Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 423
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1761-1764
De voogdie Geesteren

19.02.1761
folio 1

15.05.1761
folio 1

23.05.1761
folio 1

08.06.1761
folio 1

13.06.1761
folio 1

13.06.1761
folio 1 verso

Op den 19 februarij 1761 's middaags ten twaalf uuren hebben doctor Adam van Trier en
vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras eheluiden overgedragen aan Harmen Coninks
desselvs ehevrouw en erven een stuk bouwland, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie
Gelselaar, het lage eijnde van den Nieuwen kamp genaamt, gelegen tusschen het land
van den verkoper, en de visscherie van de havesate Mensink, en met het ene eijnde aan
het Wert, waar van breder antea folio 1.
Op den 15 maij 1761 ’s voordemiddaags tusschen half twaalf en twaalf uiren hebben
Hendrik Teklenborg en Hendersken Harkel eheluiden marito tutore, overgedragen aan
Garrit Voortmans, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwland, in deze heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren en aldaar op het Rot, tusschen de landerien van de
kerkmeester H. Hagens en Hendrik Koesveld in sijn bekende bepalinge gelegen, waarvan
breder antea folio 13 verso.
Op den 23 maij 1761 ’s avonds ten agt uiren heeft dr. G. Vatebender voor hem zelvs en
als weduwnaar, ervuiter en boedelhouder van zijne overleden huisvrouwe R.B. Bomble
voorts als volmagtiger en cessionaris van zijne meerderjarige kinderen, en de rato voor
sijne minderjarige kinderen caverende verbonden ten behoeve van scholte Lucas
Engerink en zijne erven voor eene summa van twee duizend vijv honderd guldens en
interesse van dien een kamp lands de Bemte genaamd, in deze heerlijkheid in Gelzelaer
gelegen, waar van breder antea folio 16 verso et seq.
Op den 8 junii 1761 ’s nademiddaags ten half twee uiren hebben Jan te Entele en
Jenneken te Menkveldt eheluiden, voorts Willem te Entele verbonden ten behoeve van
juffrouw Frederica Anna Lamberg en desselvs erven voor een capitaal van één honderd
guldens en daar op te verschijnene renten een parceel bouwland neffens een stukjen
daar aan en agter het Groene Gaardeken genaamt, in dese heerlijkheid, voogdie
Geesteren en buirschap Heur in den Koldenboom kennelijk gelegen, breder antea folio 17
verso et seq.
Op den 13 junii 1761 ’s avonds paulo ante septimam hebben den hoogwelgeboren heere
Johan Balthasar Nicolaas van Duithe genaamt Buth, mitsgader desselvs susters de
hoogwelgeborene freulens Zeina Agnes Anna Eleonora van Munster, Catharina
Mechteld van Munster, Anna Johanna Aleida van Munster, en Margaretha Elisabeth
Frederica van Duithe genaamt Buth verbonden ten behoeve van den weledele
gestrengen heer mr. Lambert Welmers, secretaris van de edele mogende heeren
Gedeputeerde Staten der Graafschap Zutphen, en mevrouwe Margaretha van Meghen
eheluiden en derselver erven voor eene capitale somme van drie duisend guldens en
rente van dien het erve Wibbelink, de cavenstede Broekmate, en Dijkman aan het
Zledinkrott, mitsgaders veertien schepels gezaai bouwland op hetzelve Zledinkrott bij
Mensinks bouwman, Roelof Janzen, en Jan Zwikkelaar gebruikt werdende, dan nog een
vierde part van de Klumpers cavenstede met de halscheid van de nieuwe grond aldaar
nevens hare ap- en dependentien, in deze heerlijkheid Borculo en voogdie Geesteren, in
hare bepalinge kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 21 verso et seq.
Op den 13 junii 1761 ’s avonds ongevaer seven uiren hebben den hoogwelgeboren heer
Johan Balthasar Nicolaas van Duithe genaamt Buth cum suis verbonden ten behoeve van
den heer doctor G. Vatebender voor de kosten van zodane procedure, als haar
hoogwelgeborens in cas van exhibitie en restitutie van eenig silver werk en verdere
meubels tegens sijn weledele voor den hove provinciaal van Gelderland hebben
geëntameert de cavenstede Broekman in deze heerlijkheid van Borculo voogdie
Geesteren, dan mede de halvscheid van ’t huis en hof den Oldenhagen genaamt, in
Geesteren in sijne bepalinge kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 22 verso et
seq.
19.01.2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-1-

Transcriptie: © Hans van Rijn - m.m.v. Ben Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 423
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1761-1764
13.06.1761
folio 1 verso

