Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 422
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1757-1761
De voogdie Geesteren

20.06.1757
folio 1

20.06.1757
folio 1

28.06.1757
folio 1

19.07.1757
folio 1

23.07.1757
folio 1

Op den 20 junii 1757 's nademiddaags paulo post secundam hebben Jan Korthof,
Hinderse Korthof geassisteert met haren geseiden broeder, en Mette Korthof,
geassisteert met Hendrik ten Broekhuis, mitsgaders Gerrit Jan Frerijks, Hendrik Frerijks
en Fenne Hillehorst eheluiden, de vrouw met de man geassisteert, voorts Engele Frerijks
geassisteert met haren broeder G.J. Frerijks voornd. kinderen van wijlen Jurrien Frerijks
en Jenneken Korthof eheluiden, overgedragen aan Jan Lubberdink en Maria Bannink
dogter van wijlen Gerrit Bannink en Reintjen Volkerink, en derselver erven de halvscheid
van de cavenstede de Hulterstede genaamt, bestaande in huis, hof en de halvscheid van
een halv gaardeken agter Stokhuirner Bosch in dese heerlijkheid van Borculo en voogdie
Gelselaar kennelijk gelegen met hare ap- en dependentien, waar van breder te sien hier
vorens ten protocolle folio 1.
Op den 20 junii 1757 ’s nademiddags ten half drie uiren hebben Jan Lubberdink en Maria
Bannink eheluiden ten behoeve van Hendrik Ten Broekhuis en desselvs erven voor eene
somme van vijf hondert guldens en de renten daar van te verschijnen verbonden hare
personen, gerede en ongerede goederen, ende insonderheid den alingen imboedel des
huijses, levendige have, bouwgereedschap, en al wat verder onder het gerede kan of mag
gerekent werden, voorts de Hulters cavenstede als huis, hof, land en verdere daar toe
gehorende, in specie mede een halv gaardeken agter Stokhuirner Bosch in deze
heerlijkheid van Borculo en voogdie Gelselaar kennelijk gelegen, met hare gewasschen,
mest en mestregt, vide latius antea folio 1 verso.
Op den 28 junii 1757 hebben Jan Aarnink en Geertien zijne huisvrouw verbonden voor
het aanstaande gewijsde van zodane proceduire, als de heeren mrs. J.L. Solner en Herm.
Schomaker zig qualificerende namens sijn excellentie den heere grave van Fleming heere
van Borculo ervmarkenrigter van Geesteren op den 4 december 1756 voor dezen
weledelen landgerigte van Borculo bij inleidinge ten einde als daar bij tegens den
eerstgemelden hebben geëntameert met den aankleven van dien, hare personen en
goederen, ten einde als wijders bij de acte ervintelik ten ordinairen landgerigts protocolle
en aldaar folio 130 verso.
Op den 19 julii 1757 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Jan Aarnink en Geertjen
zijne huisvrouw nog verbonden twee stukken bouwland in deze heerlijkheid van Borculo
en voogdie Geesteren, het eene op den Aarnink Kamp, tusschen den togtgraven en het
land van Laarberg, schietende aan de Braak Stege, en ’t andere op den Geesterschen Esch
tusschen de landerien van Wormgoor en Gerrit Hagens kennelijk gelegen, te zamen groot
ongevaer tien schepel gezaei, en sulks mede voor het aanstaande gewijsde van sodane
proceduire als hier boven te sien, videatur hier van latius ten ordinairen landgerigts
protocolle, folio 133 verso et seq.
Op den 23 julii 1757 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Berent S’rouen en sijn
ehevrouw Henders ’s Rouen overgegeven aan Herman Hagens haarlieden
coorngewassen bestaande in rogge, boekweite, haver en garste, voorts gras, soo sij
comparanten verbouwt hebben op de landerien, welke sijlieden in culture en bouwinge
hebben, ten einde als bij de acte hier vorens geprotocolleert folio 3 verso.
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25.07.1757
folio 1 verso

01.09.1757
folio 1 verso

02.09.1757
folio 1 verso

03.10.1757
folio 1 verso

11.10.1757
folio 1 verso

01.11.1757
folio 2

Op den 25 julii 1757 ’s nademiddaags ten half twee uiren hebben Berent Elberink en
Johanna Steelkamp eheluijden overgedragen aan de heeren W.G. Avink predikant te
Geesteren en Theodorus Avink en L. Wijghel nevens desselvs ehevrouw juffrou
Magdalena Avink ieder voor een derde part twee stukken bouwlands ieder ongevaer een
mudde gezaei, waar van het eene mudde gezaei is gelegen in de voogdie Geesteren
buirschap Huire op de Braak naast de Braak sijnen gaerden en met de andere zijde naast
de Braak sijn bouwland, en het andere stuk op den Brummers Kamp, met de eene zijde
vrij tegen de gemeente en met de andere zijde naast het stuk van de weduwe Tellemans,
mede in de voogdie Geesteren en buirschap Huire gesitueert, breder hier van antea folio
4.
Op den 1 september 1757 ’s voordemiddaags tusschen tien en elf uiren heeft Grietjen
Maes weduwe van wijlen Georg Jurjen Fredrik Le Bruin ten behoeve van haar onmundig
dogtertjen Bartjen Elisabeth Le Bruin tot securiteit van hare vaderlijke erfportie ter
somma van seven hondert één en tagtig guldens enen stuiver en agt penningen
verbonden het erve en goed Kulsdom genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie
Geesteren, buirschap Kulsdom gelegen, waar van breder antea folio 6.
Op 2 september 1757 ’s voordemiddags ten tien uiren heeft dr. G. ter Meulen mede
volmagtiger van Hendrikus Tijenk alias Bouwhuis cum suis versogt en geïmpetreert
inleidinge in de halve Laarmans plaatse, alsmede in de halfscheid van een gedeelte van
een weideken het Vonkenslag genaamt, te samen in deze heerlijkheid van Borculo,
voogdie Geesteren, buirschap Kulsdom gelegen, uijt hoovde ende ten einde als bij de
acte, ten ordinairen landgerigts protocolle ervintelik folio 142 et seq.
Op den 3 october 1757 heeft Evert Laarman versogt en geobtineert uitleidinge tegens
alsodane inleidinge als de heer dr. G. ter Meulen sig qualificerende als mede volmagtiger
van Hendricus Tijenk cum suis op den 2 september 1757 heeft versogt en verkregen in de
halve Laarmans plaatse, alsmede in de halvscheid van een gedeelte van een weideken
het Vonkenslag genaamt, videatur hier van breder ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 149.
Op den 11 october 1757 ‘s voordemiddaags paulo post decimam heeft den jode Hertog
Moses ten behoeve van sijn hooggraaflik excellentie den heere grave van Fleming heere
der stad en heerlijkheid Borculo tot securiteit van de jaarliksche tribuit aan den hogen
Huijse Borculo geduirende den tijd van sijne inwoninge in deze heerlijkheid ’s jaarliks op
den eersten maij met ses guldens te betalen, verbonden sijn persoon, gerede en
ongerede goederen welke hij thans heeft en na dezen mogte verkrijgen, breder hier van
te zien antea folio 10.
Op den 1 november 1757 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft Marten Kistemaker voor
de interesse van een capitaal ad drie hondert caroli guldens welke sig renderen vier en
vijftig guldens, en dan nog voor eene som van veertig guldens en rente van dien luit acte
bij Wijghert Eggink en desselvs ehevrouw, van hem genegotieert en verschult, peindinge
gedaan op en aan de gerede goederen van geseiden Wijghert Eggink, alsmede op
desselvs huijs en hoff bij het dorp Geesteren kennelijk staande, en welke hij thans
gebruijkt en in besit heeft, waar van te zien in het ordinaire landgerigts protocol folio 154
verso et seq.
NB van bovenstaande peindinge is op den 11 junii 1758 rojement versogt en toegestaan.
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21.11.1757
folio 2

