweerink en
Geertruit Broshuis, ehell., voor een capitaale somma van acht hondert guldens, onder
anderen mede verbonden aan ende ten behoeve van de weledele geboren vrouwe,
mevrouwe Magdalena Margaretha Schomaker, weduwe van den heer mr. Nocilaas van
Hamel, en haar edelers erven, eene weijde, de Muijderman genaamt, kennelijk geleegen
in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren. Vide breder hier vooren folio 134
sequenti.

13.10.1792
folio 13 en 14

Den 13 october 1792 's voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Derk Herms
Klinkenkamp en desselvs huisvrouw Johanna Hondekule, voorts Janna Klinkenkamp,
gecedeert en overgedraagen aan Arent Lubberdink en Aaltien Wensink, ehell., en erven
een plaatsjen, het Holters genaamt, met den hof met desselvs getimmer en behuijsinge,
en een gaerdeken agter Stokhuerens Bos geleegen, en verder houtgewassen daar op
staande, dan nog een weijde, strekkende met twee zijden langs het Gelselaersche Broek,
en met de oost zijde langs den gaerden van Jan Hilhorst, en met de zuijd zijde langs Geert
Ebbekink en Hendrik Kolkmans Maathe, kennelijk gesutueert, en een stuk bouwland in
den Gelselaerschen Es, met de noord zijde langs het land van Derk Waanink, en met de
zuijd zijde langs Derk Wijgers land, dan nog een stuk land in den Bouwhuijs Kamp, groot
ongeveer vijf scheepel gesaaij, met kooperen in maatschappije, strekkende met de oost
zijde langs Sweer Benninks land, met de west zijde langs het land van Theunis
Schothorst, alle welke parceelen kennelijk gesitueert zijn in deese heerlijkheid van
Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Gelzelaer. Vide breeder hier vooren folio 154
sequenti.
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13.10.1792
folio 14, 15
en 16

Den 13 october 's 1792 voor de middaags een weinig over half twaalf uuren hebben
Arent Lubberdink en Aaltien Wensink, ehell., voor een capitaale somma van een
duijsend en zeeven hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Geertien ten
Arve, woonende te Ruurlo en haare erven
1e Haar comparanten eijgendommelijke plaatsjen, het Holters genaamd, met desselvs
behuijsinge en verder daar op staande getimmer, hout en houtgewassen, met den hof en
het gaerdeken.
2e Een weijde, strekkende met twee zijden langs het gemeene Broek, en met eene zijde
langs den gaarden van Jan Hilhorst en met de andere zijde langs de weijde van Geert
Ebbekink en Hendrik Kolkman.
3e Een stuk bouwland op den Esch, strekkende met de eene zijde langs de landerijen van
Derk Wannink en met den andere zijde langs de landerijen van de weduwe Derk
Wiggers.
4e Een half stuk bouwland in de Bouwhuijs Kempe, schietende met de eene zijde langs de
landerijen van Arent Lubberdink, en met de andere zijde langs de landerijen van Reint
Peters.
5e Een stukjen bouwlands in den Bouwhuijs Kamp, tusschen het land van Theunis
Schothorst en Derk Herms Klinkenkamp, als mede een stuk bouwland, het Modde Akker
genaamt, aan de eene zijde langs de Leemkes Steege, en aan de andere zijde naast het
land van Albert Nijenhuijs.
Alle welke parceelen in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, buurschap
Gelzelaar kennelijk geleegen zijn. Vide breeder hier vooren folio 157 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Deeze obligatie is bij acte van den 30 april 1803 gecedeert aan Harmen ten
Arve en desselfs ehevrouw Garritjen Stokkink".

17.10.1792
folio 16 en 17

Den 17 october 1792 's voor de middags quartier voor tien uuren hebben Jan Bruggink en
Jenneken Leussink, voorts Jan Laerberg en Geertien Kunnemans, echtelieden, zig ten
behoeve van Hendrik Hofmeijer, gedetineerde alhier, als borgen geconstitueert en ter
voldoening aan zodane sententie, als in zaake van den advocaat fiscaal mr. A. Geers r.o.
contra Hendrik Hofmeijer is gepronuntieert, verbonden, alle haare comparanten gereede
en ongereede goederen, als
1e Ter versekering de non offerdendo in posterum, de summa van f. 1500-00-00
2e Voor een boete van vijftig oude schilden ter summa van f.112-10-00
3e Voor aangewende gerigts kosten een somma van f. 195,00-00
4e Voor de gerigts jura van Haxsbergen en Diepenheim de somma van plus minus f. 36-0000
5e Voor uitgeschotene advys jura aan de referenten ter somma van f. 300-00-00
6e Voor salaris en verschot van den advocaat fiscaal mr. A. Geers de somma van f. 27000-00
7e Eijndelijk nog voor de voogden en cipier een somma van f. 84-15-00
Voor alle welke booven gespecificeerde praetensien comparant verbinden persoonen,
gereede en ongereede goederen. Vide breeder hier vooren folio 162 sequenti.
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17.10.1792
folio 17 en 18

Den 17 october 1792 's voor de middaags circa tien uuren hebben Hendrik Hofmeijer en
Eva Hartink, ehell., tot een volkoomen assecuratie, kost en schadeloos houding van de
boven gemelde borgen Jan Bruggink en Jenneken Leussink, voorts Jan Laerberg en
Geertien Kunnemans, ehell., verbonden alle derzelver gereede goederen, gelijk mede alle
hunne ongereede effecten, bestaande 1e het goed, de Slinge genaamt, met zijn
getimmerte, bouw-, hooij- en weijdelandt, voorts het plaatsjen, het Stegemans genaamt,
als mede het land, zoo van Egbert Claasen heeft aangekogt, alle welke parceelen in dese
heerlijkheid van Borculo kennelijk zijn geleegen onder de voogdie Geesteren, buurschap
Gelzelaar, alles ten einde de heer fiscaal zig daar aan voor de boven gespecificeerde
summa ad f. 1500-00-00 neffens de boete en kosten, hier voorens mede rede genoemt,
kost en schaadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Vide breeder hier vooren folio 165
sequenti.