15.06.1761
folio 1 verso

23.06.1761
folio 2

29.06.1761
folio 2

08.07.1761
folio 2

Op den 13 junii 1761 ’s avonds een weinig na seven uiren heeft den hoogwelgeboren
heer J.C.J. van Duijthe genaamt Buth en desselvs susters de freulens Z.A.A.E. van
Munster, A.J.A. van Munster, C.M. van Munster en M.E.F. van Duijthe genaamt Buth,
versogt registratuire van sodanen accoord als tusschen haar hoogwelgeborens
gerequireerdens ter eenre, en den hoogwelgeboren heer J.C.J. van Munster requirant ter
anderen zijde op den 13 februarii 1761 voor heeren commissarien uijt den hove
provinciaal van Gelderland ware gemaakt, en wel in reguarde van deze clausule art. 5 van
opgemelde accoord geinsereert, meldende dat den requirant ten behoeve van de
gerequireerdens zal afsien en renuncieren, gelijk afsiet en renuncieert bij dezen, van
alsodane regt, op en aan den boedel en nalatenschap soo van sijn moeder als sijn oudste
broeder Jacob Reijner van Munster, en alle daar toe gehorende gerede en ongerede
goederen, soo leen als allodiaal, waar die ook mogten gelegen zijn, actien en crediten,
niets uitgesondert, als het geen art. 1 is vermelt, hem mogte competeren, deselve
boedels met sijn lusten en lasten, sonder dat requirant met eenige schulden tot
voorschreven boedel specterende te doen zal hebben aan de gerequireerdens voor soo
ver een ijder van haar daar toe beregtigt mogte zijn, overlatende, om daar mede te
handelen na welgevallen gelijk requirant ook aan de gerequireerdens bij deesen overlaat
sijne portie, soo hem wegens sijn vaders versterf in de Munsterse goederen mogte
competeren, invoegen deze clausule en het gehele accoord ten ordinairen landgerigts
protocolle op den 18 februarii 1761 gebragt en aldaar folio 219 verso, 220 en 221 te
vinden is quorsum relatio.
Op den 15 junii 1761 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Jannes Culsdom en
Megteld Overbekkink eheluiden overgedragen aan Jan Schoppers of Goorman desselvs
huijsvrouw en erven een stuk bouwland den Cooren pol genaamt, in deze heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, buirschap Culsdom in sijn bekende bepalinge tusschen
landerien van van Eps en Hendrik Horsman gelegen, als breder te zien antea folio 23.
Op den 23 junii 1761 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Berent Wijmelink
peindinge gedaan voor eene somma van 71 guldens 2 stuivers op alle de gereede
goederen, en gedoemte en gerakheid des huijses etc. voorts bij insufficientie op de
ongerede goederen, gezaai en gewasch op het land, Willem Kulsdom en desselvs
huijsvrouw toestendig, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 298.
Op den 29 junii 1761 ’s nademiddaags ten vier uiren hebben Jan Breers en Hendrina
Hesselink eheluiden verbonden ten behoeve van den chirurgijn Frederik Leefers desselvs
ehevrouw en erven voor eene somma van twee duijsend guldens, en daar op te
verlopene renten het erve en goedt Hesselink of Florijn genaamt, met desselvs
behuisinge, schuire, gaarden, hooi-, gras- en bouwlanden en wat verder daar onder is
gehoorende, in de heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren kennelijk gelegen, exempt
sodanen gedeelte van een stukjen bouwland in den Hesselink Esch, als tegens het land
van Berend Mullerink is aan schietende, waar van breder antea folio 24.
Op den 8 julii 1761 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Frederik
Margensteren en Christina Oortgijsen eheluijden verbonden ten behoeve van Henderik
Wenninkmeule en Geertjen Avink desselvs huijsvrouw, voor eene somma van drie
honderd en vijftig guldens en daar van te verschijnene renten een stuk bouwlands groot
ongevaer een mudde gezaai, in deze heerlijkheid en voogdie Geesteren op den
Geesterschen Esch, de Laarbergs Bree genaamt, met den eenen einde aan den
gemeenen weg, met den anderen einde aan het Oosterveld, met de eene zijde langs het
land van Thomas Bannink en met de andere zijde langs een stuk lands, onder het
Nijenhuijser erve behorende, kennelijk gelegen, waar van breder ten protocolle hier
vorens folio 25.
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Op den 24 julii 1761 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Willem te Wesselshuis
overgedragen aan desselvs neeff Jan te Wesselshuis en Jenneken Furkink eheluiden en
haren erven een stuk bouwland groot ongevaer vier schepels gezaai, gelegen in deze
heerlijkheid voogdie Geesteren in den Aarder Esch met de eene zijde aan ‘t land van
coperen, en met de andere zijde aan de Uuink wegh, schietende met het eene eijnde aan
den Hogen wegh en den anderen eijnde aan de Geere, voorts een halven dagh
hooijlands, den Bongert genaamt, mede in deze heerlijkheid voogdie Geesteren,
buirschap Reusperhoek gesitueert, en waar van de wederhelfte aan koperen is
toekomende, schietende met den eenen einde aan de rivier de Barkel, den anderen einde
aan den Reusper Esch, en verdeelt in twee parceeltjes, belandende aan de hooijgrond
van den heer mr. W. van Eijl met twee zijden, voorts met een zijde aan Hoefmans
hooiland, en den anderen zijde aan dat van Bernardus Roeterink, als breder te zien antea
folio 26 verso.
Anno 1761 - den 1 september ’s voordemiddaags ten tien uiren hebben Jan Aarnink en
Geertjen zijne huisvrouw verbonden ten behoeve van mr. Jan Hendrik van Basten, en
desselvs erven voor eene somme van agt hondert guldens, en renten van dien hare
personen en goederen, en daarenboven tot een speciaal onderpand het goed Aarnink,
als huis, schoppe, hof, en land of kamp waar inne het huis staat groot ongeveer twaalf
schepel gezaai, een stuk bouwland op den Aarnink kamp tussen den togt graven, en het
land van Laarberg, grenzende aan de Braak Stege, groot ongeveer zes schepels gezaai,
een stuk bouwland op den Krajenhof tussen de landerien van Arent Heineman, groot
drie schepels gezaai, een stuk bouwland het Zieland genaamt, tussen de landerien van
Herman Wormgoor en Gerrit Hagens in den Geestersen Esch groot drie schepels gezaai,
de Aarnink weide tussen de Nienhuiser Mathe, en Laarbergs Leus Spijk groot ongeveer
twaalf schepels gezaai, houtgewasschen en verdere ap- en dependentien, in deze
heerlijkheid van Borculo en voogdie Geesteren kennelijk gelegen, als breder te zien hier
vorens ten protocolle folio 27 et seq.
Op den 19 october 1761 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Roelof Wissink pro se et
qq overgedragen aan Jan, bouwman op het erve Grote Willink, desselvs ehevrouw en
erven een stuk bouwland, groot ongevaer een schepel gezaai, in deze heerlijkheid van
Borculo, voogdie Geesteren buirschap Beel, aan de eene zijde naast het land van Otto
Scharpenoort, en aan de andere kante naast dat bij Berend Luttike Willink in bouwinge
gebruikt, tusschen den Berkel en Scharpenoorts huijs kennelijk gelegen, waar van breder
antea folio 29 verso.
Op den 28 october 1761 ’s voordemiddaags circa elf uiren heeft Gerrit Ten Broekhuis in
ervkoop overgelaten aan sijnen broeder Henderik ten Broekhuis sijne eigendommelijke
vijfde gedeelte van den boedel en nalatenschap van wijlen desselvs ouders Jan ten
Broekhuis en Grietjen Bartels eheluiden, zoo van gerede als ongerede goederen,
obligatien, actien en crediten, opkomsten en renten, waar die ook gelegen en uitstaande
zijn, geene overal daar van uitgesonderd in specie daar onder mede begrepen de portie
van wijlen der contrahenten oom Bartelt Pasman, met zijne schulden en weerschulden,
lusten en lasten, en sulks voor eene somme van twee duisend, negenhonderd vijf en
twintig guldens, blijvende die ervportie voor de betaalde penningen ad negen honderd
vijf en twintig gulden speciaal verbonden, breder antea folio 30.
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Op den 24 november 1761 ’s agtermiddaags ten half drie uiren hebben Dries Scholten of
ten Damme voorts Jan Scholten cum suis overgedragen aan sijn hooggraaflijk excellentie
den hooggeboren heere Georg Detloff des H.R. Rijksgrave van Fleming heere der stad en
heerlijkheid Borculo etc. etc. etc. en hoog desselvs erven een stuk bouwlands op den
Schutten kamp, groot ongevaer vier schepels gezaai, onder deze heerlijkheid en voogdie
Geesteren, buirschap Huire, met den eenen einde aan den Lebbingbrugschen Dijk, met
den anderen einde aan den Klokkenkamp, met de eene zijde naast het land der
ervgenamen van wijlen Hermannus Tellemans en Margaretha Ter Maedt gewesene
eheluijden, en aan de andere kante naast dat van Jan Mullerie kennelijk gelegen, waar
van breder antea folio 32 verso.
Op den 27 november 1761 ’s nademiddaags ten drie uiren heeft Hendrik Leppink pro se
et q.q. overgedragen aan Derk Peussen, desselvs huijsvrouw en erven twee derde portien
van de caterstede Peussen, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap
Culsdom in sijn bekende bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 33.
Op den 11 januarii 1762 ’s avonds ten half seven uiren hebben Harmken Lieftink weduwe
van Harmen Lieftink, voorts Jan Harmen Lieftink en desselvs ehevrouw Jenneken
genaamt, overgedragen aan Sweer Loeneman en desselvs erven een kampjen bouwland
de Esselink Krukke genaamt, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, met de
eene zijde langs de Krukken Steege, en met de andere zijde langs den graven van de
Boerte, en togtgraven, en ’t eindens den Aartmans kamp kennelijk gelegen, waar van
breder te zien antea folio 34 verso.
Op den 3 februarii 1762 ’s avonds ten half ses uiren hebben Roelof Maats en desselvs
ehevrouw Derkjen Meulencamps verbonden ten behoeve van Derk ten Peusse, desselvs
huisvrouw Jenneken Rengers en erven voor een capitale somma van honderd guldens en
daar op te verlopene renten een plaatsjen, het Maats plaatsjen genaamt, in deze
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Culsdom kennelijk gesitueert, als
breder te zien antea folio 39.
Op den 15 februarii 1762 ‘s morgens ten elf uiren heeft Hendrik ten Broekhuis verbonden
ten behoeve van vrouwe Sophia Elisabeth Welmers weduwe van wijlen den heer
lieutenant Hoveling, en desselvs ervgenamen voor een capitale somma van vijftien
hondert guldens ad twintig stuivers het stuk en rente, sijn persoon en goederen, en in het
bijsonder, sijne twee vijfde gedeeltens van het erve en goed Broekhuis genaamt, gelegen
onder deze heerlijkheid, voogdie Gelselaar, met alle desselvs onderhorige landerien,
houtgewassen, ap- en dependentien, waar van breder te zien antea folio 39 verso et seq.
Op den 22 februarii 1762 ’s nademiddaags paulo post secundam heeft Hendrik ten
Broekhuis voor zodane capitaal van vijftien hondert guldens (als welke hij aan mevrouwe
Sophia Elisabeth Welmers weduwe van wijlen den heer lieutenant Hoveling en desselvs
ervgenamen uitwijsens het protocol van dezen weledelen landgerigte van den 15 dezes
maands februarii 1762 heeft bekend verschuld te zijn) en voor die daar van beloovde
rente, boven en behalven het gepasseerde verband, tot meerdere securiteit van de
vrouwe renthefferse en hare ervgenamen, verder tot een speciaal onderpand gestelt
sijne twee vijfde gedeeltens van de halvscheid van ’t Thuinland, of gaarden van ’t
Hunteler, van eene quota van ‘t halve Bouwhuis, van zeven schepels gezaai op den Ham,
van den halven Distelen kamp, van de woeste Velthaar, van eene halve weide de
Vundermathe en van een stuk bouwland op den Bouwhuis Vaarkamp, cum ap- et
dependentiis, waar van breder antea folio 40.
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Op den 9 maert 1762 ’s voordemiddaags circa elf uiren heeft dr. J.H. van Basten met
arrest geprocedeert op alsodane regt, gebruik en genoth als J.C.J. van Munster ingevolge
accoord tussen denzelven ter eenre en desselvs heere broeder en freulens zusters den
hoogwelgeborenen heere J.B.N. van Duithe genaamt Buth, en freulens Z.A.A.E. van
Munster, C.M. van Munster, A.J.A. van Munster en M.E.F. van Duithe genaamt Buth ter
anderen zijden ten overstaan van heeren commissarien uit den hove provinciaal van
Gelderland op den 13 februarii 1761 ingegaan, den 18 en 28 dito geapprobeert, en
geratificeert, aan het huis Mensink in deze heerlijkhjeid Borculo onder Geesteren
gelegen, met sijn regt van visserie, en jagt in deze heerlijkheid, mitsgaders de twee huisen
binnen de gragt, het eene genaamt het Nieuwe Huis, en het andere het Bakhuis, voorts
den hof en boomgaard, alsmede de gaarde agter het huis, groot ongeveer zes schepels
gezaais, en dan nog een koei weide op de Winkel, sijn leven lang is hebbende, alsook op
de revenuen van dien, en dan verder op en aan zodane vier hondert guldens, als
welgemelte heere van Duithe en freulens van Munster en van Duithe vermogens gezeide
accoord aan haar hoogwelgeborens broeder van Munster voornoemd, jaarlijks en alle
jaar, soo lang zal leven, moeten geven, soo reeds verschenen als verder te verschijnen,
met het regt van verband voor dezelve, in specie in de erven en goederen Bouwman, en
Schutten, in deze heerlijkheid bij Mensink gelegen, ten einde om te erlangen en daar
door te hebben affectatie, praeferentie en verzekeringe over en ter zake, en voor het
aanstaande gewijsde en gewijsdens, en om de effecte van dezelve daar aan te konnen
verhalen, als met meerderen bij de acte van arrest, quo relatio, uijtgedrukt te vinden in
het ordinaire landgerigts protocol folio 8 verso et seq.
Op den 19 maert 1762 ’s nademiddaags circa ses uiren hebben Geertruid Meijerink
weduwe van Jan Willem te Harkel, voorts Henderik Jan te Harkel en Petronella Evekink
eheluijden, B. Schaars en sijne huijsvrouw Johanna te Harkel overgedragen aan Goossen
Aaftink en sijne erven de cavenstede de Waejers plaatze genaamt, bestaande in een huijs
en verder getimmerte, mitsgaders in vijf schepels gezaai bouw- en gaardenland. Dan nog
twintig schepels gezaai bouwland op het Rot, met alle appertinentien, alsmede den
vredegrond daar bij behoorende, tusschen het huijs op het erve Aaftink en de
Bolksbeeke ervintelijk, te zamen (benevens het weijdeland, het welke de comparanten in
eigendom blijven behouden) uitmakende een vierde gedeelte van het gehele erve en
goed Aaftink, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, buirschap Lempele
kennelijk gelegen, waar van breder te zien antea folio 41 verso et seq.
Op den 28 april 1762 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Teunis Schothorst en Janna
Heuvers eheluiden ten behoeve van Jan Peter Ter Meulen, desselvs huisvrouw Geertruid
ten Getkord en erven verbonden voor een capitaal van ses honderd guldens drie stukken
bouwlands, waar van ’t eerste oostwaarts is gelegen aan de Muiltjes Steege en
westwaarts aan ’t land, soo door de weduwe van Derk Bollers bebouwt word, ’t tweede
’t weg stukke genaamt, oostwaarts aan den gemeenen weg en westwaarts aan een stuk
land onder ’t erve Stockink gehorende, ’t derde in den soo genaamden Bouwhuis
gaarden naast ’t land van Jan Ruwhoff, en dat van de comparanten en hunne mede daar
toe beregtigdens, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren en boerschap
Gelselaar kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 44.
Op den 13 maij 1762 ’s nademiddaags ten drie uiren heeft Petronella Hessels weduwe
van Harmen Kegelaar overgedragen aan Engbert Te Braak en desselvs huijsvrouw een
agste part van en aan het goed de Braak, in de heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