21.11.1757
folio 2

03.12.1757
folio 2

08.12.1757
folio 2

08.12.1757
folio 2 verso

08.12.1757
folio 2 verso

Op den 21 november 1757 ’s avonds ten agt uiren hebben Fredrik Morgensteern en
Christina Oortgijsen eheluiden verbonden ten behoeve van Harmen Hagens in qualiteit
als kerkmeester van Geesteren voor eene somma van vier hondert guldens en daar van
te verschijnen interesse twee stukken bouland op de Boerte naast en aan de hegge bij
den anderen gelegen, met en neffens anderhalven dag maaiens of koeweijde in de
Kuijpers mate te samen in dese heerlijkheid voogdie Geesteren gesitueert, sodanig als de
voorschreven parcelen aan haar bij maagscheidinge van den 7 meert 1741 zijn
toegedeelt, breder antea folio 12 verso et seq.
Op den 21 november 1757 is ter instantie van Frederik Morgensteern en Christina
Oortgijsen eheluiden ten protocolle gebragt seker maagscheidinge in dato den 7 maert
1741 opgeregt tusschen de twee kinderen van wijlen Fredrik Morgensteern en Lijsabet
Jansen in leven eheluiden waar bij aan de soon Fredrik Morgensteern is toegedeilt
1. de geregte halfscheidt van het land op den Esch gelegen de Bree genaamt, na de sijde
van het noorden aan het land onder het Nijhoeser erve, eeven groot af te delen.
2. het stuk op de Boerte naast en aan de hegge.
3. het tweede stukke op de Boerte naast en aan het voorgaande gelegen.
4. den hoff aan Hallershoff gelegen.
5. den Keutjes camp of tuijten.
6. anderhalve koeweijde in de Kuijpers mate.
7. ten laatsten de halfscheid van anderhalven dag maaiens in het Nettelhorster Broek
gelegen in den Smallen Twil.
alles onder die conditien en invoegen als bij voorschreven maagscheidinge gestipuleert en
hier vorens per clausulas concernentes geprotocolleert folio 13 et seq.
Op den 3 december 1757 ’s middaags circa twaalf uiren hebben Henderik Kok, Johannes
Daniels, Hendrik van Enst, Jenneken Schutte weduwe van Harmen Nienhuis, voort
Goossen Grimelink en Aloff Daven, mitsgaders Wessel Wessels, Hendrik te Hoonte,
alsmede Hendrik te Velthuis en Arnoldus Arentsen, dan nog Gerrit ter Horst en
Lambertus Krunen, voor hun selven en verder als bij de acte overgedragen aan Lammert
Jansen en desselvs erven een huis met een annex hofjen alsmede een gedeelte van den
Hallers gaarden, in dese heerlijkheid, dorp en voogdie Geesteren respective aan den
kerkhoff en tussen de landerien van Gerrit Hagens en de weduwe van Gerrit Bomers
kennelijk staande en gelegen, waar van breder antea folio 15.
Op den 8 december 1757 ’s avonds een quartier na half seven uiren heeft Harmen
Kriegers versogt en geobtineert peindinge en affectatie op en aan een huijs en hoff, aan
Hendrik Jan Schoneveld en zijn ehevrouw toestendig en aan den kerkhof kennelijk
staande ten einde om daar aan te verhalen een aan hem Schoneveld cum uxore
voorgestrekt capitaal ad hondert vijftig guldens met alle de rente daar op verlopen, waar
van breder te sien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 162 verso.
Anno 1757 - den 8 december ’s avonds twintig minuten na half seven uiren heeft Arent
Olden versogt en geobtineert affectatie en panding op een huijs en annexen hoff aan d’
Geesterse Kerkhof staande aan Hendrik Jan Schoneveld en sijn ehevrouw toestendig, ten
einde om daar aan te verhalen een som van hondert vijftien guldens met alle costen,
schade en interest, breder bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 162
verso.
Op den 8 december 1757 ’s avonds ten seven uiren heeft Arent Jalink versogt en
geobtineert peindinge en affectatie op en aan een huijs en hoff aan Hendrik Jan
Schoneveld en sijn ehevrouw toestendig en aan den kerkhof van Geesteren kennelijk
staande, ten einde om daar aan te verhalen eene aan Berent Kriegers door wijlen des
pandeischers schoonvader Willem Wesselink voorgestrekt capitaal ad hondert guldens
nevens den alingen agterstand der interest en verderen verlopenen rente, breder bij de
acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 163.
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14.12.1757
folio 2 verso

14.12.1757
folio 2 verso

16.12.1757
folio 3

16.12.1757
folio 3

27.12.1757
folio 3

Van deze drie op den 8 december versogte en geobtineerde peindingen is het royement
versogt en geobtineert op den 16 december 1757, videatur het ordinairen landgerigts
protocol folio 163 verso.
Op den 14 december 1757 is een sekere houwelijksche voorwaarde van den 22 januarii
1757 ten protocolle gebragt, opgerigt tusschen Jan Hallers zoon van Willem Hallers als
bruidegom ter ener zijde, en Lijsebet Veulkerink dogter van wijlen Gerrit Veulkerink,
bruid ter anderen zijden, onder anderen inhoudende: dat de vader en moeder des
bruidegoms beloven mede te geven aan bruidegom en bruid de gehele Hallerie
bestaande in huis en hoff schuere en lant gerakheid en ingedoemte des huises, paard en
beesten, gezaai op en in ’t land, mest en mestregt, korn so gedorst als ongedorst, genen
van dien uitgezondert, wat naam zulks mogte hebben, alsmede ‘t hooiland ’t Hag
genaamt, zoo als die parcelen door de vader en moeder des bruidegoms wort bezeten en
gebruikt, mits uitkerende als daar bij, en daarenboven des bruidegoms vader en moeder
bij overgave van de bouwerie onderhoudende voor den tijd hares levens in kost drank,
linnen en wullen, met en onder verdere conditien en bedingen als bij dat instrument te
zien hier vorens ten protocolle folio 15 verso et seq.
Op den 14 december 1757 is een seker maagscheidingen (opgerigt tusschen Willem
Hallers Barta Morgensteren eheluiden met deszelfs soon Lammert Hallers dato den 12
december 1757) ten protocolle gebragt waar bij geseide Willem Hallers en sijn huisvrouw
voornoemt overgeven aan haren zoon voornoemt de gehele Jalink plaatze bestaande in
huis, hoven, en schuere, alsmede ’t grote stuk bouwland voor op den Esch en den gehelen
Jalink Kamp tot aan ’t Dwarsstuk van Thomas Bannink, alsmede gezaai op en in ’t land,
mest en mestregt, en zulks met sijn oude en nieuwe regt en geregtigheid, lusten en
lasten, soo en als ’t door voornoemde Willem Hallers is bezeten en gebruikt, alsmede een
geregte derde part van de Kosters Maat, mede met sijne lusten en lasten waar mede die
voornoemde parcelen mogten wesen beswaart, mits eens voor all daar voor uitkerende
eene somma van twee duisent guldens, breder hier van antea, folio 16 verso et seq.
Anno 1757 - den 16 december 1757 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Jannes
Culsdom en desselvs huijsvrouw Mechtelt Averbekkink verbonden ten behoeve van
Hendrik Jan Chosij en desselvs suster Henderietta Chosij voor een capitaal van drie
hondert guldens en daar op te verlopene interesse de caterstede het Kriegers plaatsjen
genaamt, bestaande in huijs, hoff en een kampken daar bij gelegen, alsmede een kampien
lant den Korenpol genaamt, gelegen in de landerien van Groot Kulsdom, soo van de
comparanten sijn aangekogt, alle in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren
buirschap Kulsdom kennelijk gelegen, waar van breder te zien antea, folio 17.
Op den 16 december 1757 ’s avonds ten seven uiren hebben Hille Wesselink weduwe van
Berent Kriegers, voorts Hendrik Jan Schonevelt en sijn ehevrouw Janna Kriegers, dan nog
Derk Kriegers en Willemina Mussenkop eheluiden overgedragen aan en ten behoeve van
Harmen Morgensteerne, desselvs huijsvrouw Harmina ter Laer en hare erven een huijs
met het annexe hofjen daar bij gelegen, in dese heerlijkheid Borculo en dorp Geesteren
aan de noordsijde van den kerkhof tusschen de huisen van Henderik Renkink en de
weduwe van Albert ter Haar kennelijk staande en gesitueert, waar van breder antea folio
18.
Op den 27 december 1757 ’s nademiddaags om twee uir heeft Hendrik Koeslag uijt
Nettelhorst soo voor hem als sijne absente kinderen overgedragen aan Jan toe
Wesselshuijs onder Geesteren woonagtig twee parceeltjes bouwland het eene groot
ongevaer twee schepels gezaai tussen het land van hem Wesselshuijs en Aartman bij den
Paster-Bosch, en de soo genaamde Halve Gheere ongevaer groot een schepel gezaai en
waar van de wederhelft aan cessionaris is toekomende aan den Uink weg in dese
heerlijkheid voogdie Geesteren buurschap Lempel beijde kennelijk gelegen, waar van
breder antea folio 18 verso.
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11.01.1758
folio 3

13.01.1758
folio 3

13.01.1758
folio 3

08.04.1758
folio 3 verso

Anno 1758 - den 11 januarii ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Willem Hallers en
sijn huijsvrouw Barta Morgensteren, voorts derzelver soon Jan Hallers en desselvs
ehevrouw Elisabeth Volkerink soo sampt als sonders en een igelijk in solidum ten
behoeve van Harmen Margensteren, sijn huisvrouw Harmina ter Haar en hare erven voor
eene somma van ses hondert guldens en de renten daar van te verschijnen verbonden
hare personen, gerede en ongerede goederen, dan mede de cavenstede de Hallerie
genaamt bestaande in huis, schuire, bouwland etc. onder de voogdie Geesteren kennelijk
gelegen, videatur latius antea folio 19.
Op den 13 januarii 1758 ’s avonds ten half vijf uiren hebben Jurrien Voors en Angenis
Brukers eheluiden overgdragen aan Garrit Horsman desselvs ehevrouw en erven een stuk
bouwland in dese heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren op de Esselinks Bree
tusschen de cessionarien haar landerien kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 20
verso.
Op den 13 januarii 1758 ’s avonds een weinig na half vijf uiren, hebben Jurrien Voors en
Angenis Bruekers eheluiden overgedragen aan Jan Nieuwen Es desselvs huisvrouw en
erven een stuk bouwland in dese heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren in den
Esselinks Kamp met de eene sijde langs Lieftings gaarden en met de andere zijde langs ’t
landt van de weduwe Bruekers kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 21.
Anno 1758 - den 8 april 1758 ’s voordemiddaags circa elf uiren heeft Lammert Hallers ten
behoeve van de heer Francois de Wolff en vrouw Aleida Dumbar eheluiden en haar
weledelens erven verbonden voor eene capitale somma van twaalf hondert guldens en
daar op te verschijnene renten sijn persoon, gerede en ongerede goederen en tot een
speciaal hijpotheecq en onderpand gestelt de cavenstede genaamt Jalink, in dese
heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren kennelijk gelegen, bestaande in huis, hoff en
schuire, alsmede ’t grote stuk bouwland voor op den Esch en den gehelen Jalink Kamp
tot aan ’t Dwarsstuk van Thomas Bannink, dan nog een geregte derde part van de
Kosters Maat, waar van breder antea folio 31 verso et seq.
en ‘t protocol van affectatien over 1766 folio 114.