24.10.1792
Den 24 october 1792 is bij een weledele Land Gerichte van Borculo met advijs van
folio 18, 19 en onparthijdige rechtsgeleerden een maagescheid geapprobeert, opgericht en geslooten
20
tusschen Geertien Krebbers, weduwe van wijlen Derk Stoffers, ter eenere, en de
aangestelde en gequalificeerde mombers over de eerst gemelde comparante haare vijf
minderjaarige kinderen, bij voorseiden ehell. verwekt, ter andere zijde, op conditien dat
de moeder of eerste condividente voor zig alleen erf en eijgendommelijk zal hebben en
blijven bezitten alle de gereede en ongereede goederen deses boedels, bestaande
1e In een huijsjen, hofjen, met een daar bij staande zaatberg.
2e Een gaardeken agter Stokhuerens Bos.
3e Een weijde bij het Bouwhuis van 1½ dag maaijens.
4e Een part van een weijde, het Cremersslag, ongeveer 1½ dag maaijens groot
5e Een hooijland in de Duins Meen, groot een dag maaijens, en
6e Een scheepel gezaaij in den Slingen Kamp.
7e Een stuk land in den Heuver Esch, groot ongeveer twee mudde gesaaij.
Alle welke parceelen in deesen heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap
Gelselaar kennelijk zijn geleegen. Dat de moeder of eerste condividente daar en teegens
ook alleen zal lasten en draagen alle des boedels lastige schulden, en daar en booven aan
een ieder der onmondigen, meerderjaarig zijnde, zal hebben uit te keeren een somma
van vijftig guldens en eene stuijver. Vide breeder het Weesen Protocol folio 215 sequenti.
17.11.1792
folio 20 en 21

Den 17 november 1792 is bij een weledelen Landgerichte van Borculo een maagscheid
geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Janna Klein Braskamp, weduwe wijlen
Geert Roeterink, ter eenere, en de gequalificeerde momboiren over des comparants
minderjarige zoontje, Hendrik Jan genaamd, ter andere zijde, waar bij onder anderen aan
de moeder is aan en toebedeelt de eene halfscheid van alle de ongereede goederen, voor
zoo verre niet leen zijn, en de andere halfscheid aan haar voornoemde zoontje ,
bestaande in huijs, hof, gaarden, bouwlanden, weijden en hooijlanden, voorts berg,
schoppe of schuure, bakhuis, imenschoer en verdere landerijen tot het erve en goed
Roeterink gehoorende, en in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren kennelijk
zijn gesitueert. Vide breeder het Weezen Protocol folio 227 sequenti.

07.01.1793
folio 21

Den 7 januarij 1793 's avonds ten ses uuren hebben Derk Willem Bekking en Garrit
Meijer als volmagtigers van Jan Hagens en desselvs huisvrouw Grietien ten Broeke
gecedeeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Lammert Hagens en erven hun
comparanten principalen eijgendommelijke stukke bouwland, de Halve Bots Breë
genaamd, ter eenere zijde, langs den hoff van Derk Hagens en die van Hendrik
Wenninkmole, en aan de andere zijde langs 't land van Garrit Hagens E.zoon, geleegen in
deze heerlijkheid van Borculoo, voogdie Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 181
sequenti.
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07.01.1793
folio 21 en 22

Den 7 januarij 1793 's avonds ruijm ses uuren hebben Derk Willem Bekking en Garrit
Meijer als volmagtigers van Jan Hagens en desselvs huisvrouw Grieten ten Broeke
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik Grijmelink en erven, der
comparanten principalen eijgendommelijke halve weijde, de Griemelink Mathe
geheeten, schietende aan de eene zijde langs een weide, zoo onder 't Borculosche
geestelijke rentampt is gehoorenden, en aan de andere zijde langs een weijde, aan de
heer Schikhard tot Mensink toestendig, geleegen in deze heerlijkheid van Borculo,
voogdije Geesteren. Vide breder hier vooren folio 184 sequenti.

07.01.1793
folio 22 en 23

Den 7 januarij 1793 's avonds quartier over ses uuren hebben Derk Willem Bekking en
Garrit Meijer als volmagtigers van Jan Hagens en zijn huisvrouw Grietien ten Broeke
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arend Ruwhoff en erven, der
comparanten hunne principalen eijgendommelijke stukke bouwland, 't Geerdink Stukke
genaamd, ter eenere zijde, langs 't land van cessionaris, en ter andere zijde langs dat van
Harmen Hagens E.zoon, geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren.
Vide breder hier vooren folio 187 sequenti.

07.01.1793
folio 23

Den 7 januarij 1793 's avonds circa half seeven uuren hebben Derk Willem Bekking en
Garrit Meijer als volmagtigers van Jan Hagens en zijn huisvrouw Grietjen ten Broeke
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van de erven van wijlen de kerkmeester
Hendrik Tijberink hunne comparanten principalen eijgendommelijke stukje land op den
Zonnen Kamp, naast het land van den overledene H. Tijberink, ter eenre zijde, en met de
andere zijde naast 't land van Roelof Jansen, geleegen in dese heerlijkheid van Borculo,
onder de voogdie en voor het dorp Geesteren. Vide breder hier vooren folio 190
sequenti.