buirschap Huire in sijne bepalinge kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 47
verso.
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Op den 18 maij 1762 ‘s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Hendrik Jan van
der Dussen, als volmagtiger van Evert Meijerink en Mechteld Meijerink eheluiden, voorts
Stijntjen Meijerink weduwe van Otto Keijman, Geertruid Meijerink weduwe van Jan
Willem te Harkel, Johanna Meijerink weduwe van Derk Meijerink, wijders Hendrik Jan
van der Dussen en Louis Albers als momberen over de vier minderjarige kinderen van
wijlen Gerrit Meijerink bij Willemina Kruikerink ehelijk verwekt, te zamen pro se et qq
erfgenamen van Derk Meijerink, overgedragen aan Francois de Wolf, vrouw Aleida
Dumbar en derzelver erven de halfscheid van en aan de erven en goederen de Stokkers
plaatze en Scholten plaatze, anders Ebbekink geheten, in deze heerlijkheid Borculo,
voogdie Geesteren, en buirschap Gelselaar, als breder te zien antea folio 53.
Op den 19 maij 1762 ’s nademiddaags ten half vier uiren hebben Herman Geerdink en
desselvs huijsvrouw Trientjen te Geershuijs overgedragen aan Garrit Hagens en desselvs
eheliefste Esseltjen Garritsen een stuk bouwland in den Geesterschen Esch kennelijk
gelegen tusschen de landerien van Harmen Hagens en de weduwe Ter Whemen onder
dese heerlijkheid voogdie Geesteren, waar van breder te zien antea folio 58 verso et seq.
Op den 9 julii 1762 ’s avonds ten half agt uiren hebben doctor Adam van Trier en vrouw
Maria Beatrix Exalto D’Almaras eheluiden, marito tutore, verbonden ten behoeve van de
heer Hendrik Garrit Jordens J.U.D. en burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha
Aleijda van Munster eheluiden en erven voor een capitaal van ses duijsent agt hondert
guldens en daarop te verlopenen rente het erve en goed Jonkeren alias Mensink
genaamt, Rengerink, Beumer, een stuk of camp land het Raaland genaamt, dan eijndelijk
de nieuwe aangemaakte gronden waar in een camp land den Nieuwen Camp en een daar
aan gelegen akkermaals bosch, alles met hun ouden en nieuwen toebehoor, regten en
geregtigheden, boom en houdgewassen, hoge en lage landerien, in Gelselaar gelegen als
breder te zien antea folio 62 et seq.
Op den 9 julii 1762 ’s nademiddaags paulo post semi octavam hebben doctor Adam van
Trier en vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras voor sodane borgtogt, als haren vader
den rigter H.J. van Trier tot securiteit van de heer burgermeester Hendrik Garrit Jordens
voor eene somma van ses duijsent agt hondert guldens op den 10 julii dezes jaars 1762
sal stellen, verbonden tot een speciaal onderpand en hijpotheecq het erve en goed
Jonkeren of Mensink, Rengerink, Beumer, het Raaland, voorts de nieuwe aangemaakte
gronden, waar onder een camp bouwland den Nieuwen Camp genaamt, met den
akkermaals bosch daar aan, alles in deze heerlijkheid van Borculo voogdie Gelselaar in sijn
bekende bepalinge gelegen, ten einde haren vader voornoemt in cas van onverhoopte
misbetalinge van heer Jordens, en soo denzelven daar voor aangedaan wierd, sig aan
voorschreven verbondene parcelen wederom cost en schadeloos sal konnen en mogen
verhalen, als breder te zien antea folio 63.
Op den 7 augusti 1762 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Henderik ter Kuijle en
Maria Schakenbosch eheluiden bij testamente vermaakt namentlijk den eerstgemelden
aan de kinderen van wijlen Willem Mullerink en Willemina Surink eheluiden ieder hoofd
voor hoofd eene somma van twee honderd guldens, aan de weduwe Schapers te Borculo
eene somma van hondert guldens, aan Henrica Maria Mulderink, dogter van wijlen Jan
Mullerink en Aleijda ter Weemme eheluijden het stuk lands in de provintie van Overijssel
gelegen, voorts aan de drie overige kinderen eene somma van vijfhondert gulden eens, te
versterven van den eenen op den anderen. Aan Harmina Wanninkhof dogter van wijlen
den schoolmeester Wanninkhof te Geesteren, eene somma van vijftig guldens. En de
tweede comparante of testatrice aan juffrouw Catharina Kieboom in ’s Gravenhage twee
honderd guldens. Voorts hebben beijde testateuren daar bij verklaard hare wille en
meninge te zijn, dat de langstlevende van haar zal behouden den gehelen inboel des
huijses, klederen, linnen, wollen, en alles, wat in het huijs sig zal bevinden, gelijk breder te
zien hier vorens ten protocolle folio 64.
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Op den 18 augusti 1762 ’s nademiddaags paulo ante quartam hebben Wolter Koeslag en
Maria Vruwink van de Landeweer eheluijden verbonden ten behoeve van de Armen van
Gelselaar voor een capitaal ad twee honderd guldens en daar van te verschijnene renten
haar huijs en aan gelegenen hof, het Koeslags plaatsjen genaamt, onder deze heerlijkheid
in ’t dorp Gelselaar kennelijk gelegen, als ook een stuk lands mede onder Gelselaar in den
Bouwhuis kamp naast de gemeene steege en het land van den schoolmeester Reint
Stokkink gesitueert, groot ongevaer een schepel gezaais, als breder te zien antea folio 66.
Op den 26 augusti 1762 ’s nademiddaags ten vijf uiren hebben Berend te Broekmoolen
en Cristina te Kolkstee elkanderen in haare door de dood van een van beide na te latene
goederen betugtigt geduirende den tijd sijnes of hares levens, alles boven en behalven de
aan de langstlevende in vrijen eigendom competerende morgengave, als breder te zien
antea folio 67.
Op den 30 augusti 1762 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben doctor Adam
van Trier en vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras overgedragen aan Garrit Holsteege,
desselvs huijsvrouw en erven een plaatsjen, het Dwars plaatsjen genaamt, bestaande in
huijs, hof en weijdjen daar aan gelegen, alsmede het land op den Veldkamp soo
tegenswoordig door den koper gebouwt word, alles in dese heerlijkheid Borculo, voogdie
Gelselaar onder de havesate Mensink gehoort hebbende, kennelijk gelegen, waar van
breder te zien antea folio 69.
Op den 30 augusti 1762 ’s voordemiddaags paulo post semi duodecimam hebben doctor
A. van Trier en vrouwe Maria Beatrix Exalto D’Almaras overgedragen aan Harmen
Koning, desselvs huijsvrouw en erven het plaatsjen Rekers genaamt, met alle desselvs
appertinentien, ab- en dependentien van dien, bestaande in huijs, landerien en een
weijdeken bij en omtrent ’t huijs gelegen, alsmede in ’t land op den Veldkamp, namentlijk
voor soo verre ’t bij den bouwman in bouwinge en gebruijk is, voorts mede in een
hoekjen veldgrond schietende langs den nieuwen aangelegden akkermaalsbosch en aan ’t
huijs, te samen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren en boerschap
Gelselaar kennelijk gesitueert en voor desen onder de havesate Mensink gehoort
hebbende, videatur latius antea folio 69 verso.
Op den 30 augusti 1762 ‘s voordemiddaags tusschen half twaalf en twaalf uiren hebben
doctor A. van Trier en vrouwe Maria Beatrix Exalto D’Almaras overgedragen aan
Harmen Koning, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwland met alle desselvs regte
en geregtigheden, ap- en dependentien van dien, soo en in diervoegen als ’t selve voor
deesen onder het plaatsjen Korthof gehoort heeft en nu eenige jaaren bij comparanten
in bouwinge is geweest, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, en
boerschap Gelselaar op den Veldkamp tusschen het land van Landewers en Veld Roelof
aan de eene sijde, en aan de andere sijde tot aan den ouden graven tusschen
voorschreven stuk bouwland en de akkermaals hegge gesitueert en ’t eindens aan Dwars
gaarden, uti latius antea folio 70.
Op 30 augusti 1762 ’s middaags ten twaalf uiren hebben Garrit Holtsteege op den Dwars
en desselvs ehevrouw Jenneken Olthof verbonden voor een capitaal ad agt honderd
guldens en te verschijnene rente ende sulks ten behoeve van Jan Rosink het plaatsjen
den Dwars genaamt, bestaande in huijs, hof en weijdjen daar aan, alsmede het land op
den Veldkamp gelegen, in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Gelselaar onder de
havesate Mensink gehoort hebbende, tussen de landerien van Reker en Roelof ten
Broeke gelegen, waar van breder antea folio 70 verso.
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Op den 30 augusti 1762 ’s middaags ten twaalf uiren hebben Harmen Coning en Geertjen
Alia ten Broeke eheluiden verbonden ten behoeve van de heer Hendrik Gerhard Jordens
J.U.Dr. en burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida van Munster
eheluiden en beider erven voor een hoofd summa van twee duisent en twee honderd
caroli guldens en daar op te verlopene interessen een plaatsjen het Rekers plaatsjen
genaamt, bestaande in huijs, hof, landerien en weidjen bij en omtrent het huis gelegen,
alsmede het land op den Veldkamp, te weten, voor soo verre het bij den bouwman in
bouwinge gebruikt is, voorts mede een hoekjen veldgrond schietende langs den nieuwen
aangelegden akkermaals bosch en aan het huijs, daarenboven het hoge stuk op den
Veltkamp, groot negen schepel gezaai, herkomstig uit Korthoves plaatsjen, gelegen in de
heerlijkheid Borculo, voogdie Gelselaar, waar van breder antea folio 71 et seq.
Op den 9 september 1762 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben doctor Adam van
Trier en vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras eheluiden overgedragen aan Arent
Krajenbelt, desselvs huijsvrouw en erven een plaatsjen het Corthof genaamt, in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie Gelselaar, onder de havesate Mensink of Jonkeren
gehoort hebbende, in sijn bekende bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 72
verso et seq.
Op den 9 september 1762 ’s voordemiddaags paulo post semi undecimam hebben Arent
Krajenbelt en Janna Krajenbelt eheluiden verbonden ten behoeve van den heer Hendrik
Gerhard Jordens J.U.Dr. en burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida
van Munster eheluiden en beider erven voor een capitaal van een duisend caroli guldens
en daarop te verlopene interessen een plaatsjen het Corthof genaamt, bestaande in huijs
en landerien daarbij en omtrent gelegen, als mede in een weidjen soo Garrit op den
Dwars in pagt heeft, egter uitgesondert het land op den Veltkamp, gelegen in de
heerlijkheid Borculo, voogdie Gelselaar, en onder de havesate Mensink of Jonkeren
gehoort hebbende, waar van breder te zien antea folio 73 et seq.
Op den 10 november 1762 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft Harmen Nijland in
qualiteit als volmagtiger van den hoogwelgeboren gestrengen heer Alexander Henderik
baron van der Capellen, ordinaris raad in den hove provinciaal van Gelderland, en van
desselvs ehegemalinne de hoogwelgeborene Reijnira Adolphina Charlotta baronesse van
Nagell, heer en vrouw van den Dam en Marhulsen etc. etc. etc. overgedragen aan Berent
Hartgerink, desselvs huijsvrouw Metta Jeukers en hare erven een weijde de Duijtse
Mathe genaamt, bij den huijse Mensink in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren
kennelijk gelegen, dan nog een stuk bouwland op den Sonnekamp, mede onder
Geesteren gesitueert, als breder te zien antea 78.
Op den 15 november 1762 ’s nademiddaags paulo post semi quartam hebben Albert
Leppink en Jenneken Bisperink eheluiden overgedragen aan Derk Possen, desselvs
huijsvrouw en erven hare derde portie van het Possen plaatsjen, in deze heerlijlkheid
Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Kulsdom in sijn bekende bepalinge gelegen, als
breder te zien antea folio 79.
Op den 1 december 1762 ’s voordemiddaags een weinig over elf uiren heeft Engbert
Hulshorst bouman op ’t Blankvoort, laten protocolleren eene mutuele dispositie met
wijlen sijne ehevrouw Elisabeth Blankvoort in dato den 9 november laastleden voor een
weledelen scholtengerigte van Lochem gepasseert, waar bij hij Engbert Hulshorst is
betugtigt in alle hare nagelatene goederen, waar onder mede gehooren drie stukken
bouland, een gelegen in den Berkeler Esch, een op de Swarte Pols Bol en een half stuk
agter Aartmans Bosch, beneevens vijf schof dag maaiens in de Plegt maet en een weide
of hooilandt drie dag maaiens in ’t Aarder slag genaamt, alle onder dese heerlijkheid
voogdie Geesteren, het laaste in het boerschap Kulsdom in sijn kennelijke bepalinge
gelegen, als breder te zien antea folio 80.
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Op den 22 december 1762 ’s nademiddaags ten vijf uiren hebben Garrit ten Broekhuis
en desselvs huisvrouw Lutgerd ten Broeke overgedragen aan Teunis Schothorst, desselvs
huisvrouw Janna Havers en erven het erve en goedt de Havers plaatze genaamt,
bestaande in huis, schoppe en een hof naast den gaarden van Roelof Teklenborg, en aan
den gemeenen weg van Gelselaar, wijders in een kamp land de Rampen kempe genaamt,
een stuk bouwland de halve Past Bree, een stucke land in den Bouwhuis kamp, aan de
eene zijde langs het land van Jannes ten Broekhuis Huisstede, en aan de andere zijde
langs Reind Stockink sijn land, een halven camp lands langs de Bolks brugge aan de zijde
van Laarbergs Bosch, een weijde of hooijmathe de Hofmathe genaamt aan Broekhuis
koemathe met ’t eene en met ’t andere einde aan de bij gelegene Hofmathe langs Nijhoff
sijn land, dan nog in een derde gedeelte van een hooijmathe het Koenderinks slagtien
aan ’t Gelselaarsche Broek, te samen in de heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren
en boerschap Gelselaar, waar van breder te zien antea folio 81 verso et seq.
Op den 22 december 1762 ’s nademiddaags paulo post quintam hebben Teunis
Schothorst en Janna Havers eheluiden verbonden ten behoeve der Diaconie der stad
Borculo eene capitale somma van twee duijsent en ses hondert guldens Hollands ad 20
stuver ’t stuk en de daar op te verlopene renten het goedt en erve de Havers plaatse
genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren en boerschap Gelselaar,
met alle desselvs appertinentien, ap- en dependentien van dien, soo en in diervoegen, als
deselve aan comparanten op heden is op- en overgedragen, als breder te zien folio 82.
Anno 1763 - den 6 januarii ’s nademiddaags ten half drie uiren hebben Gerrit Kleine
Avink en Henders Groote Willink eheluijden ten behoeve van de Provisorie Armen der
stad Borculo verbonden voor een capitaal van een duijzend en vier hondert guldens en
renten daar van te verschijnen, in specie het goed of plaatze, het Kleine Avink genaamt,
met alle het getimmerte, bouw- hooi- en weideland, holtgewasschen en plaggenvrede,
mitsgaders alle ab- en dependentien van dien, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren, en boerschap Haarlo in sijne kennelijke bepalingen gelegen, waar van breder
te zien antea folio 87 verso et seq.
Op den 10 januarii 1763 ’s nademiddaags ten half drie uiren hebben Geertjen Kleine
Buijtink weduwe van wijlen Gerrit Bijvank, voorts Gerrit Bomers en Geertjen Bijvank
eheluijden, mitsgaders Jan Bijvank verbonden ten behoeve van de Provisorie Armen der
stad Borculo voor een capitaal van vier honderd guldens en daar van te verschijnene
renten, speciaal haar bouwland den Nijen Kamp genaamt, groot ongevaer agt schepels
gezaai, in deze heerlijkheid Borculo en voogdie Geesteren onder Haarlo tusschen de
Landewer en de Welink Brake kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 88 verso et
seq.
Geroijeerd den 13 september 1808, vide ’t prothocol van affectatien ibid. folio 379 seq.