17.04.1758
folio 3 verso

24.04.1758
folio 3 verso

24.04.1758
folio 3 verso

Op den 17 april 1758 ’s voordemiddaags een weinig over tien uiren hebben Jan B.
Moiderman ehevoogd sijner huijsvrou Lucia Gerhardina de Reiger dogter van wijlen den
heere Rutg. David de Reiger en verder in qualiteit als bij de acte met inleidinge
geprocedeert op het halve erve Reverdink onder Geesteren gelegen uijt kragt van
versterfregt ab intestato op hem nomine uxoris nevens sijne mede litis consorten als in de
regte linie descendenten van wijlen gemelte heer R.D. de Reiger (na luid der acte
gedevolveert) alsmede op het Nienhuiser erve gebruikt door Jan Hagens mede onder
Geesteren gelegen, nevens diverse stukken lands aldaar door verscheide persoonen
gepagt una cum fructibus perceptis et percipiendis, ten fine en effecte als bij de acte ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 176 verso et seq.
Op den 24 april 1758 ’s nademiddaags ten drie uiren hebben Bruno en Anna Allegunda
Wigink overgedragen aan Frederik Leeffers, desselvs huisvrouwe en erven een tiende van
een mudde garste, jaarlijks en alle jaren uijt het erve Hesselink alias Florijn, in dese
heerlijkheid voogdie Geesteren kennelijk gesitueert, gaande, breder antea protocolle folio
34.
Op den 24 april 1758 ’s nademiddaags circa half vier uiren heeft Christiaan te Harkel
overgedragen aan mejuffer Bernh. Consenius weduwe van wijlen den heer predicant
Avink een vierde part van het erve en goed Avink in dese heerlijkheid voogdie Geesteren
buirschap Huer gelegen, waar van breder antea folio 35 verso.
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28.04.1758
folio 3 verso

16.05.1758
folio 4

18.05.1758
folio 4

20.05.1758
folio 4

22.05.1758
folio 4

22.05.1758
folio 4

22.05.1758
folio 4 verso

Op den 28 april 1758 ‘s voordemiddaags paulo post decimam hebben Aarne Florijn
weduwe van Lambert Florijn, voorts desselvs soon Harmen Florijn overgedragen aan
Gerrit Brascamp desselvs huijsvrouw en erven een agste part in de Hanlink maate, in
dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren naast de Beken maate in haar bekende
bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 36 verso et seq.
Anno 1758 - den 16 maij ‘s nademiddaags ten half vier uiren heeft Antoni Cuulman en
Elske Oldewater eheluiden voor een capitaal ad een hondert en sestig caroli guldens ten
behoeve van de Diaconie van Gelseler verbonden een huijs en hoff staande en gelegen
aan den Gelserschen Kerkhof, voorts een gaerden mede in Gelseler gesitueert in den soo
genaamde Rampenkempe bezijdens het binnen land van Engbert Stokhuirne gebouwt,
breder antea folio 41.
Op den 18 maij 1758 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Harmen Wissink en
Trientien te Geers eheluiden verbonden ten behoeve van Garrit Jan van Eps en desselvs
erfgenamen voor eene somma van drie hondert en vijftig guldens en daar op te verlopene
renten een stuk bouwland in dese heerlijkheid voogdie Geesteren in den Barkel Esch,
tusschen de landerien van de weduwe Tijberinks en die van wijlen Reint Harmsen met ’t
eene einde aan de Kruken Steege en met ’t andere einde aan den hogen weg kennelijk
gesitueert, waar van breder antea folio 42 verso.
Op den 20 maij 1758 ’s middaags ten twaalf uiren hebben Henderik Mennekers cum suis
overgedragen aan Jan Hilbers desselvs ehevrouw en erven een stuk bouwland de Korte
Beke genaamt, in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren in den Barkel Esch,
schietende met de eene zijde langs Roeterinks land en met de andere zijde langs Brakers
land en met den eenen einde aan de Korte Beke kennelijk gelegen, waar van breder
antea folio 48 verso et seq.
Op den 22 maij 1758 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Jan te Leugemors en
Janna Kuipers eheluiden voorts Arent Beijen en desselvs huijsvrouw Jenneken te
Leugemors overgedragen overgedragen aan haren oom Jan Stieltjes, desselvs huijsvrouw
en erven een geregte vierde part van en aan de Stieltjes plaatse in dese heerlijkheid
voogdie Geesteren en buirschap Haarlo kennelijk gelegen, bestaande in huis, schoppen,
brouhuis, voorts hoff en bouwland, weijdegrond en holtgewasch etc. breder antea folio
49.
Op den 22 maij 1758 ’s voordemiddaags een weinig na half elf uiren hebben Jan Stieltjes
en sijn huijsvrouw Berentjen Stieltjes verbonden ten behoeve van Henderik Bruekers en
desselvs ervgenamen voor eene somma van agt hondert guldens van twintig stuijvers
Hollands het stuk en daar op te verschijnene renten de halve Stieltjes plaatse in deze
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, buirschap Haarlo kennelijk gelegen, waar
van breder antea folio 49 verso et seq.
Op den 22 maij 1758 ’s voordemiddaags circa elf uiren hebben Jan ten Broekhuijs en
desselvs ehevrouw Jenneken Stokkink, voorts Gerrit ten Broeke en Lutgert ten Broeke
eheluiden te samen voor hun selven en de rato voor hare impotente moeder caverende,
overgedragen aan Gerrit toe Hengstegoor, desselvs ehevrouw Geertjen Roeterink en
haarlieder erven de geregte halvscheid in een weide genaamt de Vonder Mate, waar van
de wederhelfte de kinderen van wijlen Jan ten Broekhuis toebehoort in deze heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, aan de Bolks Beeke, tusschen de weijden, zoo bij de
goederen Oevershorst en Holtstege behoren, kennelijk gelegen, waar van breder antea
folio 50 verso et seq.
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05.06.1758
folio 5
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Op den 25 maij 1758 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Jan Wenninkmeule
overgedragen aan Waander Schreijbelt en Jenneken Olden in compagnie een ieder voor
sodane portie als onder haar is overkomen de cavenstede het Schreijbelt genaamt, in
dese heerlijkheid voogdie Geesteren naast de Hoge Horst en Stroekmans plaatsien
kennelijk gelegen, met alle desselvs landerijen, huijsinge, weijdegrond etc. waar van
breder hier vorens foilio 52 verso et seq.
Op den 27 maij 1758 ’s voordemiddaags paulo post decimam heeft Gerrit Bruntink als
volmagtiger van vrouw Helena van Eijll weduwe van wijlen G. Ribbius overgedragen aan
Engbert Janzen en sijne ervgenamen het halve erve de Brake genaamt, in deze
heerlijkheid voogdie Geesteren en buirschap Huire kennelijk gelegen, waar van breder
antea folio 54.
Op den 1 junii 1758 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Waander Schreijbelt
en Jenneken Olden verbonden ten behoeve van Henderik Hennink desselvs huijsvrouw
en erven voor een capitaal van duijsent guldens de cavenstede den Schreijbelt genaamt,
in dese heerlijkheid voogdie Geesteren naast de Hooge Horst en Stroekmans plaatsjen
kennelijk gelegen, met alle desselvs landerijen, huijsinge, weijdegrond, waar van breder
antea folio 56.