07.01.1793
folio 23 en 24

Den 7 januarij 1793 's avonds ruijm half seeven uuren hebben Derk Willem Bekking en
Garrit Meijer als volmagtigers van Jan Hagens en zijn huisvrouw Grietien ten Broeke
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Derk Florijn der comparanten
hunnen principalen eijgendommelijke schuure, met den hoff daar agter, in zoo verre die
van den hoff leggende agter 't huijs, en daar bij annex schuurtje, schietende naast of
bezijden de verkogte en tans gecedeerde schuur, is afgepaalt binnen Geesteren, naast de
behuijsinge van cessionaris zijn vader Garrit Florijn, als mede de halve put, zoo bezijden
den gecedeerde schuur en 't gementioneerde huijs is staande en geleegen in deze
heerlijkheid van Borculo, voogdie en dorp Geesteren. Vide breder hier vooren folio 193
sequenti.

09.01.1793
folio 24 en 25

Den 9 januarij 1793 is bij een weledelen Land Gerigte van Borculo met assumtie van
rechtsgeleerden een magescheid geapprobeert geworden, opgerigt en gesloten tusschen
Aaltien Rensink, weduwe wijlen Jan Keijsers, ter eenere, en de gequalificeerde
momberen van haar comparants twee minderjaarige kinderen, ter andere zijde, op
conditien dat de moeder en eerste condividente voor zig alleen zal hebben en blijven
behouden alle de zoo gereede als ongereede goederen des boedels, en aan haare twee
kinderen, meerderjarig of tot een staat gekomen zijnde, uit te keeren en te betaalen de
somma van drie hondert en vier en veertig guldens en vijftien stuivers - f. 344-15-00. Vide
breder hier van het Weesen Protocol folio 20 sequenti.

25.04.1793
folio 25 en 26

Den 25 april 1793 's agtermiddaags quartier voor vier uuren hebben Garrit Schoppers,
voorts Jan Roekevis, pro se et de rato voor zijn impotente huisvrouw caverende,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Albert Mulderink en desselvs
huisvrouw en erven, der comparanten eijgendommelijke stukke bouwland, groot
ongeveer vijf schepel gezaaij, geleegen in de heerlijkheid Borkeloo, voogdije Geesteren,
tusschen de landerien van Geershuijs en Hoefmans Plaatse, zijnde tiendbaar onder 't
Laarberg. Vide hier vooren folio 216.
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25.04.1793
folio 26

Den 25 april 1793 's agtermiddaags een weinig voor vier uuren hebben Albert Scholten
op Mengerink en desselvs huijsvrouw Elisabet Loonemans gecedeert en overgedraagen
aan en ten behoeve van Berend te Geershuijs en desselvs ehevrouw Reindjen Mulderink
en erven, der comparanten eijgendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer vijf
schepels gesaaij, de Bree genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren,
op den Esch voor het Geershuijs, tusschen de landerijen van Hoefman en Geershuijs
geleegen, zijnde tiendbaar. Vide breeder hier vooren folio 218.

22.05.1793
folio 26 en 27

Den 22 maij 1793 's voor de middaags quartier voor twaalf uuren hebben Roelof Lieftink
en desselvs huisvrouw Grietjen Rot, voorts Geert Lieftink, Tonis Lieftink en Willemina
Lieftink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Reint Bannink en desselvs
huisvrouw Janna Schuermans en erven, een stuk bouwlands, groot ongeveer drie
schepels gezaaij, in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, buurschap
Gelselaar, in den Crommen Kamp, met de eene zijde langs het land van de geestelijke
goederen, en met de andere zijde langs het land van Derk Waanink, en met het eene
eijnde aan den Wossink, en met de anderen eijnde aan den Leegen Pierik geleegen. Vide
breder hier vooren folio 268 sequenti.

30.05.1793
folio 27

Den 30 maij 1793 's middaags ten twaald uuren hebben Engbert Daven en Gerritjen
Kleijn Mengerink, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Geert
Ebbekink en erven een stuk bouwland, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdije
Geesteren, buurschap Gelselaar, in den Esch kennelijk gesitueert, met de zuijder zijde
naast Hendrik Pasmans land, en den wester eijnde schietende aan de Hofmaten, met de
noorder zijde naast het land van de kinderen van wijlen Jan Nijhoff, met den oost eijnde
aan de gemeenen weg. Vide breder hier vooren folio 280 sequenti.

01.06.1793
folio 28

Den 1 junij 1793 's agter middaags quartier over vier uuren heeft Arent Hartgerink
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van zijn broeder Derk Hartgerink en
desselvs huisvrouw Nelletjen Laserie, des comparants eijgendommelijke stuk bouwlands,
groot ongeveer vier schepels gezaai, het Harderwijker Stuk genaamt, in dese heerlijkheid
van Borculo, voogdie Geesteren, in den Geesterschen Esch, met de eene zijde langs het
land van het erve Aartman, en met de andere zijde naast het land van 't erve Wissink,
met het eene eijnde aan de Mensteege, met het andere einde aan Aartmans Hoogen
weg. Vide breder hier vooren folio 282.