02.02.1763
folio 7

Op den 2 februarii 1763 ’s nademiddaags een weinig over half vijf uiren hebben Geesken
Olthof weduwe van wijlen Jan Langhiet, voorts Jan Nijhof voor hem selven en als man en
ehevoogd van sijn huijsvrouw Arendina Langhiet, mitsgaders Harmannus Langhiet, dan
nog Garrit en Harmina Langhiet overgedragen aan den mr. chirurgijn Frederik Leefers,
desselvs ehevrouw en erven, sodane somma van duijsend guldens, als den
hoogwelgebooren heer R. Otto van Duithe genaamt Buth en sijn hoogwelgeborens
eheliefste de hoogwelgeborene vrouw Charlotta Megteld van Duith gent. Buth op den 2
februarii 1718 van Arent Langhiet en Harmken ten Have hadden genegotieert, en daar
voor haar hoogwelgeborens halve weijde de Hallers meen genaamt, in dese heerlijkheid,
voogdie Geesteren gelegen verhijpothequeert, uti latius antea folio 92.
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Op den 26 februarii 1763 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Jan Gijgink en
Maria Anna Schot eheluijden overgedragen aan Gerrit ter Horst en Maria Kruenen
eheluijden en derzelver erven een weijde of hooiland, kennelijk onder deze heerlijkheid,
voogdie Geesteren, met den eenen einde aan de weide van het nagelatene thans
minderjarige soontjen van den heer Theod. Hendricus Wijghel en Janna Derkjen Cobus in
der tijd egteluijden, en met den anderen einde aan die van Gerrit Ter Meulen, met de
eene zijde aan of langs den togtgraven, en met de andere zijde langs den Hesselink Esch
gelegen, als breder te zien antea folio 95.
Op den 3 maert 1763 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Jan Smienk en
desselvs huisvrouw Hendrina Bockhorst overgedragen aan Fenneken ten Paste en
desselvs erven een vijfde gedeelte in een hooijlandt, de Beken mathe genaamt, in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Culsdom, tusschen de Hallink
mathe en Stroon mathe, schietende met ’t eene einde aan den Berkel, en met ’t andere
aan Culsdom gaarden kennelijk gesitueert, als breder te zien hier vorens ten protocolle
folio 96.
Op den 12 maert 1763 ’s voordemiddaags ten half elf uiren heeft Harmen Abbink op
Garverdink onder verband van sijn persoon en goederen sig als borge ingelaten voor de
kosten van het appel op den 2 februarii laastleden door doctor B.E. Abbink als
volmagtiger van den heer Conrad Muntz rigter te Haxbergen tegens den hoogwelgeboren
heer Johan Balthasar Nicolaas van Duithe gent. Buth en desselvs susters van Munster en
Duithe geinterponeert, als breder te zien antea ten ordinairen landgerigts protocolle folio
58.
Op den 22 maert 1763 ’s voordemiddaags paulo post undecimam heeft Fredrik Geers in
qualiteit als verwalter rentmeester van het Borculosche Geestelijke Rentampt
overgedragen aan Willem Swikkeler twee stukken lands alhier in deze heerlijkheid
Borculo op den Geesterschen Esch kennelijk gelegen, videatur latius antea folio 97.
Op den 22 maert 1763 ’s voordemiddaags paulo post undecimam heeft Fredrik Geers in
qualiteit als verwalter rentmeester van het Borculosche Geestelijke Rentampt
overgedragen aan Hendrik Wenninkmeul een stuk lands groot een molder gezaeij, alhier
in deze heerlijkheid Borculo in Geesteren kennelijk gelegen, als te zien antea folio 97
verso et seq.
Op den 2 april 1763 ’s nademiddags paulo post quartam hebben Agnes Broekers,
weduwe van wijlen den gemeensman Jurrien Voors, voorts desselvs meerderjarige
kinderen met namen Jan Derk Voors en Anna Gerhardina Voors ten behoeve der Kerke
van de stad Borculo voor eene capitale somma van een duijzend en vijf honderd guldens
en daar van te verschijnene renten verbonden tot een speciaal hijpotheecq en onderpand
de navolgende goederen als eerstelijk hun plaatsjen den Wenssink genaamt, ten
tweeden een halven weijde de Dijkwevers mathe genaamt, groot vier koeweidens, ten
derden drie stukken lands met anderhalven dag maaiens hooigrond den Sluiters kamp
genaamt, ten vierden den halven Koeken kamp, groot ander half schepels gezaai, ten
vijfde ses schepels gezaai bouwlands op de Hoge Braak, ten sesden haar bouwland op de
Waterbrake groot een mudde gezaai, ten sevenden een halv plaatsjen den Kolk
genaamt, ten agsten twee schepels gezaai bouwland op den Hesselinks Esch tusschen de
landerien van Reint Willink en Gerrit Dijkwever gesitueert, alle welke parcelen in deze
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren kennelijk zijn gelegen, videatur latius antea
folio 101 verso et seq.
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Op den 6 april 1763 voordemiddaags ten tien uiren hebben doctor Adam van Trier en
vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras eheluiden tot speciaal onderpand en borge voor
de coopspenninmgen van het erve en goed ten Paste ter somma van agt duijsent vijf
hondert caroli gulden aan de heer doctor Lipperus boven en behalven het voorschreven
erve tot meerder securiteit gestelt het plaatsjen den Mors Keijser genaamt, bestaande in
bouw-, gaarden- en weijdeland met sijn akkermaals hegge daar langs, in dese heerlijkheid
Borculo, voogdie Gelselaar kennelijk geleegen, als breder te zien antea folio 102 verso et
seq.
Op den 26 april 1763 ‘s voordemiddaags circa elf uiren hebben Harmen Hagens Engberts
zoon en Aerne Maetman eheluiden verbonden ten behoeve van den voogd Fredrik Geers
en sijn eheliefste jufvrouw Anna Maria ten Bengevoort ofte desselfs erven voor een
capitale somma van seven hondert caroli guldens en rente boven het generale verband
van haar persoonen, gereede en ongereede goederen een stuk bouwland met en nevens
een derde gedeelte van een weijde de Grijmelink Mathe genaamt, alle in deze
heerlijkheid voogdie Geesteren op den Berkel Esch naast het land van Harmen Wissink
en Garrit Hagens, en buerschap Biel teindens en met de eene zijde aan den heer van
Mensingh sijn weijde en hoff, en met de andere zijde aan een Geestelijke Mathe in haar
bekende bepalinge gelegen, als breder te zien antea, folio 104 verso et seq.
Op den 30 april 1763 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Engbert Luggenhorst en sijn
huijsvrouw Hinders Luggenhorst overgedragen aan Gerrit Nieuwenkamp en Reintjen
Derksen eheluiden en haren erven een stuk bouwland, gelegen in deze heerlijkheid
Borculo voogdie Geesteren, buurschap den Biel op den Daeven Kamp naast het land van
Botloon en de Huisker en het eene einde aan het Bloosbroek gesitueert, als breder te
zien antea, folio 105 verso.
Op den 16 maij 1763 is ter instantie van Janna Klein Veldink weduwe van wijlen Tonis
Koeslag ten protocolle gebragt de huwelijksche voorwaarden tusschen die gemelte
persoonen in dato den 20 october 1759 opgerigt, waar bij de vader en de moeder van
den bruidegom, luijd den derden artikel, aan bruidegom en bruijd hebben mede gegeven
een huijs met desselvs erf en den hof of gaarden daar aan gelegen in sijne bepalinge
tussen de huisen en gaardens van Engbert Hadderwijk en Hendrik Horsman in het dorp
Geesteren kennelijk gelegen, in voegen als daar bij, vide hier van antea folio 110 et seq.
Op den 16 maij 1763 ’s nademiddaags paulo post quartam heeft Janna Klein Veldink ,
weduwe van Teunis Koeslag verbonden ten behoeve van Harmen Margensteren, sijne
huijsvrouw Harmina ter Haar en derzelver ervgenamen voor eene somma van vijf en
seventig guldens Hollandsch en renten daar van te verschijnen een huijs en weere met
den daar bij gelegenen hof, in deze heerlijkheid, dorp Geesteren, naast het huijs van
Henderik Horstman ter eenre, en naast dat van Engbert Harderwijk aan de andere zijde
kennelijk staande en gelegen als breder te zien antea folio 113 verso et seq.
Modo de Armen van Geesteren vide hier voren folio 113 verso.
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17.05.1763
folio 8 verso