Op den 1 junii 1758 hebben Wijghert Eggink en Mechteld Jalink eheluiden verbonden ten
behoeve van den heer Francois de Wolff en jufvrouw Aleida Dumbar eheluiden en erven
voor eene capitale somma van vier hondert en vijf en seventig guldens en daar op te
verlopene interessen het veltcampjen bouwlands het Egginks campjen genaamt gelegen
aan den Borculoschen weg, voorts eenen halven gaarden, bestaande uit twee stukjes
land, schietende ’t eene langs Hendrik Kistemakers gaarden en met ’t eene einde aan den
Bakes Kamp en ’t andere ’t eindens aan geseiden Kistemakers want, mitsgaders derselver
huis met den annexen hof alle in dese heerlijkheid voogdie Geesteren bij en aan ’t dorp
Geesteren kennelijk gesitueert, breder antea folio 57.
Op den 2 junii 1758 ’s nademiddaags paulo post tertiam hebben Jurrien Voors en Angenis
Brukers eheluiden verbonden ten behoeve van den heer Hendrik Gerhard Jordens J.U.D.
en burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida van Munster eheluiden en
beider erven voor een hooft summa van veertien hondert caroli guldens en daar op te
verlopene interessen de navolgende goederen: 1. het plaatsien den Wensink genaamt, 2.
een halve weijde den Dijkwevers Mathe genaamt groot vier koeweidens, 3. drie stukken
land met anderhalven dag hooigrond den Sluiters Kamp genaamt, 4. den halven
Koekenkamp, 5. ses schepel gesaai op de Hooge Braak, 6. een mudde gesaai op de
Waterbraake, 7. een halv plaatsien den Kolk genaamt, 8. twee schepel gesaai op den
Esselink Esch, alle gelegen in de heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren, met hun
getimmer, ouden en nieuwen toebehoor, hoge en lage landerien, videatur latius antea
folio 57 verso et seq.
Op den 5 junii 1758 heeft dr. G.L. Schalen als volmagtiger van dr. Conr. Munts rigter te
Haxbergen overgedragen aan dr. Adam van Trier verwalter rigter der heerlijkheid Borculo
desselfs eheliefste vrouw M.B. Exalto De Almaras en haarlieder erven het goed Jonkeren
alias de havesate Mensink en eenige daar bij gehorende plaatsen, te samen onder
Gelseler heerlijkheid Borculo in hare bekende bepalingen gelegen, waar van breder antea
folio 58 verso et seq.
Op den 4 julii 1758 ’s voordemiddaags even voor twaalf uiren hebben Gerrit Kunneman
en Geertrui Streuwen eheluiden overgedragen aan Arent Kolkman, desselvs huijsvrouw
Geesken Tijssink en derzelver erfgenamen een kamp bouwlands den Vooghts alias den
Borghorster Kamp genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en
buirschap Gelselaar, oostwaarts aan het gemeene Veld, westwaarts aan Veldinks maate,
noordwaarts aan Vaaghts maate en den Nieuwen Kamp, zuijdwaarts aan een Geestelijke
weijde kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 64 verso et seq.
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Op den 21 julii 1758 heeft mr. W.H. Lamberg volmagtiger van haar hooggraaflijk
excellentie Amalia Isabella Sidonia geborene gravin van Betheim Steinfurt, regerende
gravin van Bentheim Tecklemburg peindinge gedaan voor de jaaren pagt van het erve
Laarberg verschenen martini 1755, 1756 en 1757 (behalven all het geene Gerrit Laerberg
uijt hoofde van pagt met de sequalen van dien pro resto is verschult gebleven) op en aan
de coorngewasschen van rogge, boekweite, gerst en andere producten des erfs Laerberg,
en in eventum en bij order in cas van insuffisance op het utile dominium van het erf
Laerberg, waar van breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 210 et seqq.
Op den 21 julii 1758 ’s nademiddaags ten half agt uiren heeft dr. Adam van Trier en
vrouw Maria Beatrix Exalto D’Almaras 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 beijder erven voor eene hoofd somma van ses duijsent
caroli guldens een daar op te verlopene renten het goed Jonkeren alias de havesaete
Mensink in de wandelinge ook de Bevervoordse goederen genaamt met eenige daar bij
gehorende plaatsen, als 1. het Jonkeren, 2. Rengerink, 3. Korthof, 4. Beumer, 5. Reker, 6.
Dwars, 7. De Mors Keijser, 8. Een stuk of camp land het Raaland genaamt, in deze
heerlijkheid Borculo voogdie Gelselaar in sijne bekende bepalinge gelegen, videatur latius
antea folio 66 et seq.
Op den 26 julii 1758 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Geertruijd Brouwers
weduwe van wijlen Hendrik Ten Hones overgedragen aan Jan te Entele desselvs
ehevrouw en erven een parceel bouwland neffens een stukjen daar agter aan, het Groene
Gaerdeken genaemt, in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren boerschap Huire in
den Coldenboom in sijn bekende bepaelinge gelegen, breder antea folio 70.
Op den 26 julii 1758 ’s voordemiddaags paulo post semi duodecimam hebben Jan te
Entele en Jenneken te Menkveld eheluiden overgedragen aan desselfs soon Willem te
Entele hare eigendommelijke goederen soo gereede als ongereede geene van dien
uijtgesondert, bestaande het gereede in paard, beesten, bouwgereetschappen, varkens,
huijsgerakheeden, mest en gemaaijt coorn, en het ongereede in een stuk land en een
stukjen daar agter aan het Groene Gaardeken genaamt, in dese heerlijlkheid Borculo
voogdie Geesteren, boerschap Huire in den Coldenboom in sijn bekende bepalinge
gelegen, in het mest regt en ongemaaijt cooren, voorts sodane vierde portie als
comparanten uijt den boedel en nalatenschap van wijlen Hendrik te Menkveld
competeren, als meede in een stuk land aan den Borculoschen Dijk tusschen de landerien
van Jan Mullerie en Jan Leevers, in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren
boerschap Huure kennelijk gesitueert, en wat verders onder het gereede of ongereede
kan begrepen worden, onder conditie van alimentatie, waar van breder antea folio 70
verso.
Eodem die heeft Willem te Entele het geconditioneerde in vorensgemelte acte van cessie
belooft na te leven, uti antea folio 71.
Op den 29 julii 1758 des nademiddaags om half seven uiren hebben den hoogwelgeboren
heer J.B.N. van Duithe genaamt Buth, en mr. chirurgin F. Leefers als curateuren over de
hoogwelgeboren vrouwe C.M. van Duithe gent. Buth douariere en boedelhoudersche van
wijlen den hoogwelgeboren heer R.O. van Duithe gent. Buth met arrest geprocedeert op
en aan de Grimmelink Braake, en Klumpers Hemmeken met het houtgewasch daar op
gehorende en zijne verdere ap- en dependentien, in dese heerlijkheid van Borculo onder
Geesteren, tusschen het bosch van Mensink en Klumpers huis kennelijk gelegen den heer
mr. Conradus Muntz rigter tot Haxbergen toestendig, alles voor soo verre sijn weledele
daaraan eenigsints beregtiget is, ten einde om door dit middel van sijn weledele als
ervgenaam van wijlen mevrouw Tollius te bekomen en te hebben, het geene in de acte
van arrest, quo relatio, staat geëxprimeert, dewelke te vinden is in het ordinaire
landgerigts protocol folio 217 verso et seq.
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folio 6 verso