17.06.1793
folio 28

Den 17 junij 1793 's voor de middaags ruijm elf uuren heeft de heer Lambert Bannier als
volmagtiger van de heer en juffrouwen Vatebender gecedeert en overgedraagen aan en
ten behoeve van Arent Jan en Hendrik Rouwhoff en haare erven, comparants principalen
eijgendommelijke parceel lands, de Bemte genaamd, gelegen in dese heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, onder Gelselaar. Vide breder hier vooren folio 312 sequenti.
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18.06.1793
folio 29 en 30

Den 18 junij 's 1793 voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Berent Paalman en
Garritjen Scharpenborg, ehell., voor een capitaale somma van neegen hondert guldens
verbonden aan en ten behoeve van Berent te Geershuijs en desselvs huisvrouw Reintien
Mulderink en erven, haar comparanten eijgendommelijke huijs, met een hoff daar agter,
binnen het dorp Geesteren, met de eene zijde naast de behuijsinge van Jan Fransen en
met de andere zijde naast zijn hoff, dan nog twee koeweijden in de Roeterinkmate,
tussen de weijden van Aeftink en Derk Hagens, een stuk bouwland, het Halve Goor,
groot ongeveer drie schepel gezaaij, met de eene zijde langs Jan Jalink zijn land, en met
de andere zijde naast het land van Garrit Leer en Hendrik Kassenberg, een stuk land
geleegen in den Geesterschen Esch, groot drie scheepel gezaaij, tusschen de landerijen
van Harmen Kiekebeek en Harmen Nijenhuis, een stuk land op voorseiden Esch, tussen
het land van Garrit Hagens en dat van Hendrik Bosman, alle welke parceelen kennelijk
zijn geleegen in deese heerljkheid van Borculo, voogdie Geesteren. Vide breder hier
vooren folio 318 sequenti.

20.06.1793
folio 30

Den 20 junij 1793 's agter middaags ten vij uuren hebben Hendrik Markerink en
Wandrina Koesveld, ehell., gecedeert en overgedraagen alle hunne gereede en
ongereede goederen aan en ten behoeve van haar schoonzoon en dogter Egbert Avink
en Hermina Koesveld, ehell., op conditie als bij die acte geëxprimeert, hun comparanten
eijgendommelijke erf en goed Koesveld, bestaande in huijs, schoppe of schuure en verder
getimmerte, voorts hoff of gaarden en een kamp bouwland, geleegen in deese
heerlijkheid, voor en aan het dorp Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 327
sequenti.
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09.07.1793
Den 9 julij 1793 hebben Garrit Hagens en Jenneken Koeslag ten fine van protocollatie en
folio 30, 31 en registratuure ter secretarie overgegeeven een erfmaagscheid, opgerigt tusschen de
32
gesamentlijke kinderen en erfgenaamen van Essele Gerdsen, weduwe wijlen Gerrit
Hagens, met naamen Gerrit Hagens en Jenneken Koeslag, ehell., Derk Willem Beckink en
Aaltien Hagens, ehell., Jan Hagens en Grietjen ten Broeke, ehell., Adam Martens en
Aalberdina Hagens, ehell., Jan Olthaar en Geertruijd Hagens, ehell., voorts Anna Hagens,
dan nog Berendina Hagens, minderjarige dogter van wijlen Egbert Hagens en Jenneken
Tekkelenborg, ehell., ter gestalte,
1e Dat Gerrit Hagens en Jenneken Koeslag eeuwig en erflijk zullen hebben en behouden
den Hallers Gaarden en de Voorste Swarte Breede, zoo kennelijk geleegen in de
heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren, bij of aan 't dorp Geesteren, in den
Geesterschen Esch, op conditie als daar bij geëxprimeert.
2e Zal Derk Willem Bekkink en die zijn huisvrouw eens voor all genieten de somma van
een hondert ses en twintig guldens veertien stuivers en drie penningen.
3e Zal Jan Hagens en Grietjen ten Broeke in eijgendom behouden 't Geerdink stuk, zoo
kennelijk in deese heerlijkheid van Borculo, in den Geesterschen Esch, naast de landerijen
van Harmen Hagens E.z. en de kinderen van Gerrit ter Wheeme, op conditie als daar bij
uitgedrukt.
4e Zal Adam Martens en zijn huisvrouw Aalberdina Hagens blijven behouden de Halve
Elshofs Mathe, kennelijk geleegen in de voogdije Neede, buurschap Noordijk, onder dese
heerlijkheid van Borculo aan de Bolks Beek, op conditien als daar bij vervat.
5e Zal Jan Olthaar en zijn huisvrouw hebben eene somma van een hondert ses en twintig
guldens, veertien stuivers en drie penningen voor haar kinder portie.
6e Zal Anna Hagens hebben in vollen eijgendom de halve Elderen Kamp, geleegen in dese
heerlijkheid, voogdie Geesteren, agter den Geesterschen Esch, op conditie als daar bij
uitgedrukt staat.
7e Zullen de momboiren van de minderjarige dogter Berendina Hagens voor hun gemelde
pupil genieten eene somma van een hondert ses en twintig guldens veertien stuivers en
drie penningen. Vide breeder hier vooren folio 345 sequenti.
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09.07.1793
Den 9 julij 1793 's avonds quartier over acht uuren hebben Gerrit Hagens en Jenneken
folio 32, 33 en Koeslag, ehell., voor een capitale somma van een duijsend en neegen hondert caroli
34
guldens verbonden aan en ten behoeve van juffer Gezina Geers, dogter van wijlen de
heer F. Geers, en juffrouw A.M. ten Bengevoort en haar edel. erven,
1e Hun comparanten eijgendommelijk huijs en wheer, brouwerij en bakkerij, met
derzelven gereedschappen, benevens den agter dat huijs geleegen hoff, zoo kennelijk in
deze heerlijkheid Borculo, dorp Geesteren, met de eene zijde naast het huijs van de
weduwe Garrit ter Wheeme, en met de andere zijde naast 't huijs van Garrit Hagens
Engberts zoon.
2e Een stuk bouwlands op den Berkel Esch, groot ongeveer vier scheepels gezaaij, de
Hilligen Bree genaamt, met de eene zijde naast het land van Hendrik Bannink, en met de
andere zijde naast het land van Reint Hagenbrummel.
3e Een stuk bouwlands op den Zonnen Kamp, groot circa een schepel gezaaij, tussen de
landerijen van Gerrit Hagens Jans zoon en Derk Eggink gesitueert.
4e De Voorste en Agterste Swarte Bree, groot te zaamen twee molders gezaaij lands, ter
eenre zijde geleegen naast 't land van Derk Jasink, en ter andere zijde naast dat van
Lammert Jansen.
5e Het Zijland, groot ongeveer een en een half scheepel gezaaij, leggende ter eenre zijde
naast 't land van Garrit Florijn, en ter andere zijde naast dat van Jacob Hofman, en
6e Den Hallers Gaarden, groot drie en een half scheepel gezaaij lands, schietende ter
eenere zijde naast 't land van Derk Hagens, en ter andere zijde naast dat van Lammert
Jansen.
Alle welke voornoemde parceelen kennelijk zijn geleegen in deese heerlijkheid van
Borculo, dorp Geesteren. Vide breeder hier vooren folio 355 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeert den 20 december 1802".