20.05.1763
folio 9

20.05.1763
folio 9

22.06.1763
folio 9

22.06.1763
folio 9

22.07.1763
folio 9 verso

Op den 17 maij 1763 ’s voordemiddaags ten tien uiren heeft mr. J.H. van Basten als
volmagtiger van doctor W.R.J. Lipperus versogt en gedaan peindinge op en aan het
plaatsjen den Mors-Keiser genaamt, bestaande in bouw-, gaarden- en weijdelanden met
sijn akkermaals hegge daar langs, mitsgaders op en aan het erve en goed Jonkeren, alias
Mensink genaamt, Rengerink, Beumer, een stuk land of camp het Raland genaamt, en de
nieuw aangemaakte gronden waar in een kamp land den Nieuwen Kamp, en een daar
aan gelegen akkermaals bosch, in deze heerlijkheid, en voogdie Gelselaar kennelijk
gelegen, en dan nog op en aan de vrugten, pagten en revenuen van die gemelte parcelen
soo verschenen, als nog te verschijnen, den heer doctor Adam van Trier en mevrouw
Maria Beatrix Exalto D’Almaras toestendig, en sulks om daar door te erlangen betalinge
voor soo verre strekken kan van vier duijzend twee honderd en vijftig guldens, zijnde de
eene halvscheid der koopspenningen van het erve Pasman of ten Paste, alles invoegen
als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 74 verso et seq.
Op den 20 maij 1763 ’s nademiddaags even na half twee uiren hebben Berent Hartgerink
en Mette Jakers eheluiden overgedragen ten behoeve en aan Gerrit Wunnekers, Janna
Wormgoor sijne huijsvrouwe en derzelver erven het plaatsjen de Jakerie genaamt,
bestaande in huijs, schuure, alsmede den hof en kampjen daar bij en aan onder Haarlo
naast Groot en Klein Hasebroek gelegen, als te zien antea folio 115.
Op den 20 maij 1763 ’s nademiddaags ten twee uiren hebben Gerrit Wunnekers of Jakers
en Johanna Wormgoor eheluijden schuldig bekend ten behoeve van Simeon Wijghel
onmundige soontjen van wijlen den heer Gerhard Theodorus Wijchgel en Johanna
Derkjen Kobus in leven eheluiden en sijne erven een capitaal van seven honderd guldens
en belooft die somma te verrenten ’s jaarlijks met drie guldens en tien stuijvers van ieder
honderd, en tot versekeringe van het gecrediteerde verbonden de catersté Jeukink met
desselvs onderhoven, als huijs, hof en bouwland, gelegen onder de voogdie Geesteren en
buurschap Haarlo, waar van breder te zien antea folio 115 verso et seq.
Op den 22 junii 1763 ’s nademiddaags ten half seven uiren hebben Henrik Hartgerink,
voorts Alexander Hartgerink en Johanna van Dijk eheluiden cum suis overgedragen aan
Engbert Hagens en Harmine Hagens eheluiden en haren erven een stukjen bouwland op
den Sonnenkamp onder de heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren gelegen, met de eene
zijde langes de weg en met de andere zijde langs het land van Jan Olden, en met den
eenen einde aan den graven en met den anderen einde aan den hof van Gerrit Hagens,
als breder te zien antea folio 128 verso.
Op den 22 junii 1763 ’s nademiddaags paulo post semi septimam hebben Henrik
Hartgerink, Alexander Hartgerink en sijn vrouw Johanna van Dijk cum suis overgedragen
aan Jan Stoffers en Harmine Hartgerink sijn huijsvrouw en haren erven een gedeelte van
een hooiland in ’t Kremers Slag, onder de heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren
gelegen, met de eene zijde langes ’t land van den hoogwelgeboren erfgenamen van ’t
huijs te Menssink en met de andere zijde aan ’t Kremers Slag, en met enen einde aan de
Kleine Beke en met de anderen einde aan ’t hooiland van Tijberink, gelijk sulks breder is
te zien antea folio 129.
Op den 22 julii 1763 ’s voordemiddaags ten half elf uiren heeft den heer rigter H.J. van
Trier voor hem selvs en als volmagtiger van desselvs huijsvrouw Agnita Hekkers
overgedragen aan de heer Frederik Leeffers en juffrou Geertruid Holsappel eheluijden
twee weijden naast malkanderen in deze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren,
boerschap Biel aan het Leembroek tusschen de weijden van de gemeensman Teger,
Griemker, Assink en Elkink, voorts naast de weijde van de erfgenaamen van wijlen Roelof
Kreunen kennelijk gesitueert, als te zien antea folio 131.
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09.08.1763
folio 9 verso

13.08.1763
folio 9 verso

13.08.1763
folio 10

22.08.1763
folio 10

Op den 9 augusti 1763 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Harmanus ter
Horst en Eva Tjasink egteluiden verbonden ten behoeve van de Kerke van Eibergen voor
eene capitale somma van één duisend agt honderd guldens en daar op te verlopene
renten het erve en goed De Helle genaamt, met het daar op staande huis, schuure,
foeselhuis en gaarden, dan nog een camp lands groot agtien schepel gezaai, voorts een
camp groot vier schepel, het nieuwe land genaamt, wijders een camp van drie schepel
gezaai, alles met sijn ap- en dependentien, oude en nieuwe toebehoor, zoo en als het een
en ander in deze heerlijkheid Borculo, voogdije Eibergen, buurschap Rekken gesitueert is,
als breder te zien antea, folio 136.
N.B.
Deze laaste registratuure behoord niet hier maar onder de voogdie Eibergen alwaar
dezelve ook te vinden is folio 7 verso.
Op den 13 augusti 1763 ’s nademiddags even voor ses uuren Louis Abrezon Joosten als
pagter soo van de generale middelen (hoofdgeld, paardegeld als haardstedegeld) over de
voogdie Geesteren versogt ende erholden peindinge op en aan de gereede goederen van
Wichert Eggink en Mechtelt Jalink eheluijden, dan mede bij ordre en insufficience op
derselver ongereede goederen, namentlijk op en aan een Veltkampjen het Egginks
kampjen genaamt, gelegen aan de weg tusschen Borculo en Geesteren, op haren halven
gaarden, bestaande in twee stukjes land, schietende het eene langs den gaarden van de
erven van wijlen Hendrik Kistemaker, met het eene einde aan den Bakes kamp, en met
het andere einde aan de wand van wijlen geseiden Kistemakers huijs, mitsgaders op het
huijs, annexe hof en saatberg aan de bepeindetens toestendig, en bij dezelve bewoond
ende gebruikt, te zamen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren bij en omtrent het dorp
Geesteren kennelijk gelegen, ten einde om daar door te consequeren praeferentie voor
andere crediteuren, alsmede te erlangen betalinge van en voor sodane een honderd en
tien guldens en vijf stuijvers, als den gepeindete op dato als boven aan den comparant
heeft bekend schuldig te wezen, invoegen als breder bij de acte ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 83 verso et seq.
Op den 13 augusti 1763 ’s nademiddaags ten ses uuren hebben Wichert Eggink en
Mechtelt Jalink eheluijden verbonden ten behoeve van haren broeder en schoonbroeder
respective Derk Eggink en desselvs huijsvrouw Fenneken Fokkink en hare erven voor
eene somma van een honderd guldens en daar van te verschijnene renten een
veltkampjen bouwlands het Egginks kampjen genaamt, gelegen aan de weg tusschen
Borculo en Geesteren, voorts haren halven gaarden, bestaande in twee stukjes land
schietende het eene langs den gaarden van de erven van wijlen Hendrik Kistemaker, met
het eene einde aan den Bakes kamp en met het andere einde aan de wand van wijlen
geseiden Kistemakers huijs, mitsgaders het huijs en den annexe hof bij de comparanten
bewoond en gebruikt, te zamen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren, bij en aan het
dorp Geesteren, kennelijk gelegen, als breder te zien folio 137 verso et seq.
Op den 22 augusti 1763 heeft Geertjen Vrendts weduwe wijlen Jannes Greushof
overgedragen aan haren broeder Henderik Vrendts, Harmijne eheluiden, en derzelver
erven een stuk bouwland, kennelijk in de heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren aan
den Barkel Esch, ’t Zijlant genaamt, met de eene sijde aan Nijhuis en met de andere aan
Harmen Morgensteren sijn land, en met den enen einde aan het land van het erve
Nijenhuijser en met den anderen einde aan den gemeenen vaarweg, als breder te zien
antea folio 140.
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01.09.1763
folio 10