11.01.1759
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Op den 10 augusti 1758 heeft Scholte Gerrit Laarberg versogt oppositie en pandkeringe
tegens alsodane peindinge met den aankleven van dien, als mr. W.H. Lambergen sig
qualificerende als volmagtiger van haar hooggraaflijke excellentie mevrouwe A.J.S.
geborene gravinne van Bentheim Steinfurt, regerende gravin van Bentheim Teclemburg
etc. etc. etc. op en aan de koorngewasschen en andere producten des ervs Laarberg en
op het utile dominium van het erve Laarberg op den 21 julii laastleden heeft
ondernomen, voorts de actie of praetensie, waar voor gepeind is, verburgt met de
persoon van deszelvs zoon en schoonzoon Herman Laarberg en Jan ten Broekhuijs, die
deze borgtogt sampt en ider in het bijsonder onder verband van hare personen en
goederen in den gerigte hebben aangenomen ten fine en effecte als regtens, waar van
breder te zien in het ordinaire landgerigts protocol folio 223 verso et seq.
Op den 10 november 1758 ’s middaags paulo post duodecimam hebben Jan Hagens voor
hem selvs en qq dan mede Jan Gosselink, dan nog Jan Gosendam en Anna Catrine
Hagens eheluiden overgegeven aan Goossen Aaftink en zijne erven sodanen huijs en land
daar agter als denzelven onder deze heerlijkheid voogdie Geesteren aan het Oosterveld
kennelik gelegen bewoond, waar van breder antea folio 79.
Op den 14 november 1758 heeft Jannes ten Broekhuijs tot cautie gestelt pro futuro
judicato van de proceduire contra Jan ten Broekhuijs een stuk bouwland in deze
heerlijkheid van Borculo voogdie Gelselaar tussen de landerien van R. Peters en Broek
Gerrit in de Bouwhuis Kempe kennelijk gelegen, als breder te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 31 verso.
Op den 14 november 1758 heeft mr. W.H. Lamberg volmagtiger van haar hooggraaflijke
excellentie A.J.S. geborene gravin van Bentheim Steinfurt, regerende gravin van
Bentheim Teclemburg ehegemalin van den hooggeboren graav en heer M.C. grave van
Benthem Teclemburg Limburg tot cautie gestelt pro litis expensis in alsodanen
sommieren pandproceduire, waar in den 3 october 1758 mondelinge conclusie genomen
is tegens den gepeindete G. Laarberg, behalven den vollen eigendom van het erve
Hilhorst onder Geesteren gelegen, met alle desselvs gebouwen, landerien, hout en
toebehoren, de gerf tiendens van haren hooggeborens ehegemael jaarlijks genoten
wordende uijt de erven Elking modo Laarberg, Boving, Lubberdink, Jalink, Arningh,
behalve alle hooggraaflijke effecten onder ’t Borculosche gelegen ten fine en effecte
regtens, vide breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 40 verso et seq.
Op den 14 november 1758 heeft Jannes ten Broekhuijs de kosten van de executie door
den pagter van het paerdegeld tegens hem geentameert, verburgt met desselvs
garftiende in dese heerlijkheid Borculo voogdie Gelselaar en aldaar in den Esch bekend,
ten einde als bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle ervintelijk folio 42.
Op den 23 november 1758 ’s voordemiddaags circa tien uiren hebben Willem Hannink en
desselvs ehevrou Maria Spenken overgedragen aan Jan Reverdink en Aaltjen Grote
Willink eheluiden en haren erven een vierde part in een weideland of hooimate de
Meuisermans mate genaamt, schietende met den eenen einde aan Boevinks en Bussinks
mate, aan de eene zijde langs Giffeler mate en aan de andere kante langs Hesselinks
mate, in deze heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren en buirschap Haerlo kennelijk
gelegen, waar van breder te zien antea folio 80 verso.
Op den 11 januarii 1759 ’s nademiddaags circa half drie uiren hebben Elisabeth Voors
weduwe Bruekers nevens hare kinderen Arent Jan en Anna Geertrui Bruekers en
schoonsoon Goossen Trelker overgedragen overgedragen aan Goossen Zantvliet
derselver koeweijde in de Brummel mathe, onder de voogdie Geesteren met ’t eene
einde aen de Huerweert steghe, en ’t anderen einde an den Huijrweert gelegen, breder
antea folio 86 verso.
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Op den 2 januarii 1759 nademiddaags om drie uiren hebben Berend Elberink en Johanna
Steelkamps overgedragen aan Egbert Scheunink, en desselvs ehevrouw en erven een
stuk bouwlandts den Gosenskamp genaamt, in deese heerlijkheid voogdie Geesteren,
boerschap Huire in den Kolmboom tusschen ‘t landt van Gerrit ter Meulen en Gosen
Dinkelmans landt kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 87.
Op 26 januarii 1759 ‘s voordemiddaags paulo post decimam hebben Jan Jalink met
Henders Vruinck eheluijden, en Garrit Jalink nevens sijn huijsvrouw Maria Breukers
verbonden ten behoeve van de Diaconie van Geesteren voor eene somma van een
honderd vijf en dartig guldens, een huijs en hoff aan het Geesterse Velt bij het
Kerkvonder, waar men na Aaftink gaat, gelegen, met expresse uijtdrukkinge van den
gehelen hoff waar van de halfscheid eertijds van Thomas Bannink en ehevrouw Aerne
Morgensteerne aangekoft is, waar van breder antea folio 90 et seq.
Op den 29 januarii 1759 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Willemina Soerink
weduwe van wijlen Willem Mullerink voor haar selvs en als moeder en legitieme
voogdesse over hare minderjarige kinderen bij wijlen haren voorschevenen man ehelijk
geprocreëert met namen Reintjen, Willemina, Harmina en Arentjen, dan mede Jan
Mullerink in qualiteit als bloed en gerigtelijk geconfirmeerden momboir over geseiden
pupillen, beide bij gerigtsdecreet daar toe geauctoriseert, verbonden ten behoeve van
monsieur Henderik ter Kuijle desselvs ehevrouw Maria Schakenbos en derselver erven
voor een somma van drie duijzend negen hondert en vijftig guldens, alsmede ten behoeve
van juffrouw Eva ter Kuijle weduwe Lankhiet en hare erfgenamen voor eene gelijke
somma van drie duizend negen hondert en vijftig guldens, en dus te samen voor een
capitaal ad seven duijsent en negen hondert guldens en daar op te verschijnene renten
speciaal het erve en goed Mullerink genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo voogdie
Geesteren en buirschap Kulsdom kennelijk gelegen met alle desselvs appertinentien, aben dependentien van dien, waar van breder hier vorens ten protocolle folio 91 et seq.
Op den 6 februarii 1759 ’s voordemiddaags circa elf uiren hebben Henderik Nijenkamp en
Henders Nijenkamp eheluijden overgedragen aan Gerrit Schelfer en Reintjen Derksen
eheluiden het halve Nijenkamps plaatsjen, waar van de wederhelfte aan de heer en mr.
W. van Eijl toekomt, voorts die halve Hoge Horst groot ongevaer ses schepels gesaeij,
schietende met de eene zijde langs Ellekinks weijde en de andere zijde langs het land van
de Provisorie van Geesteren, alles in deze heerlijkheid Borculo voogdije Geesteren
buirschap Overbiel kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 93.
Op den 2 april 1759 ’s nademiddaags ten een uiren heeft Jenneken Veurkink tegens Jan
Wesselshuijs geprocedeert met arrest op de Wesselshuijs plaatze, soo en in diervoegen
als hij dezelve thans bezit en bewoond, onder deze heerlijkheid voogdie Geesteren
kennelijk gelegen, ten einde om daar door te beletten alle fraudulente alienatien of
hijpothecatien, voorts om daar aan te consequeren een toekomende gewijsde, waar van
breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 82 verso et seq.
3
Op den 12 april 1759 ’s nademiddaags ten half drie uiren heeft Jannes ten Broekhuis
verbonden voor de actie of praetensie waar voor door Jan ten Broekhuis op des
eerstgemeltens gerede goederen op den 11 desselven maands gepeindet, niet alleen zijn
persoon en goederen in ’t generaal, maar ook speciaal een vijfde gedeelte van ’t erve en
goed Broekhuis met desselvs ap- en dependentien bij hem bezeten en bewoond
wordende, waar van breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 85.
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folio 8
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folio 8
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1
Op den 7 april 1759 heeft Jan toe Wesselshuijs laten protocolleren een maagscheidinge,
tusschen hem, sijnen broeder en twee susters opgerigt over hunnen ouderlijken boedel,
waar bij aan den eerstgemelden is toegedeelt de gehele plaatze genaamt het
Wesselshuijs, onder Geesteren kennelijk gesitueert, met desselvs ab- en dependentien.,
lusten en lasten, alsmede navolgende parcelen niet onder de plaatse behorende, als een
hooiland den Eekweert an de Kattenbeeke bij Mullerinks grond gelegen, het land de
Eerdens maate genaamt bij het Wesselshuijs aan den dijk gelegen, een koeweijde in de
Brummel mate, een dag werk hooigrond in het Vonkenslag in den Culsdom gelegen, den
halven Smalen twijl onder Loghem aan de Bolks beke gelegen, den halven Bongert bij ’t
Geershuis aan de Berkel gelegen, een stukjen bouwland ongevaer groot twee schepels
gesaaij bij Paster Bos, en dan de soo genaamde Halve Gheere aan den Uink weg kennelijk
gesitueert, mits uijtkerende als daar bij en breder antea folio 101 verso et seq.
2
Op den 7 april 1759 heeft Jan toe Wesselshuijs laten protocolleren sijne houwelijksche
voorwaarden tusschen hem als bruidegom en Jenneken Furkink als bruit eodem die
opgerigt, waar bij is bedongen retour van goederen met uitsluitinge van de gemeenschap
derselver goederen, in diervoegen en onder verdere conditien, als daar bij gestipuleert en
bedongen is, waar van breder te zien antea folio 103 verso et seq.
Op den 14 april 1759 hebben Jan Aarnink en Geertjen zijne huisvrouwe verbonden voor
de kosten van het appel, door den eerstgenoemden op den 6 maert desselven jaars van
de sententie op den 27 februarii laastleden in saken van in- en uitleidinge tussen de
heeren mr. G.L. Solner en H. Schomaker qq ter eenre, en hem Aarnink ter anderen zijde
gepronuncieert aan den hove provinciaal van Gelderland geinterponeert, een weide de
Aarnink weide genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo en voogdie Geesteren tussen de
Nienhuiser mate en Laarbergs Leusspijk kennelijk gelegen groot ongevaer twaalf schepel
gezaai, waar van breder ten ordinairen landgerigts protocolle 85 verso et seq.
Op den 19 april 1759 ’s avonds ten half agt uiren hebben Jan Aarnink en Geertjen sijne
huisvrouwe ten behoeve van de heer lieutenant Jan Starink en mevrouwe Aleida Starink
eheluijden voor een somme van seven hondert guldens en renten daarop te verlopen
verbonden hare personen en goederen, en wel speciaal een huis, hof en land of kamp
waarinne het huis staat, groot ongevaer twaalf schepel gezaei met sijn omtrek en
houdgewasch tot aan den togtgraven van het goed Aarnink, in deze heerlijkheid van
Borculo en voogdie Geesteren kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 105.
Op den 11 maij 1759 heeft dr. Adam van Trier voor advocaten salaris en verschot, en om
dat borge geworden is voor een actie door den pagter L.A. Joosten tegens Jannes ten
Broekhuis geinstitueert versogt en verkregen peindinge en affectatie op en aan den
Gelselaarschen tiende, voor soo verre Jannes ten Broekhuis daar aan beregtigt is, om
daar door te hebben assecuratie van sijne praetensie en borgtogt etc. waar van breder te
zien ten landgerigts protocolle folio 99.
Op den 12 maij 1759 ’s nademiddaags ten half twaalf uiren heeft Jannes ten Broekhuis
sodane klagten, als de heer dr. J.L. Sölner als advocaat fiscaal deser heerlijkheid,
uitwijzens het protocol aldaar, heeft gedaan, verburgt met sijn persoon en goederen, en
dezelve daar voor verbonden, ende in het bijzonder 1. Een vijfde gedeelte van het erve en
goed Broekhuis met desselvs toebehoren, 2. De halvscheid van den Gelderzen
garvthiende uit verscheidene kampen en landerien in den Esch van Gelzelaar, 3. Een stuk
bouland tussen de landerien van R. Peters en Broek Gerrit in de Bouwhuis Kempe, en 4.
Twee gilde gaardens naast de gemeine steege, en het kerken land soo Rutger Koeslag in
gebruik heeft, te zamen in deze heerlijkheid van Borculo en voogdie Gelselaar kennelijk
gelegen, ten fine en effecte regtens, breder hier van antea, folio 108 verso et seq.
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14.05.1759
folio 8 verso