10.07.1793
folio 34 en 35

Den 10 julij 's 1793 agtermiddaags ruijm vier uuren heeft Martinus Kistemaker gecedeert
en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmen Reverdink en die zijne vrouwe
Diena Grote Willink comparants eijgendommelijke huijs en hof of gaarden, het
Kistemakers Plaatsjen genaamt, in dese heerlijkheid Borculo, bij het dorp Geesteren, met
de eene zijde naast den gaarden van de weduwe van Hendrik Eggink, ter andere zijde
naast het kampjen van Hendrik Hartink, aan het Ooster Veld kennelijk geleegen, met den
opworp van den graaven rontom voorseijden gaarden, dan ook het regt van een mans en
vrouwen zitplaatse in de Geestersche kerk, als ook de begraaffenis plaats op den
Geesterschen kerkhoff. Vide breeder hier vooren folio 359 sequenti.

07.08.1793
folio 35

Den 7 augustus 1793 's voor de middaags ten half elf uuren heeft burgemeester G. ter
Meulen als volmagtiger van desselvs vrouwe moeder Jacoba Lugard, weduwe wijlen de
heer mr. G. ter Meulen, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van scholte
Harmen te Velthuijs en desselvs huisvrouw Geertien Harmelink en erven haar
eijgendommelijke weijde de Cremers Maate, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren, bij en omtrent het erve Velthuijs, kennelijk geleegen, met de eene zijde langs
de weduwe Hendrik Tieberink haar weijdegrond, en met de drie overige zijden langs de
weijden van kooperen cessionarien. Vide breder hier vooren folio 369.

17.08.1793
folio 36

Den 17 augusti 1793 's middaags ten twaalf uuren heeft mr. Goswin de Wolff in qualiteit
als generaal gevolmagtigde van den heer luitenant collonel Hennig Joachim van Prehn en
vrouwe Wilhelmina van der Sluijs, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van mejuffrouw Janna ter Weeme, weduwe wijlen den kerkmeester Hendrik
Tieberink, en haar erven, des comparants principalen eijgendommelijke schop of
schuurtien, naast het huis van Lucas Brummelbos, binnen het dorp Geesteren, kennelijk
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 371.
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17.08.1793
folio 36

Eodem die 1793 's middaags ruijm twaalf uuren heeft mr. Goswin de Wolff, in qualiteit
als booven, nog gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Lucas Brummelbos
en Elisabeth Stalberg, ehell., en erven, comparants principalen eijgendommelijke huijs,
hof en wheere, binnen Geesteren, in zijn kennelijke bepaling gesitueert, met de daarbij
gehoorende mans en vrouwen zitplaatsen in de Geestersche kerk. Vide breeder hier
vooren folio 373.

17.08.1793
folio 37

Den 17 augustus 1793 's middaags quartier over twaalf uuren hebben Lucas Brummelbos
en Elisabeth Stalberg, ehell., voor een capitaale summa van twee hondert guldens,
verbonden aan en ten behoeve van de Diaconie Armen van Geesteren, of aan Garrit
Haagens J.z., in qualiteit van boekhouder der gemelde Diaconie, hun comparanten
eijgendommelijke huijs en hof, binnen Geesteren, tusschen de behuijsinge van Arend
Ruwhof en het schuurtien van de weduwe Tieberink, kennelijk geleegen. Vide breeder
hier vooren folio 375.

07.10.1793
folio 37

Den 7 october 1793 's middaags ten twaalff uuren hebben Garrit Jan Bekmans en
Hendrica Groot Polsvoort, ehell., gecedeert en ovegedraagen aan en ten behoeve van
Derk Eggink en desselfs huijsvrouw Mette ter Horst en erven, der comparanten
eijgendommelijke een sesde part van het goed Overhorst, bestaande in huijs, berg en
verder getimmer, verders met alle bouw-, gaarden- en weijlanden, hout en
houtgewassen, geleegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap
Horst. Vide breder hier vooren folio 382.