01.09.1763
folio 10

23.09.1763
folio 10 verso

14.10.1763
folio 10 verso

Op den 1 september 1763 ’s nademiddaags ten half vijf uuren hebben Berent Hartgerink
en Mette Jakers eheluiden overgedragen aan Jan Keussink, sijne huijsvrouw Geertruid
ter Braak en hare erven een stuk bouwland, de Korte Vore genaamt, in deze heerlijkheid,
voogdie Geesteren, en buurschap Haarlo in sijne afpalinge tusschen de landerien van
Bussink en Breer gelegen, alsmede een kampjen bouwland den Roelofs Hof genaamt,
mede in de geseide voogdie en buurschap kennelijk gesitueert, alsa breder te zien antea
folio 142.
Op den 1 september 1763 ‘s nademiddaags een weinig na half vijf uuren hebben Jan
Keussink en Geertruij ter Braak eheluijden verbonden ten behoeve van Warner Eeltink in
de heerlijkheid van Bredevoort, onder Wenterswijk, in de buurschap Miste woonende, en
sijne erven voor eene capitaal van ses honderd guldens en daar op te verlopene renten
een stuk bouwland de Korte Vore genaamt, groot ongevaer negen schepels gezaai, in
deze heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap Haarlo kennelijk gelegen, in sijne
afpalinge tusschen de landerien van Bussink en Breer, alsmede een kampjen bouwland
den Roelofs Hof geheten, groot twee schepels gezaai, mede in de gezeide voogdie en
buurschap, digt bij de Haarlosche Kapelle gesitueert, als breder te zien antea folio 142
verso et seq.
Op den 23 september 1763 ’s middaags circa twaalf uuren hebben mr. Adam van Trier en
vrouw M.B. Exalto D’Almaras eheluiden overgegeven in vrijwillig verwin aan mr. J.H. van
Basten als volmagtiger van de heer W.R.J. Lipperus het plaatsjen den Morskeizer
genaamt, bestaande in bouw-, gaerden- en weijdeland, met sijn akkermaals hegge daar
langs, mitsgaders het erve en goed Jonkeren alias Mensink genaamt, Rengerink,
Beumer, een stuk of kamp land het Raland genaamt, en de nieuw aangemaakte gronden,
waar in een camp land, den Nieuwen Camp en een daar aan geleegen akkermaals bosch
cum appertinentiis, in deze heerlijkheid, voogdie Gelselaar gelegen, en sulks voor die bij
geseiden heer Lipperus bij peindinge van den 17 meij 1763 geeischte koopspenningen
van het erve Pasman of ten Paste, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 25 et seq.
Op den 14 october 1763 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Harmen Wissink
bouwman van ’t erve Geerdink en sijn huijsvrouwe Trijntjen te Geershuijs in vrijwillig
verwin overgedragen aan hunnen landheer dr. Wessel van Eijll hare geheele bouwerije,
bestaande in paarden, beesten, verkens, huijsraad, bougereetschap, meubelen,
saatgewas, soo die reeds bij hun zijn genoten, en sig in den berg of huijs bevinden,
gedorst en ongedorst, als die, welke nog in of op ’t land van ’t goed Geerdink mogten zijn,
benevens hun mestregt, niets uijtgesondert, eijntlijk haare geheele boedel en bouwerije,
gelijk die op ’t duk genoemde goed Geerdink besitten, als breder te zien antea folio 145
et seq.
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04.11.1763
folio 10 verso
en 11

15.11.1763
folio 11

06.12.1763
folio 11

06.12.1763
folio 11

09.12.1763
folio 11

09.01.1764
folio 11

Op den 4 november 1763 ’s nademiddaags ten twee uuren hebben Jan Lubberdink en
Maria Bannink eheluiden verbonden ten behoeve van de heer Francois de Wolf en vrouw
Aleida Dumbar eheluiden en haar weledelens erfgenamen voor eene capitale somma van
één duijzend één honderd en vijftig guldens en daar op te verschijnene renten de na
benoemde ongereede goederen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap
Gelselaar gelegen, in het bijsonder als haar huijs en hof of gaerden daar ’t huijs aan of in
staat aan den Brink, bij de debiteuren bewoont ende gebruikt, met nog een gaarden
agter de Stokhuirne tusschen den weg langs den Esch van Scholte Ebbekink en het
binnen land van de Stokhuurne; een stuk land groot vier schepel gezaai, gelegen in den
Haver Esch, met den eenen einde aan de Hofmaat en den anderen einde aan de weg
schietende naar het Bouwhuis tusschen het stuk van Henderik Teklenborg en den weg
van de Hofmaate gesitueert, dan nog een hooiland, de Papen maate genaamt, met het
bouland daar in gelegen, groot vijf dag maaiens, schietende met het eene einde aan de
Waa, tusschen de maat van Broekhuis en Jan Driessen gelegen, als breder te zien antea
folio 149 et seq.
Op den 15 november 1763 ‘s nademiddaags circa twee uuren hebben Willem, Lambert,
Garrit en Jan Hallers, voorts Derk op de Braak voor hun selven, alsmede de drie laaste
voor hare absente huisvrouwen de rato caverende overgedragen aan Jan ten Broeke
desselvs huijsvrouw Henders Klumpers en erven ’t Jalinks plaatsjen, bestaande in huijs,
schuure en putte met sijn holtgewasch, den halven Jalinks gaarden naast den Geesteren
Esch, den halven hof mede naast den Esch, een stuk bouwland tegens over den gaarden
naast ’t land van Reint Hagens Brummel, dan nog in den Jalinks kamp tot aan het Dwars
stucke van Thomas Bannink, te samen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 151.
Op den 6 december 1763 ‘s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Berent
Elbring en Janna Steelkamp eheluiden malkanderen en den eenen den anderen
reciproquelijk getugtigt in alle hare na te latene gereede en ongereede goederen van wat
aart of nature die ook wezen mogen, obligatien, actien en crediten, om bij de
langstlevende geduirende sijn of haar leven tugts wijse bezeten, genoten en geprofiteert
te worden, wijders disponerende als bij de acte hier vorens geprotocolleert folio 151
verso et seq.
Op den 6 december 1763 hebben Berent Elbring en Janna Steelkamp eheluijden, laten
protocolleren hare huwelijksche voorwaarden van den 18 junij 1746 waar bij sig de magt,
om sig ten allen tijde te mogen begiftigen of te betugtigen hebben gereserveert, videatur
antea folio 152 verso et seq.
Op den 9 december 1763 voordemiddaags ten twaalf uuren hebben Harmen Geerdink
bouman van ’t erve Geerdink in Geesteren en sijn huijsvrouw Trijntje toe Geershuijs met
approbatie van haren landheer dr. Wessel van Eijll overgedragen aan haren schoonsoon
Berend Ovelghoor en sijn huijsvrouwe Essele Geerdink haar gehele bouwerie bestaande
in paerden, beesten, verkens, wagens, karren, ploegen en verdere bouwgereetschappen,
linnen, wullen, beddens, coper, tin en verdere meubelen, saat en saatgewasschen, mest
en verder regt etc. invoegen als breder antea folio 153 verso et seq.
Op den 9 januarii 1764 heeft Jan ten Broekhuis verbonden sijn persoon en goederen en
sig als borge ingelaten voor de kosten van ’t appel van de sententie van den 22 november
1763 in zake van Scholte Gerrit Laarberg contra den heere grave van Bentheim
Tecklenburg pro se en als momber sijner ehegemalinne gepronuncieert als te zien ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 98 verso.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1761-1764
12.01.1764
folio 11 verso

22.01.1764
folio 11 verso

27.01.1764
folio 11 verso

24.03.1764
folio 12

22.03.1764
folio 12

Op den 12 januarii 1764 is na vertoninge van de gerequireerde quitantie des 50 pennings
ten protocolle gebragt eene acte van den 25 october 1763 waar bij Henderik Kleine
Hasebroek en Judith Kleine Hasebroek eheluijden hebben overgedragen aan en ten
behoeve van haren neev en nigt Gerrit Steelkamp, en Janna Hasebroek egteluijden en
derzelver erven alle hare gereede goederen daar bij breder vermelt, dan mede hare
ongereede goederen, bestaande in het plaatsjen Kleine Hasebroek met het huijs en
verder getimmerte daar op staande mitsgaders het gaarden, bouw-, hooi- en weideland
daar onder gehoorende, nevens de houtgewasschen, plaggen vrede en alle
appertinentien van dien, dan mede het bouwland den Nieuwen kamp genaamt, een
derde van den halven Meerkamp of Nijenkamp, nevens het weide- of hooiland bij het
Fokkinks broek, als ook een molder gezaai lands den Veltkamp genaamt, met het huijsjen
daar op staande, te zamen in deze heerlijkheid, voogdie Geesteren en buurschap Haarlo
kennelijk gelegen, en eijndelijk een vierde part van de halve Haerlink mate, ook in deze
heerlijkheid en voorschreven voogdie in den Kulsdom gesitueert, met allen ouden en
nieuwen toebehoor, regten en geregtigheden van die goederen, ende in het generaal all
hetgeene in deze heerlijkheid aan gereet en ongereet goed tot die gemelte parcelen
specterende hebben ende bezitten, als breder te zien antea folio 155 et seq.
Op den 22 januarii 1764 ’s voordemiddaags om elf uur hebben Jan Lieftink en Jenneken
Morgensteerne eheluiden overgedragen aan monsieur Hendrik Tijberink een weijde
groot drie koeweidens met alle desselvs ap- en dependentien, in dese heerlijkheid,
voogdie Geesteren, tusschen de weijden van cessionaris moeder en die van den
schoolmeester Hendrik Hartgerink en ’t eindens aan de weijdelanden van Hendrik Lugard
en van den hoogwelgebooren heer van Duith cum suis kennelijk gelegen, als breder te
zien antea folio 159.
Op den 27 januarii 1764 heeft Gerrit ten Broekhuis gepasseert eene acte die na
vertoninge der quitantie van den 50 penning op den 27 februarii eerst daar aan volgende
is geprotocolleert, waar bij aan sijnen broeder Hendrik Ten Broekhuis, en desselvs
erfgenamen heeft overgedragen sijn eigendommelijk vijfde gedeelte van den boedel en
nalatenschap van wijlen desselvs ouders Jan ten Broekhuis en Grietje Bartels in leven
gewezene eheluiden, en wel van alle de goederen, obligatien, actien en crediten
opkomsten en renten, in specie daar onder begrepen het erve en goed Broekhuis, de
halvscheid van ’t Tuinland of gaarden van ’t Hunteler, eene quota van ’t halve Bouwhuis,
zeven schepels gezaai op den Ham, den halven Distelenkamp, de Woeste Velthaar, eene
halve weide de Vunderinks Mathe, en een stuk bouwland op den Bouwhuis Vaarkamp,
in de voogdie van Gelselaar gelegen, als te zien antea folio 163.
Op den 24 maert 1764 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft Willen te Wesselshuijs
overgedragen aan Hendrik Sijverink een stuk bouwland in deze heerlijkheid van Borculo,
voogdie Geesteren, met den eenen einde aan den gemeenen weg, en met den anderen
einde aan een weijde onder het erve Nijenhuijs gehoorende, voorts met de eene zijde
langs een stuk land van Willem Jalink, en met de andere zijde, langs den togtgraven
schietende, gelegen, als breder te zien antea folio 164.
Op den 22 maert 1764 ’s voordemiddaags paulo post semi undecimam heeft Thomas
Bannink, voor hem selvs, en de rato voor sijne inpotente huijsvrouw Aerne
Morgensteerne caverende, overgedragen aan Hendrik Sijverink een stuk lands, in deze
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren in de Boerte, met den eenen einde aan den
gemeenen weg en met den anderen einde aan den loopgraven, voorts met de eene zijde
langs ‘t land van Fredrik Morgensteern, en met de andere zijde langs het land van
Koenraedt Backer kennelijk gesitueert, waar van breder te zien antea folio 164 verso.
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08.05.1764
folio 12