22.05.1759
folio 8 verso

Op den 14 maij 1759 circa drie uiren ’s nademiddaags hebben Jan Schenckvoort of nu
Steeltjen en Berentjen Steeltjen eheluiden haar testament of uiterste wille gepasseert,
en daar bij gedisponeert, dat de langstlevende van hun beiden na des eersten overlijden
in vollen eigendom, bezitt, en genott zal hebben, en ervlijk behouden de halvscheid van
alle gerede en ongerede goederen, obligatien, actien, en crediten, niets overal daar van
uitgezondert, en de andere halfscheid zijn, of haar leven lang tugtswijze bezitten, en
genieten, en dit alles te verstaan van alle zodane goederen, alsij alnu hebben, en nog
aanwinnen, of aanerven mogten, invoegen dat na dode van de langstlevende, de
ervgenamen van de eerst overledene alleen de halvscheid van de goederen bij de eerst
overledene nagelaten in eigendom zal verblijven, waar van breder antea folio 109.
Op den 22 maij 1759 heeft den hoogwelgeboren gestrengen heer G.A. baron van
Schleussing als volmagtiger van den hooggeboren gestrengen heer G.D. des H.R.
Rijksgrave van Fleming erfmarkenrichter van Geesteren tot contra verborginge voor de
kosten van sodanen appel, als Jan Aernink op den 6 maert dezes jaars van een sententie
tussen de gevolmagtigden en bediende advocaten van hem heer comparant in qualiteit
als boven, daar toe bij resolutie der geërfdens van de Markt van Geesteren de dato den 3
december 1751 geauctoriseert ter eenre, en gezeiden Jan Aernink ter anderen zijde ten
voordele van de eerstgemelde op den 27 februarii laastleden in cas van in- en uitleidinge
voor dezen weledelen landgerigte ergaan en gepronuntieert, aan den hove provinciaal
geinterponeert heeft, gestelt en verbonden welgedachte zijn excellenties persoon en
goederen zonderling desselvs erven en ongerede goederen in en onder voorszeiden
markt en voogdie van Geesteren kennelijk gelegen, breder ten ordinairen landgerigts
protocolle folio 101.
Gerojeert den 1 augusti 1777 vide het protocolle van verbanden ten landgerigte folio 125.

16.05.1759
folio 8 verso

16.05.1759
folio 8 verso
en 9

05.06.1759
folio 9

Op den 16 maij 1759 ’s voordemiddaags circa half twaalf uiren hebben Jannes Culsdom
en Mechteld desselvs ehevrou overgedragen aan Jan Hendrik Mennekers, en Janna
eheluijden de cavenstede de Krijgerie genaamt, bestaande in huijs en gaardens daar bij
en omtrent gelegen, in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren, boerschap Culsdom
gesitueert, waar van breder antea folio 111.
Op den 16 maij 1759 ’s voordemiddaags paulo post semi duodecimam hebben Hendrik
Mennekers en desselvs huisvrouwe Janna Bolkmans verbonden ten behoeve van Hendrik
Jan Chosij en sijn suster Henderietta Chosij voor eene somma van vijf hondert guldens en
daar op te verlopene rente de caterstede het Krigers plaatsjen genaamt bestaande in
huijs, hof en een kampjen daar bij gelegen, alsmede in specie de halfscheid van een stuk
bouland het Wilgen stucke genaamt, waar van de wederhelfte aan Willem Roekevis is
toebehorende gelegen onder de landerien van Groot Kulsdom, soo van denzelven zijn
aangekogt, alle in deze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren buirschap Kulsdom
kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 111 verso et seq.
Op den 5 junii 1759 ’s voordemiddaags circa half twaalf uiren heeft Jannes ten Broekhuijs
verbonden voor het aanstaande gewijsde van zodane proceduire als Jan ten Broekhuis op
den 30 december 1758 voor dezen landgerigte bij sommatie en citatie in cas van injurien
tegens hem geëntameert, en daar inne op den 13 februarii 1759 van aanspraak gedient
heeft, breder daar van ten ordinairen landgerigts protocolle folio 107 namentlijk de vijfde
gedeeltens van de cavenstede den Wensink, van vier stukken lands op den Ham en van den
halven Distelenkamp.

2 februari 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 12 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 422
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1757-1761
11.06.1759
folio 9

29.06.1759
folio 9

02.07.1759
folio 9

19.07.1759
folio 9 verso

25.07.1759
folio 9 verso

25.07.1759
folio 9 verso

15.08.1759
folio 9 verso

Op den 11 junii 1759 ‘s voordemiddaags even na half twaalf uiren hebben Bernardus
Roeterink en Arendina Kistemaker voor sodane capitale somma ad vijf hondert guldens,
als haren respectiven broeder Marten Kistemaker en desselvs ehevrouw Maria Eekmars
aan haar hadden opgeschooten, en waar voor op heden reets ten stadgerigte verband
gepasseert is, verbonden een hooijweideken groot ongeveer een dag maajens, in deze
heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren tusschen de weijde gronden den Bongert
genaamt aan ’t Geestelijke Borculosche Rentampt toestendig, en die van den boer
Wesselshuis ’t eindens aan den Berkel en ’t land van Geershuis in sijne bekende
bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 115.
Op den 29 junii 1759 ’s voordemiddaags ten tien uiren hebben Vrans Visschers en Janna
Wolters eheluiden verbonden ten behoeve van Arent Rengerink desselvs ehevrouw en
erven voor eene capitale somma van ses hondert guldens en daar op te verlopene
interessen een huijs en daar agter gelegenen hof de Fransen plaatse genaamt in dese
heerlijkheid Borculo voogdie Gelselaar, in sijne bekende bepalinge gelegen, voortsmede
een kempken bouwland in den Gelselaarschen Esch tussen de landerien van Hendrik
Tiberink, Reint Stokkink en Garrit Freriks mede in dese heerlijkheid en voogdie Gelselaar
kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 130.
Op den 2 julii 1759 ’s avonds ten negen uiren hebben Derk Meijerink en Johanna
Meijerink eheluijden verbonden voor een capitaale somma van twee duijsend en vijf
honderd guldens en daar op te verlopene renten, ten behoeve van de heer Francois de
Wolff, desselvs eheliefste en erven, hare vierde parten van de erven Ebbink en Stockink
in dese heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren buirschap Gelselaar kennelijk
gesitueert, met derselver ab- en dependentien, breder antea folio 131.
Op den 19 julii 1759 ’s voordemiddaags ten half elf uiren heeft de lieutenant Hiob. A.
Schickhardt ten behoeve van den captain lieutenant F.W. Schickhardt en desselvs
ehevrouw verbonden voor een somma van drie hondert guldens en interesse van dien
sodane vijfde gedeelte, als aan hem pro quota in de portie der gesamentlijke kinderen
van mr. J.P. Schickhardt en huijsvrouw in de nalatenschap van wijlen mevrouw van de
Dakhorst geboren van Langen sal komen te vervallen en reets aangestorven zijn, waar
van breder antea folio 134 et seq.
Op den 25 julii 1759 ’s middaags ten twaalf uiren heeft dr. W.S. Meiling pro se et qq
overgedragen aan Lambert Botloon en Aaltjen Hagens sijn huisvrouw mitsgaders
derselver erven twee derde parten hooiland in ’t soo genaamde Klootjen omtrent de stad
en heerlijkheid Borculo en voogdije van Geesteren kennelijk gelegen, waar van breder
antea folio 138.
Op den 25 julii 1759 ’s middaags paulo post duodecimam heeft dr. W.S. Meijling pro se et
qq overgedragen aan Garrit Wesinkhof en Essel Pagenboom, mitsgaders derselver
erfgenamen de hoijmate in de so genaamde Zeijnsweert, zijnde drie dag majens, omtrent
de stad en heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren en buirschap Huire aan de rivier de
Berkel tusschen ’t weijdeland van Goossen Nijenhuis en ’t erve Avink in sijn kennelijke
limiten gesitueert, breder antea folio 138 verso et seq.
Op den 15 augusti 1759 heeft dr. G. Vatebender als volmagtiger van de heer en mr. Johan
Brantsen en vrouwe Anna Elisabeth baronnesse Schimmelpenninck egtelieden en
verdere mede erfgenamen van wijlen den heer burgermeester Joh. Henr. Veldink en
vrouwe C.M. Becher overgedragen aan Lammert Bottelhoen en erven een stuk lands
groot ongevaer drie en half schepel gesaaij in de heerlijkheid Borculo, buirschap
Geesteren gelegen, breder antea folio 142 et seq.
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20.08.1759
folio 9 verso