12.10.1793
folio 38

Den 12 october 1793 's middaags ten twaalf uuren heeft de heer L. Bannier als
volmagtiger van de heer mr. A.O.F. Bomble Vatebender, ordinaris raad, gecedeert en
overgedraagen een obligatie van 31 december 1789, groot vijf duisend zeven hondert en
drie en twintig guldens, ten laste van scholte Jan Nijland op Laarberg en wijlen zijn
huisvrouw Ludgard ten Broekhuis, aan en ten behoeve van den hoogwelgebooren heer
en vrouwe Garrit Willem baron van Lamsweerde en Maria Cornelia baronesse van Dorth
tot Medler, ehell., edog welke capitaal op den 15 maij 1792 door eene gedane aflossing
van elf hondert een en taggentig guldens, drie stuivers, en acht penningen, nog per resto
is groot gebleeven vier duijsend vijf hondert, twee en veertig guldens, zestien stuivers en
acht penningen. Vide breder hier vooren folio 384 sequenti.

12.10.1793
folio 38

Eodem die et tempore 1793 heeft de heer L. Bannier in qualiteit als boven ten fine van
protocollatie en registratuure overgegeeven, volmagt door mr. A.O.F. Bomble
Vatebender op den 9e october 1793 voor de raden des furstendoms Gelre en Graafschap
Zutphen, tot het doen van boovenstaande cessie aan opgemelde heer L. Bannier
verleend. Vide breeder hier van folio 386 sequenti.

01.11.1793
folio 39

Den 1 november 1793 's agter middaags ten twee uuren hebben Hendrik Flierhof en
Wilhelmina Tommeler, ehell., gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van
Egbert Maetjes en Aaltien Voortman, ehell., en erven, comparanten eijgendommelijke
aandeel, of sesde gedeelte, aan het erve en goed 't Maatjen, geleegen in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdije Geesteren, buurschap Kulsdom. Vide breeder hier
vooren folio 391 sequenti.

01.11.1793
folio 39

Den 1 november 1793 's agter middaags quartier over twee uuren hebben Egbert
Maatjes en Aaltien Voortman, ehell., verbonden voor een capitaale somma van een
hondert vijf en negentig guldens aan en ten behoeve van Jan Smies en Anna Margaretha
Nolmeijer, ehell., comparanten eijgendommelijke plaatsjen, het Maatjen genaamt,
geleegen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie van Geesteren, buurschap Kulsdom.
Vide breeder hier vooren folio 393 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 5 junij 1804".
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25.11.1793
folio 39 en 40

Den 25 november 1793 's morgens ten elf uuren hebben Gerrit Hagens en Geertien
Vrendt, ehell., voor eene capitaale somma van ses hondert guldens verbonden aan en
ten behoeve van Gerrit Scholten en Reintien Henninck, ehell., en erven, hun
comparanten eijgendommelijke stukke bouwland, groot ongeveer vier scheepel gesaaij,
geleegen in deese heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren, in den Geesterschen Esch,
tussen het land van Harmen te Velthuijs en dat van Berent Hartgerink, dan nog een stuk
hofland in het dorp Geesteren, tusschen het land van Hendrik Florijn en dat van Gerrit
Hagens Gerrits zoon. Vide breeder hier van folio 423.

06.12.1793
folio 40

Den 6 december 1793 is bij een weledele Land Gerichte van Borculo, met advijs van
rechtsgeleerden geapprobeert een maagscheid, opgerigt en gesloten tusschen Aaltien
Drietelman, weduwe van wijlen Engbert Rotman, ter eenre, en de aangestelde en
gequalificeerde momboiren over haar comparants twee onmondige kinderen, ter andere
zijde, waar bij onder anderen aan de moeder en eerste condividente is aan en toebedeeld
de cavensteede of plaatsjen, den Nijenkamp genaamd, gelegen in deese heerlijkheid van
Borculo, voogdije Geesteren, buurschap Naselaar. Vide breder het Weesen Protocol folio
125 sequenti.

16.12.1793
folio 40 en 41

Den 16 december 1793 's agter middaags ruijm twee uuren heeft Aaltien Drietelman,
weduwe van wijlen Engbert Rotman verbonden aan en ten behoeve van haare
onmondige kinderen, met naamen Engbert en Reintien Rotman of derselver momboiren
haar comparante bij maagscheid aan en toebedeelde plaatsjen, de cavensteede de
Nijenkamp genaamt, geleegen in dese heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren,
buurschap Naseler, met de eene zijde langs het land van Garrit Baaken, en met de
andere zijde langs dat van Schoman. Vide breder hier vooren folio 425.

03.04.1794
folio 41 en 42

Den 3 april 1794 's voor de middaags een weinig over half twaalf uuren hebben Jan
Willem Hartgerink, Jan Gebbink, Derk Stottelaar, met hunne respective ehevrouwen,
voorts mr. J.H. Heijdenrijck, Antoni Struij en Derk Stottelaar, als volmagtigers van
Bernardus Puntman en Geertruid Sterrenborg, ehell., van Hendrik te Bulte en Christina
Struij, ehell., van Christina Puntman, van Jan Hendrik Gebbink, van Bartus, Berendina en
Margaretha Gebbink, van Bernadus Gebbink en Hendrica Rurink, ehell., van Antoon Kip
en Janna Gebbink, ehell., en laastelijk van Geertruid Gebbink, gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Hendrik Hartink en Willem Roekevis, het
onafgedeelde een derde part in de Paster Mate, gelegen in dese heerlijkheid Borculo, in
den Kulsdom onder de voogdie Geesteren. Vide breder hier vooren folio 438 sequenti.