08.05.1764
folio 12

08.05.1764
folio 12 verso

27.06.1764
folio 12 verso

27.06.1764
folio 12 verso

04.07.1764
folio 12 verso

Op den 8 maij 1764 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Willem ten Paste en
desselvs huijsvrouwe Jenneken ter Weeme overgedragen aan Jan ten Paste en Henders
Florijn eheluiden een huijs met de daar in zijnde Gorte molen met sijn toebehoren, en
een annex gelegen hof ofte gaarden, gelegen bij Geesteren, bij en omtrent den Koeboom,
dan mede een stuk lands gelegen in het Kip, met de eene zijde aan Wesselings Warf
hegge, en met de andere zijde langs het land van Luttike Willink, groot ongeveer drie
schepels gezaai, dan nog een vijfde part hooijgrond in ’t Broeker Slagh aan ’t
Gelselaarsche broek, alle in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en Gelselaar
gelegen, als breder te zien antea, folio 178 verso et seq.
Op den 8 maij 1764 is een maagscheid of scheidinge tusschen Willem ten Paste
weduwnaar van Getrui Arents en sijne daar bij benoemde kinderen opgerigt den 8 maert
1747 ten protocolle gebragt, waar bij die vader aan hem heeft behouden alle sijne
gereede en ongereede goederen, soo hij tegenswoordig besit en gebruijkt, nevens schuld
en onschuld, als te zien antea folio 179 verso.
Anno 1764 - den 10 maij heeft den heer H.J. van Trier pro se en als volmagtiger van sijne
ehevrouw Agnita Hekkers overgedragen aan Hendrik Bouwman, desselvs huijsvrouw en
erven een weijde de Papen maate genaamt, in deze heerlijkheid voogdie Geesteren
buurschap Biel tusschen de landerien van Assink, Boevink en het Beelderbroek kennelijk
gelegen, als breder te zien antea folio 182 verso.
Op den 27 junii 1764 heeft Jan ten Broekhuijs executive peindinge erholden contra
Jannes ten Broekhuijs Huijsstede, om daar door te verhalen eene som van vijf en twintig
silvere ducatons, waar in den laastgemelden bij sententie voor dezen gerigte in cas van
injurie op den 13 october 1761 gepronuncieert, is gecondemneert, namentlijk op des
gecondemneerdens vijfde gedeeltens van de kavenstede den Wensink, van vier stukken
bouwlands op den Ham, en van den halven Distelen kamp met haar toebehoren, in deze
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren kennelijk gelegen, als te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 123.
Na erholdene opbadingen heeft Jan ten Broekhuis op den 15 december 1765 in de
voorschreven parcelen bekomen de apprehensie der possessie, voorts de 1e, 2e en 3e
ruimingen, videatur hier van, alsmede van de apprehensie der possessie en bekomene
ruimingen van een stuk land in Bouwhuis kempe, mede op den 27 junii 1764 bepeind het
ordinairen landgerigts protocol folio 148 et seq.
Op den 27 junii 1764 heeft Jan ten Broekhuijs executive peindinge erholden contra
Jannes ten Broekhuijs Huijsstede op een stuck bouwland in deze heerlijkheid Borculo
voogdie Gelselaar, tusschen de landerien van R. Peters en Broek Gerrit in de Bouhuis
kempe kennelijk gelegen, als te zien ten ordinairen landgerigts protocol folio 124 et seq.
ten einde om daar aan ’t gewezene bij taxatoire sententie van den 27 maert 1759 te
verhalen. Na erholdene opbadingen heeft Jan ten Broekhuijs in voorschreven parceel op
den 15 december 1764 bekomen de apprehensie van possessie en ruimingen.
Op den 4 julii 1764 ’s voordemiddaags paulo post decimam hebben Fredrik Leefers en
Geertruid Holsappel eheluiden overgedragen aan Henderik Roeterink en desselvs
huijsvrouw Geertjen Boevink en hare erfgenamen een parceeltjen weideland, het
Blenken Meeken genaamt, met sijn houtgewas en hekken kennelijk gelegen in deze
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buurschap Beel aan wederzijden van den weg,
met het eene einde aan het Blenken kempken, en het land en de weide van mevrouw
van Gelder, en met het andere einde tegens den gemeenen weg en het land van Assink,
ter zijden langs Assinks en Elkinks maate, breder te zien antea folio 208.
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10.07.1764
folio 13

18.07.1764
folio 13

18.07.1764
folio 13

19.07.1764
folio 13

06.09.1764
folio 13 verso

Op den 10 julii 1764 ’s avonds ten half agt uuren heeft Harmen Nijland als volmagtiger
van den hoogwelgeboren heer Alexander Henderik baron van der Capellen en desselfs
ehegemalinne de hoogwelgeborene vrouwe Reijnira Adolphina Charlotta baronesse van
Nagel etc. etc. etc. overgedragen aan Sweer Lonneman een saktiende van negen schepel
garste, en ses schepel rogge, gaande uit het goed Esselink, in dese heerlijkheid Borculo
onder Geesteren gelegen, als te zien antea folio 210.
Op den 18 julii 1764 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Jan ten Broekhuijs en
Jenneken Stokkink eheluijden voor de kosten van sodane procedure, als sij voor den hove
van Gelderland tegens Jannes ten Broekhuijs Huijsstede wegens gedane en aangewende
onkosten, en waar van den dag regtens tegens den 26 julij 1764 is vast gestelt,
geëntameert hebben verbonden een parceel bouwland groot ongeveer ses schepel
gesaaij, in deze heerlijkheid voogdie Geesteren, buurschap Gelselaar met de eene zijde
langs ‘t land van Jan Nijhoff en met de andere aan de gemeente gelegen, als te zien antea
folio 210 verso.
Op den 18 julii 1764 ’s nademiddaags ten ses uuren hebbe de hoogwelgeborene freulens
Zeina Agnes Anna Eleonora van Munster, Catharina Mechteld van Munster en Anna
Johanna Aleida van Munster overgdragen aan Gerrit Hagens senior en Essele Gerritsen
eheluiden en derzelver erven een sesde gedeelte aan een weideland, de Nienhuiser mate
genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, en voogdie Geesteren tusschen de weiden van H.
Hagens R.Z. en van ’t Laarberg kennelijk gelegen, als te zien antea folio 211.
Op den 19 julii 1764 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Hendrik ten
Broekhuis verbonden voor de kosten van sodane appel, als desselvs broeder Jannes ten
Broekhuis op den 9 junii laastleden van de sententie in sake tusschen den fiscaal dezer
heerlijkheid klager ter eenre, en Jannes ten Broekhuis voornoemt verweerder ter
anderen zijde, op den 2 dito junii voor het hooggerigte dezer heerlijkheid gepronuncieert,
heeft geinterponeert de cavenstede de Horstboers plaatze genaamt, bestaande in huis,
hof en een kamp lands den Diergaarden genaamt, alsmede den pandpennink ad hondert
en vijftig guldens in den Kerken gaarden, in dese heerlijkheid van Borculo en voogdie
Geesteren kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 211 verso.
Op den 6 september 1764 ’s voordemiddaags circa half twaalf uuren hebben Joost Kiffen
en Janna Hennink eheluiden overgedragen aan en ten behoeve van Jan Ruikevis, desselvs
huisvrouwe Maria Bollers en erven een sesde part zijnde ongeveer ander halven dag
hooijland in de Ruikevisch mathe, in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
boerschap Culsdom langs cessionarien landerien en die van Horstman kennelijk
gesitueert, als breder te zien antea folio 215.
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A
Aaftink, 5
Aarder Esch, 3
Aarder slag, 8
Aarnink, 3
Aarnink kamp, 3
Aarnink weide, 3
Aartmans Bosch, 8
Aartmans kamp, 4
Abbink, 10
Abbink op Garverdink, 10
Abrezon Joosten, 13
Albers, 6
Arents, 17
Armen van Geesteren, 11
Armen van Gelselaar, 7
Assink, 12, 17
Avink, 2, 9

B
Backer, 16
Bakes kamp, 13
Bakhuis, 5
Bannink, 2, 15, 16
Barkel, 3
Barkel Esch, 13
Bartels, 3, 16
Basten, 3, 5, 12, 14
Beelderbroek, 17
Beken mathe, 10
Bemte, 1
Bengevoort, 11
Bentheim Tecklenburg,
15
Berkel, 3, 10
Berkel Esch, 11
Berkeler Esch, 8
Beumer, 6, 12, 14
Bijvank, 9
Bisperink, 8
Blankvoort, 8
Blenken kempken, 17
Blenken Meeken, 17
Bloosbroek, 11
Bockhorst, 10
boerschap Biel, 12
boerschap Culsdom, 4,
10, 18
boerschap Haarlo, 9
boerschap Kulsdom, 8
Boerte, 4, 16
Boevink, 17
Bolks brugge, 9
Bolksbeeke, 5
Bollers, 5, 18
Bomble, 1
Bomers, 9
Bongert, 3

Borculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19
Borculosche Geestelijke
Rentampt, 10
Botloon, 11
Bouhuis kempe, 17
Bouwhuis, 4, 15, 16
Bouwhuis gaarden, 5
Bouwhuis kamp, 7, 9
Bouwhuis kempe, 17
Bouwhuis Vaarkamp, 4,
16
Bouwman, 5, 17
Braak, 3, 5, 14, 15
Braak Stege, 3
Bredevoort, 14
Breer, 14
Breers, 2
Brink, 15
Broek Gerrit, 17
Broeke, 7, 8, 9, 15
Broeker Slagh, 17
Broekers, 10
Broekhuijs, 17, 18
Broekhuijs Huijsstede,
17, 18
Broekhuis, 3, 4, 9, 15, 16,
17, 18
Broekhuis Huisstede, 9
Broekhuis koemathe, 9
Broekman, 1
Broekmate, 1
Broekmoolen, 7
buerschap Biel, 11
buirschap Beel, 3
buirschap Culsdom, 2
buirschap Heur, 1
buirschap Huire, 4, 5
buirschap Reusperhoek,
3
Bussink, 14
buurschap Beel, 17
buurschap Biel, 17
buurschap Culsdom, 4
buurschap den Biel, 11
buurschap Haarlo, 14
buurschap Kulsdom, 8
buurschap Miste, 14
buurschap Rekken, 13

D
Daeven Kamp, 11
Dam en Marhulsen, 8
Derksen, 11
Deventer, 6, 8
Diaconie der stad
Borculo, 9
Diergaarden, 18
Dijk, 12
Dijkman, 1
Dijkwever, 10
Dijkwevers mathe, 10
Distelen kamp, 4, 17
Distelenkamp, 16
Driessen, 15
Duijthe genaamt Buth, 2
Duijtse Mathe, 8
Duith, 16
Duith gent. Buth, 9
Duithe, 5, 10
Duithe genaamt Buth, 1,
5, 9
Duithe gent. Buth, 10
Dumbar, 6, 15
Dussen, 6
Dwars, 7, 8, 15
Dwars gaarden, 7
Dwars plaatsjen, 7

E
Ebbekink, 6, 15
Eeltink, 14
Eggink, 13
Egginks kampjen, 13
Eibergen, 13
Eijl, 3
Eijll, 14, 15
Elbring, 15
Elkink, 12
Elkinks maate, 17
Engerink, 1
Entele, 1
Eps, 2
Esselink, 4, 18
Esselink Krukke, 4
Evekink, 5
Exalto D’Almaras, 1, 6, 7,
8, 11, 12, 14

C

F

Capellen, 8, 18
Cobus, 10
Coning, 8
Coninks, 1
Cooren pol, 2
Corthof, 8
Culsdom, 2
Culsdom gaarden, 10

Fleming, 4
Florijn, 17
Fokkink, 13
Fokkinks broek, 16
Furkink, 3

G
Garritsen, 6

Geerdink, 6, 14, 15
Geere, 3
Geers, 10, 11
Geershuijs, 6, 14, 15
Geestelijke Mathe, 11
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19
Geesteren Esch, 15
Geesterschen Esch, 2, 6,
10
Geestersen Esch, 3
Gelder, 17
Gelselaar, 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18
Gelselaarsche broek, 17
Gelselaarsche Broek, 9
Gelzelaer, 1
Gerritsen, 18
Getkord, 5
Gijgink, 10
Gorte molen, 17
Gravenhage, 6
Greushof, 13
Griemker, 12
Grijmelink Mathe, 11
Groene Gaardeken, 1
Groot en Klein
Hasebroek, 12
Groote Willink, 9
Grote Willink, 3

H
Haar, 11
Haarlo, 9, 12, 14, 16
Haarlosche Kapelle, 14
Hadderwijk, 11
Haerlink mate, 16
Hagens, 1, 3, 6, 11, 12,
15, 18
Hallers, 9, 15
Hallink mathe, 10
Ham, 4, 16, 17
Harderwijk, 11
Harkel, 1, 5, 6
Hartgerink, 8, 12, 14, 16
Hasebroek, 16
Have, 9
Haver Esch, 15
Havers, 9
Havers plaatse, 9
Havers plaatze, 9
Haxbergen, 10
Heineman, 3
Hekkers, 12, 17
Helle, 13
Hennink, 18
Hesselink, 2
Hesselink Esch, 2, 10
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Hesselink of Florijn, 2
Hesselinks Esch, 10
Hessels, 5
Heuvers, 5
Hoefmans, 3
Hofmaat, 15
Hofmaate, 15
Hofmathe, 9
Hoge Braak, 10
Hogen wegh, 3
Holsappel, 12, 17
Holsteege, 7
Holtsteege op den
Dwars, 7
Horsman, 2, 11
Horst, 10, 13
Horstboers plaatze, 18
Horstman, 11, 18
Hoveling, 4
Huisker, 11
Hulshorst, 8
Hunteler, 4, 16

J
Jakerie, 12
Jakers, 12, 14
Jalink, 13, 16
Jalinks gaarden, 15
Jalinks kamp, 15
Jalinks plaatsjen, 15
Janzen, 1
Jeukers, 8
Jeukink, 12
Jonkeren alias Mensink,
6, 14
Jonkeren of Mensink, 6
Jonkeren, alias Mensink,
12
Jordens, 6, 8

K
Kegelaar, 5
Keijman, 6
Kerke van de stad
Borculo, 10
Kerke van Eibergen, 13
Kerken gaarden, 18
Keussink, 14
Kieboom, 6
Kiffen, 18
Kip, 17
Kistemaker, 13
Kistemakers huijs, 13
Klein Veldink, 11
Kleine Avink, 9
Kleine Beke, 12
Kleine Buijtink, 9
Kleine Hasebroek, 16
Klokkenkamp, 4
Klumpers, 1, 15

Klumpers cavenstede, 1
Kobus, 12
Koeboom, 17
Koeken kamp, 10
Koenderinks slagtien, 9
Koeslag, 7, 11
Koeslags plaatsjen, 7
Koesveld, 1
Koldenboom, 1
Kolk, 10
Kolkstee, 7
Koning, 7
Korte Vore, 14
Korthof, 7
Korthoves plaatsjen, 8
Krajenbelt, 8
Krajenhof, 3
Kremers Slag, 12
Kreunen, 12
Kruenen, 10
Kruikerink, 6
Krukken Steege, 4
Kuijle, 6
Kulsdom, 2, 16

Mensingh, 11
Mensink, 1, 5, 7, 8
Mensink of Jonkeren, 8
Mensinks, 1
Menssink, 12
Meulen, 5, 10
Meulencamps, 4
Morgensteern, 16
Morgensteerne, 16
Morgensteren, 13
Mors Keijser, 11
Mors-Keiser, 12
Morskeizer, 14
Muiltjes Steege, 5
Mullerie, 4
Mullerink, 2, 6
Munster, 1, 2, 5, 6, 8, 10,
18
Munsterse goederen, 2
Muntz, 10

N
Nagel, 18
Nagell, 8
Nienhuiser mate, 18
Nienhuiser Mathe, 3
Nieuwe Huis, 5
Nieuwen Camp, 6, 14
Nieuwen kamp, 1, 16
Nieuwen Kamp, 12
Nieuwenkamp, 11
Nijen Kamp, 9
Nijenhuijs, 16
Nijenhuijser erve, 2
Nijhof, 9
Nijhoff, 9, 18
Nijhuis, 13
Nijland, 8, 18

L
Laarberg, 3, 15, 18
Laarbergs Bosch, 9
Laarbergs Bree, 2
Laarbergs Leus Spijk, 3
Lamberg, 1
Landewer, 9
Landewers, 7
Langhiet, 9
Lebbingbrugschen Dijk, 4
Leefers, 2, 9, 17
Leeffers, 12
Leembroek, 12
Leppink, 4, 8
Lieftink, 4, 16
Lipperus, 11, 12, 14
Lochem, 8
Loeneman, 4
Lonneman, 18
Lubberdink, 15
Lugard, 16
Luggenhorst, 11
Luttike Willink, 3, 17

O
Olden, 12
Oldenhagen, 1
Olthof, 7, 9
Oortgijsen, 2
Oosterveld, 2
Ovelghoor, 15
Overbekkink, 2

M

P

Maats, 4
Maats plaatsjen, 4
Maedt, 4
Maetman, 11
Margensteren, 2, 11
Meerkamp of Nijenkamp,
16
Meghen, 1
Meijerink, 5, 6
Menkveldt, 1

Papen maate, 15, 17
Pasman, 3
Pasman of ten Paste, 12,
14
Past Bree, 9
Paste, 10, 11, 17
Peters, 17
Peusse, 4
Peussen, 4
Plegt maet, 8

Possen, 8
Possen plaatsjen, 8
Provisorie Armen der
stad Borculo, 9

R
Raaland, 6
Raland, 12, 14
Rampen kempe, 9
Reker, 7
Rekers plaatsjen, 8
Rengerink, 6, 12, 14
Rengers, 4
Reusper Esch, 3
Roelofs Hof, 14
Roeterink, 3, 17
Rosink, 7
Rot, 1, 5
Ruikevis, 18
Ruikevisch mathe, 18
Ruwhoff, 5

S
Schaars, 5
Schakenbosch, 6
Schapers, 6
Scharpenoort, 3
Scharpenoorts, 3
Scholten, 4
Scholten of ten Damme,
4
Scholten plaatze, 6
Schoppers of Goorman, 2
Schot, 10
Schothorst, 5, 9
Schutten, 4, 5
Schutten kamp, 4
Sijverink, 16
Sluiters kamp, 10
Smienk, 10
Sonnekamp, 8
Sonnenkamp, 12
Steelkamp, 15, 16
Stockink, 5, 9
Stoffers, 12
Stokhuirne, 15
Stokhuurne, 15
Stokkers plaatze, 6
Stokkink, 7, 18
Stroon mathe, 10
Surink, 6
Swarte Pols Bol, 8
Swikkeler, 10

T
Teger, 12
Teklenborg, 1, 9, 15
Tellemans, 4
Thuinland, 4
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Tijberink, 12, 16
Tjasink, 13
Trier, 1, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 17
Tuinland, 16

U

Veltkamp, 8, 16
Voors, 10
Voortmans, 1
Vrendts, 13
Vruwink van de
Landeweer, 7
Vunderinks Mathe, 16
Vundermathe, 4

Weemme, 6
Welink Brake, 9
Welmers, 1, 4
Wenninkmeul, 10
Wenninkmeule, 2
Wensink, 17
Wenssink, 10
Wenterswijk, 14
Wert, 1
Wesselings Warf hegge,
17
Wesselshuijs, 16
Wesselshuis, 3
Whemen, 6
Wibbelink, 1
Wijghel, 10, 12

Uuink wegh, 3

V
Vatebender, 1
Veld Roelof, 7
Veldkamp, 7, 8
Velthaar, 4

W
Waa, 15
Waejers plaatze, 5
Wanninkhof, 6
Waterbrake, 10
Weeme, 17

Wijmelink, 2
Willink, 10
Winkel, 5
Wissink, 3, 11, 14
Woeste Velthaar, 16
Wolf, 6, 15
Wormgoor, 3, 12
Wunnekers, 12
Wunnekers of Jakers, 12

Z
Zijlant, 13
Zledinkrott, 1
Zwikkelaar, 1
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