20.08.1759
folio 9 verso

06.10.1759
folio 10

22.10.1759
folio 10

01.11.1759
folio 10

10.11.1759
folio 10

16.11.1759
folio 10

Op den 20 augusti 1759 ’s middaags ten half twee uiren hebben Jan toe Wesselshuijs en
Jenneken Forkink ehelieden overgedragen aan mejuffer Elsabé Geertruij van Dam eene
koeweide in de Brummel mathe, gelegen onder de voogdie Geesteren, het eene einde
aan de Heurwaert Steeghe en het andere aan den Heurwaert gesitueert, waar van breder
antea folio 143 verso et seq.
Op den 20 augusti 1759 ‘s nademiddaags even na half twee uiren hebben Jan te
Wesselshuijs en Jenneken Furkink eheluijden overgedragen aan Willem Derksen een
stukjen bouwland de Geere genaamt, gelegen in deze heerlijkheid Borculo voogdie
Geesteren met het ene einde aan verkopers land, en met het andere aan den Udink weg
schietende, en met de zijde langs het land van Aertman, waar van breder antea folio 144.
Op den 6 october 1759 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Jannes ten
Broekhuis verbonden boven en behalven sijne verburginge van den 12 maij dezes jaars
1759 een vijfde gedeelte van de cavenstede den Wensink genaamt, van drie agste parten
van ’t Bouwhuis, ofte zo veel hij daar aan is hebbende, van ’t Thuenland, van vier stukken
bouwland op den Ham, van den halven Distelen kamp, van de halve Vunderinks mathe,
en van den halven Vaarkamp te zamen in deze heerlijkheid van Borculo en voogdie
Gelselaar kennelijk gelegen, voor zodane klagten als de heer dr. J.L. Solner in qualiteit als
advocaat fiscaal dezer heerlijcheid op den 3 februarii en 31 maart 1759 voor den hogen
landgerigte van Borculo tegens hem heeft gedaan, waar van breder antea, quo relatio
folio 149.
Op den 22 october 1759 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft Jan Thonissen
overgedragen aan Garrit Hagens desselvs ehevrouw Essele Garritsen en erven een sesde
part van een weide de Grimelink mathe genaamt, voorts een halven gaarden op den
Sonnecamp, alsmede den halven Sletten camp, alle te samen in deze heerlijkheid
voogdie Geesteren, in en omtrent ’t dorp Geesteren kennelijk gesitueert, waarvan breder
antea folio 151 verso.
Op den 1 november 1759 ’s voordemiddaags ten tien uiren heeft den jode Meijer Levi,
voor eenen jaarlijkschen tribuit aan den hogen Huijse Borculo te praesteren, ad ses
guldens des jaars, verbonden sijne gerede en ongerede goederen hebbende en
toekomende, waar van breder antea, folio 155 verso et seq.
Op den 10 november 1759 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Claas Schreurs en
Henders Bruntink ehelieden, voorts Janna Bruntink en Jan Bruntink overgedragen aan
Garrit Nijland, desselvs huijsvrouw en erven een kempken bouwland in deze heerlijkheid
Borculo voogdie Gelselaar tussen den weg van Holstege en Oevershorster maate,
kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 157.
Op den 16 november 1759 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Arent Wander
Haijtink en desselfs huijsvrouw Grietjen Bouman overgedragen aan Harmen Wormgoor
en Henders te Velthuijs eheluijden en haren erven een stukjen bouwland den Krajenhof
genaamt, gelegen in dese heerlijkheid voogdie Geesteren in den Geesterschen Esch naast
of langs het land van Arent Heijneman aan de eene en dat van de Breuker aan de andere
zijde, waar van breder antea folio 158 verso et seq.
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folio 10 verso
en 11

05.12.1759
folio 11

05.12.1759
folio 11

Op den 3 december 1759 heeft den heer Frederik Leeffers als curator over de
hoogwelgeborene vrouw Charlotta Mechtelt douariere van Duithe tot Mensink, voor
haar hoogwelgeboren, en de vordere mede erfgenamen van de hoogwelgeborene vrouw
Mechtelt Agnes van Langen tot de Dakhorst laten protocolleren een erfmagescheid over
de nalatenschap van de laastgemelde opgerigt, waar bij is toegedeilt:
1. Aan de hoogwelgeboren vrouwe C.M. douariere van Duithe voor hare geregte
vierde portie; van het halve Nienhuizer erve, de Groote Bree ad negen schepel
gezaei thiendvrij, een stuk land soo Oevershorst bouwt groot ses schepel gezaei
thiendbaar, en vijf en vijftig guldens twaalf stuivers, en agt penningen aan geld
etc.
2. Aan de hoogwelgeborene freulen Z.A.A. Eleonora, C. Mechteld en A.J. Aleida van
Munster voor hare geregte vier zes en twintigste portien; van het halve
Nienhuizer erve, een sesde gedeelte van de Nienhuizer mathe, een stuk lands de
Dwars Bree groot vier en een halv schepel gezaai thiendbaar, met het
houdgewasch, de woeste grond en den halven Nienhuizer gaarden groot twee
schepel gezaei thiend vrij, mits uitkerende etc.
3. Aan de heer J.B. Nicolaas, en freule M.E. Frederica van Duithe voor hare geregte
ses ses en twintigste portie; van het halve Nienhuiser erve, een sesde gedeelte
van de Nienhuizer mathe, een stuk land soo de Veldsnijder bouwt, groot twee
schepel gezaai theindbaar, de Drosten bree, zo Nienhuis bouwt, groot ses
schepel gezaai thiendbaar, een stuk land so Florijn bouwt, groot drie schepel
gezaei thiendbaar, en een stuk land soo Jalink bouwt, groot twee schepel gezaai
thiendbaar met desselvs houdgewasch, en vrede grond, en drie en vijftig guldens
en seventien stuivers aan geld etc.
4. Aan de heer mr. J.P. Schickhardt, en mevrouwe L.M. van Duithe eheluiden voor
hare geregte vierde portie; de Bijltjes stukken, groot drie schepel gezaai, de
Huirne groot ses schepel gezaai thiendvrij met het houdgewasch, en den Tijkamp,
groot vijf schepel gezaai thiendbaar, mits daar van uitkerende etc. zijnde
voorschreven parcelen met een jaarlijksen uitgang van agt en dertig stuivers en
vier doiten aan mevrouwe douairiere van Duithe etc. beswaardt.
5. Aan de heeren en juffer J. Balthasar, F. Willem, C. Margaretha, J. August en J.
Alexander Schickhardt voor hare drie ses en twintigsten portien; van het halve
Nienhuizer erve, een sesde gedeelte van de Nienhuizer mathe, en de Ooster
Bree, groot vijf schepel gezaai thiendbaar, mits uijtkerende etc.
Alle welke voorgemelde parcelen in deze heerlijkheid Borculo onder Geesteren kennelijk
gelegen zijn, vorders in diervoegen, als bij het geseide magescheid met meerderen staat
uitgedrukt en hier vorens ten protocolle van woord tot woord geinsereert is, videatur
antea folio 159 et seqq.
Op den 5 december 1759 ’s nademiddaags ten drie uiren hebben Hendricus ter Weeme
en Jenneken Simmelink ehelieden overgedragen aan Jan Lieftink, desselvs ehevrouw
Jenneken Maets of Morgensteerne en erven een vijfde gedeelte van en aan het erve en
goed Lieftink, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren boerschap Lempel
kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 162 verso.
Op den 5 december 1759 ’s nademiddaags ten vier uiren hebben Gerrit ter Wheme en
Lambarta Smidts eheluiden cum suis overgedragen aan Jan Lieftink desselvs ehevrouw
Jenneken Morgensteerne en erven twee vijfde parten van en aan ’t erve en goed Lieftink
in de heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren boerschap Lempel agter den Esch kennelijk
gesitueert, waar vam breder antea folio 163.
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folio 11