09.04.1794
folio 42

Den 9 april 1794 's na de middaags even over drie uuren heeft de hoogwelgebooren heer
E.C.C.W. baron van Heeckeren heere van Nettelhorst, pro se en als volmagtiger van
desselfs ehegemalinne voor een capitaale somma van twee duijsend guldens verbonden
aan ende ten behoeve van den hoogwelgebooren heer R.B.W. baron van Heeckeren heer
van Molencaete, luitenant generaal van de cavallerij, ofte erven, derselver
eijgendommelijke erve en goed, de Vrend genaamd, met alle desselfs onderhorige bouwen weijdelanden, plantagien, en verder ap- en dependentien, geleegen in deese
heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren, buurschap Kulsdom. Vide breder hier vooren
folio 444.
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10.04.1794
folio 42 en 43

Den 10 april 1794 's voor de middaags eeven over elf uuren heeft Arent Hartgerink voor
eene somma van acht hondert guldens aan ende ten behoeve van zijn broeder Lammert
Hartgerink en die zijne huisvrouw Maria Meenks en erven verbonden zijn
eijgendommelijke huijs en hoff, in het Geestersche dorp, beneffens een stuk bouwlands
in Aardmans Esch, naast het land van Aardman en dat van Garrit Jansen, dan nog een
stuk land in den Barkel Esch, naast het land van Derk Hagens en Jan Hartgerink, en
laastelijk een stuk land in de Woerd, naast het land van Berend Hagens en N. Bakker. Alle
voorgemelde parceelen zijnde kennelijk geleegen in deese heerlijkheid Borculo, in en om
het dorp Geesteren. Vide breder hier vooren folio 446 sequenti.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 31 januarij 1804".

23.04.1794
folio 43

Den 23 april 's 1794 voor de middaags ten elf uuren hebben Hendrik Pasman en Maria
Olthof, ehell. gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jan de Weerdt en zijn
huisvrouw Garritjen Braakmans en erven, hun comparanten eijgendommelijke hooijland,
een vijfde part van het Breukerslag, geleegen in deese heerlijkheid Borculo, voogdie
Geesteren, dorp Gelselaar, met den eenen einde aan het Gelselaarsche Broek, en met de
eene zijde langs de Bolksbeeke. Vide breeder hier vooren folio 448 sequenti.
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buurschap Noordijk, 10
buurschap Reusbroek, 4

A
Aaftink Rot, 2
Aardman, 14
Aardmans Esch, 14
Aartman, 8
Aartmans Hoogen weg, 8
Aeftink, 9
Agterste Weide, 3
Arve, 5
Assink, 1
Avink, 9

B
Baaken, 13
Bakker, 14
Bannier, 8, 12
Bannink, 8, 11
Barkel Esch, 14
Beckink, 10
Bekking, 6, 7
Bekkink, 10
Bekmans, 12
Bengevoort, 11
Benninks, 4
Berkel Esch, 11
Beumers Plaatsjen, 3
Bitters Bosch, 1
Boeren Esch, 2
boerschap Haerlo, 3
Bolks Beek, 10
Bolksbeeke, 14
Bomble Vatebender, 1,
12
Borculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15
Bosman, 9
Bouwhuijs Kamp, 4, 5
Bouwhuijs Kempe, 5
Bouwhuis, 6
Braakmans, 14
Bree, 8
Breede Hegge, 2
Breukerslag, 14
Broeke, 6, 7, 10
Broekhuis, 12
Broshuis, 4
Bruggink, 5, 6
Brummelbos, 11, 12
Brummelt, 2
Brundink, 2
Bulte, 13
buurschap Beil, 1
buurschap Horst, 12
buurschap Huure, 1
buurschap Kulsdom, 12,
13
buurschap Naselaar, 13
buurschap Naseler, 13

Gelselaersche Broek, 4
Gelselaerschen, 4
Gelzelaar, 3, 5, 6
Gelzelaer, 4
Gerdsen, 10
Griemelink, 2
Griemelink Mathe, 7
Grijmelink, 7
Groot Haesebroek, 3
Groot Polsvoort, 12
Grote Willink, 11
Groters, 3

C
Capittel van Vreeden, 1
Cate, 2, 4
Claasen, 6
Conhuerne, 3
Cremers Maate, 11
Cremersslag, 6
Crommen Kamp, 8
Cunnemans, 2, 3

H

D

Hagenbrummel, 11
Hagens, 6, 7, 9, 10, 11,
13, 14
Hagens E.z., 10
Hagens E.zoon, 6, 7
Hagens Engberts zoon,
11
Hagens Gerrits zoon, 13
Hagens Jans zoon, 11
Hallers Gaarden, 10, 11
Halve Bots Breë, 6
Halve Elshofs Mathe, 10
Halve Goor, 9
Hamel, 4
Harderwijker Stuk, 8
Harmelink, 11
Hartgerink, 8, 13, 14
Hartink, 2, 3, 6, 11, 13
Heeckeren heer van
Molencaete, 13
Heeckeren heere van
Nettelhorst, 13
Heijdenrijck, 13
Henninck, 13
Herms, 4, 5
het Ooster Veld, 11
Heuver Esch, 6
Hietland, 3
Hilhorst, 1, 4, 5
Hilligen Bree, 11
Hoefman, 2, 8
Hoefmans Plaatse, 7
Hofman, 11
Hofmaten, 8
Hofmeijer, 2, 3, 5, 6
Hogelaar, 3
Holters, 4, 5
Hondekule, 4
Horst, 12
Horstman, 1
Hummel, 4
Hungerink, 3

Dave, 2
Daven, 8
Derksen, 3
Diaconie Armen van
Geesteren, 12
Diepen Maate, 3
Dorth heere van 't
Meddeler en
Meierink, 3
Dorth tot Medler, 12
Drietelman, 13
Duins Meen, 6

E
Ebbekink, 4, 5, 8
Eggink, 11, 12
Elderen Kamp, 10
Elderink Kamp, 3
Everdingen van der
Nijpoort, 4

F
Falck, 4
Flierhof, 12
Florijn, 7, 11, 13
Fransen, 9

G
Garstenkamp, 3
Gebbink, 13
Geerdink stuk, 10
Geerdink Stukke, 7
Geers, 3, 5, 11
Geershuijs, 7, 8, 9
Geershuis, 2
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
Geesterschen Esch, 1, 8,
9, 10, 13
Gelselaar, 1, 2, 3, 6, 8, 14
Gelselaarsche Broek, 14

J

Jansen, 2, 7, 11, 14
Jasink, 11

K
Kalverkamp, 2
Kassenberg, 9
Keijsers, 7
Kiekebeek, 9
Kip, 13
Kistemaker, 11
Kistemakers Plaatsjen, 11
Klaasen, 2
Kleijn Mengerink, 8
Klein Aarnink, 1
Klein Braskamp, 6
Klinkenkamp, 4, 5
Koeslag, 10, 11
Koesveld, 3, 9
Kolkman, 3, 5
Kolkmans Maathe, 4
Krebbers, 6
Kulsdom, 13
Kunnemans, 5, 6

L
Laarberg, 2, 3, 7, 12
Laerberg, 5, 6
Lambergh, 2, 4
Lamsweerde, 12
Laserie, 8
Leegen Pierik, 8
Leemkes Steege, 5
Leer, 9
Leurink, 3
Leussink, 5, 6
Lieftink, 1, 8
Lieftink op Stokkink, 1
Loonemans, 8
Lubberdink, 4, 5
Lugard, 11

M
Maatjen, 12
Maatjes, 12
Maetjes, 12
Markerink, 9
Martens, 10
Meenks, 14
Meijer, 6, 7
Mengerink, 8
Mensteege, 8
Meulen, 11
Modde Akker, 5
Muijderman, 4
Muilties Steege, 2
Mulderink, 2, 4, 7, 8, 9

Jalink, 9
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N
Neede, 10
Negberinck, 2
Nienhuis, 1
Nieuwenhuis, 1
Nijenhuijs, 5
Nijenhuis, 9
Nijenkamp, 13
Nijhof, 3
Nijhoff, 8
Nijhuisken, 2
Nijland, 2, 3, 12
Nijland op Laarberg, 3
Nolmeijer, 12

O
Olthaar, 10
Olthof, 14
Overdijkink, 1
Overhorst, 12

P
Paalman, 9
Pasman, 14
Pasmans, 8
Paste, 3
Paster Mate, 13
Peters, 5
Prehn, 11
Provisorie Armen der
stadt Borculo, 2
Puntman, 13

Slinke, 1
Sluijs, 11
Smies, 12
Spollert, 2
Stalberg, 12
Stegemans, 6
Sterrenborg, 13
Stoffers, 2, 6
Stokhuerens Bos, 4, 6
Stokkink, 1, 3, 5
Stottelaar, 13
Struij, 13

R
Rengerink, 2, 3
Rensink, 7
Reuvers, 4
Reverdink, 2, 11
Rhevoorts Brugge, 4
Roekevis, 7, 13
Roeterink, 6
Roeterinkmate, 9
Rot, 3, 8
Rotman, 13
Rouwhof, 1
Rouwhoff, 8
Rurink, 13
Ruurlo, 5
Ruwhof, 12
Ruwhoff, 3, 7

T
Tekkelenborg, 10
Temmink, 4
Tieberink, 2, 11, 12
Tijberink, 7
Tije, 1
Tijmans, 1
Tommeler, 12

S
Sand Maate, 3
Schansche, 2
Scharpenborg, 2, 9
Schikhard tot Mensink, 7
Scholten, 3, 8, 13
Scholten Plaats, 3
Schomaker, 4
Schoman, 13
Schoppers, 7
Schothorst, 4, 5
Schuermans, 8
Slat, 2
Slinge, 6
Slingen Kamp, 6

V
Vatebender, 1, 2, 8
Velthuijs, 11, 13
Vincent, 3
Visscherijen, 4
Voorste en Agterste
Swarte Bree, 11
Voorste Swarte Breede,
10
Voorste Weijde, 3
Voortman, 12

Vorkink, 3
Vrend, 13
Vrendt, 13
Vrens, 2

W
Waanink, 4, 8
Wannink, 5
Weeme, 11
Weerdt, 14
Wenninkmole, 6
Wensink, 4, 5
Wesselshuis, 2
Wheeme, 10, 11
Wibbers, 2
Wiggers, 5
Wijgers, 4
Willemsen, 2
Wisserpacht, 1
Wissink, 2, 8
Woerd, 14
Wolff, 11, 12
Wormgoor, 2
Wossink, 8

Z
Zijden Kamp, 1
Zonnen Kamp, 7, 11
Zweerink, 4
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