19.12.1759
folio 11

07.01.1760
folio 11 verso

25.01.1760
folio 11 verso

11.02.1760
folio 11 verso

Op den 5 december 1759 ’s nademiddaags paulo post quartam hebben Jan Lieftink en
Jenneken Morgensteerne verbonden ten behoeve van monsieur Gerrit ter Weeme,
desselvs ehevrouw en erven voor eene somma van duijsent guldens en daar op te
verlopene renten twee vijfde parten van de plaats en erve ’t Lieftink genaamt, in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Lempel kennelijk gesitueert, waar
van breder antea folio 163 verso.
Op den 19 december 1759 is na vertoninge van de quitantie des 50e pennings ten
protocolle gebragt eene acte, waar bij Hendricus ter Weeme en Jenneken Simmelink
eheluiden op den 5 derselve maand overgedragen hebben aan Garrit ter Weeme,
desselvs ehevrouw en erven twee derde gedeeltens van een campien bouwland ’t Koks
campien genaamt, aan den gemeenen weg tusschen Geesteren en Borculo en met de
eene zijde langes de Hoge Brake gesitueert, dan nog een stukien bouwland bij ’t Laarberg
in den Mueijen kamp tussen de landerien van Garrit Hagens en Klein Laarberg, en dus te
samen in de heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren gelegen, waar van breder antea folio
163 verso.
Anno 1760 - den 7 januarii ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Jan Hallers en
Elisabeth Volkerink eheluiden verbonden ten behoeve van den heer Francois de Wolff en
vrouw Aleida Dumbar eheluiden voor eene capitale somma van een duijzend en ses
honderd caroli guldens van twintig stuijvers Hollands het stuk en daar van te verschijnene
renten, hare personen, gerede en ongerede goederen, als ingedoemte des huijses,
levendige have en vhee, koorngewasschen gedorscht en ongedorscht saat,
bouwgereetschappen, mest en mestregt, en wat wijders onder het gerede kan of mag
begrepen worden, gelijk mede nog in het bijsonder de cavenstede de Hallerie genaamt,
bestaande in huijs, schuire en gaarden en bouwland, te samen ongevaer agt mudden
roggen gezaai groot, met het holtgewasch en vredegrond daar bij en onder behorende,
voorts alle oude en nieuwe regten en geregtigheden, ab- en dependentien van dien, in
deze heerlijkheid en voogdie Geesteren, aan de eene zijde naast de landerien van het
erve Velthuijs en aan de andere kante aan het gemeene Veld kennelijk gelegen, waar van
breder antea folio 165 et seq.
Op den 25 januarii 1760 is eene acte ten protocolle gebragt van den 7 november 1759
waar bij Henderik Hollers heeft overgedragen aan Jan Wilm Lieftink en Henders
Wilderink desselvs ehevrouw en erven, sijne gereede en ongerede goederen, wat name
die ook mogen hebben, of waar ter plaatse deselve gelegen zijn, in specie desselvs
eigendomlijke hoekjen of stukke den Crommen Camp genaamt, in dese heerlijkheid,
voogdie Geesteren, boerschap Gelselaar kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio
166.
Op den 11 februarii 1760 ’s voordemiddaags circa elf uiren hebben Garrit Jasink en
Hillegonda Wanninkhof ehelieden tutore marito bekendt schuldig te wesen aan juffrouw
Everdina Ten Cate en erven een capitale somma van ses hondert caroli guldens, daar voor
en voor de daar op te verlopene renten verbonden haar huijs en hof binnen het dorp van
Geesteren kennelijk gelegen, voorts twee koeweijde mede onder Geesteren in de
Roeterinks Mathe tusschen de weijde van Aeftink en de Kostersmathe gesitueert, waar
van breder antea folio 167 verso.
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03.03.1760
folio 12

11.03.1760
folio 12

17.03.1760
folio 12

22.03.1760
folio 12

24.03.1760
folio 12

15.04.1760
folio 12 verso

Op den 3 maert 1760 ’s avonds ten half agt uiren hebben den heer en mr. Adam van Trier
verwalter rigter dezer heerlijkheid, en deszelvs ehevrouwe Maria Beatrix Exalto
d’Almaras mede verbonden ten behoeve van de heer en mr. Conradus Muntz, rigter te
Haxbergen en desselvs erven voor een capitale summa van twee duizent en zeven
hondert guldens en daar op te lopene interesse het erve het Jonkeren goed, gemeenelijk
de Bevergoordens goederen of havesate Mensink genaamt, gelegen in deze heerlijkheid
van Borculo, voogdije Geesteren, boerschap Gelzelaar, zoo en als ’t zelve door de
respective bouwlieden de Jonker, Rengerink, Corthof, de Beumer, Reker en Dwars thans
word gebruikt, waar van breder antea folio 169 verso et seq.
Op den 11 maert 1760 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Hendrik Wanink en
Aeltjen Wissink eheluiden overgedragen aan Gerrit Ter Aart en Aeltjen Nekberink en
haren erven een stuk bouwlands het Goetmans stuk genaamt, gelegen in deze
heerlijkheid voogdie Geesteren, in den Barkel Esch, met de eene zijde aen het land van
Jasper Haegens en met de andere aan ’t land, soo Gerrit Smalhorst bouwt, en met het
eene eijnde aan den hogen weg en met het ander eijnde aan copers land, waar van
breder te zien hier vorens ten protocolle folio 171 verso et seq.
Op den 17 maert 1760 is ter instantie van den heer Warner Vatebender ten protocolle
gebragt een extract protocollair van eene acte door sijn weledele op denzelven dag voor
het stadgerigte van Borculo gepasseert, waar bij heeft gecedeert en overgedragen aan
sijnen vader mr. G. Vatebender den volkomen eigendom van alle door den dood van
wijlen desselvs moeder Reijnira Bernardina Bomble op hem comparant pro quota
gedevolveerde goederen, actien en crediten, van wat aart of natuir dezelve zouden
mogen zijn, gereede en ongereede, zoo wel in deze stad en heerlijkheid als daar buiten
gelegen, videatur antea folio 172.
Op den 22 maert 1760 ’s avonds ten seven uiren heeft den hoogwelgeboren heer Johan
Balthasar Nicolaas baron van Duithe genaamt Buth versogt en geobtineert de
apprehensie van de possessie van het erfhuis sijner vrouw moeder Charlotta Megtelt
douariere van Duithe, op dien dag op den Huijse Mensink overleden, jure cujus cunque
salvo, waar van in het brede kan gesien worden het ordinaire landgerigts protocol folio
159 verso et seq.
Op den 24 maert 1760 heeft den hoogwelgeboren heer J.C.J. baron van Munster het
erfhuis van sijne vrouw moeder, wel bovengemelte vrouw van Duith om des erfhuis
lasten te zullen dragen etc. 1e verburgt met de personen van Jan Coenderink en Jan
Coeslag, en 2e eodem die sig als erfuiter ten overstaan van twee leenmannen, mede salvo
jure cujus cunque salvo, op den Huijse Mensink laten inleijden, breder van het een en
ander ten ordinairen landgerigts protocolle folio 160 verso et seq.
Op den 15 april 1760 heeft den hoogwelgeboren heer J.C.J. van Munster verbonden, in
de procedure van ervuitinge contra den hoogwelgeboren heer J.B.N.van Duith in cas van
ervuitinge alle sijne gerede en ongerede goederen, in specie sodane portie als op hem
door dode van desselvs vrouw moeder zijn vervallen, van wat aart of natuire dezelve zijn,
als te zien in het ordinairen landgerigts protocol folio 170.
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21.04.1760
folio 12 verso

23.04.1760
folio 12 verso

05.05.1760
folio 12 verso

07.05.1760
folio 13

07.05.1760
folio 13

Op den 21 april 1760 heeft Henderik Jan Chosij, voor hem, sijne suster en sijnen oom
Hermanus Telleman laten protocolleren een magescheid in dato den 19 maert desselven
jaars opgerigt tusschen den heer mr. Johan Brantsen en vrouwe Anna Elisabeth
baronnesse Schimmelpennink egtelieden, eenige en universele erfgenaam van vrouwe
Catharina Becher, in leven ehevrouw van de heer mr. Joh. Henr. Veldink in leven
burgermeester der stad Groenlo, ter eenre, en de erven van welgemelten heer Veldink
ter anderen zijde, daar bij in het brede genoemt, waar bij, aangaande de ongerede
goederen, toegedeelt is aan Albert Henderik Telleman en Henderik Jan en Henderietta
Choisij het halve erf Culsdom, gelegen in de heerlijkheid Borculo, kerspel Geesteren,
buurschap Culsdom, voor een gedeelte tiendbaar, waar van breder te zien hier vorens ten
protocolle folio 176 et seq.
Op den 23 april 1760 ’s nademiddaags ten vier uiren hebben den jode Simon Abrahams
en sijne huijsvrouwe Judith Levi een testament gepasseert waar bij hebben geinstitueert
tot eenige en universele erfgenamen in alle hare goederen welke sij stervende zullen
komen na te laten, gerede, en ongerede, bedden, bulster, potten, pannen en alle andere
huijsgerakheden, linnen en wullen, mitsgaders winkelwaaren, en andere
koopmanschappen, voorts actien en crediten, niets overal van het eene of andere
uijtgesondert, hare nigt Susanna Jacobs en desselvs aanstaande bruidegom Meijer Levi,
als te zien hier vorens ten protocolle folio 178 verso.
Op den 5 maij 1760 ’s middaags ten twaalf uiren hebben Hendrik Grote Hasebroek en
Janna Geerdink eheluiden overgedragen aan derzelver oom Jan Steeltjen voor hem
zelven, ende in qualiteit als landregtelijken ervuiter en boedelhouder van wijlen desselvs
huisvrouwe der comparanten moeie Berentjen Steeltjen en derzelver erven, een geregte
vierde part van het erve en goed Steeltjen, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren en buirschap Haarlo kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 181.
Op den 7 maij 1760 ’s nademiddaags ten vier uiren hebben Engbert Overbekkink en
Geertjen Assing eheluiden een testament gepasseert, en daar bij gedisponeert,
malkanderen en den eenen den anderen begiftigende in en met de halfscheid van alle
gerede en ongerede goederen, actien en crediten geene uijtgesondert, soo als sij die reets
bezitten en de eerst stervende van hun lieden die met den dood zal komen te ontruijmen
en na te laten, om bij de langstleven van hun in vollen eigendom erfelijk bezeten en
behouden te worden, voorts hebben sij lieden daar bij malkanderen en den eenen den
anderen betugtigt in de overige halfscheid van hare gerede en ongerede goederen,
hebbende en toekomende, actien en crediten, om bij de langstlevende van hun
tugtsgewijse genoten, geprofiteert en bezeten te worden, waar van breder antea folio
182 verso et seq.
Op den 7 maij 1760 hebben Engbert Overbekkink en Geertjen Assing eheluiden laten
protocolleren hare houwelijksche voorwaarden van den 31 augusti 1757 inhoudende
onder anderen de clausulen om malkanderen ten allen tijden te begiftigen en te
betugtigen als het haer sal believen, als te zien antea folio 183 et seq.
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14.05.1760
folio 13

06.06.1760
folio 13 en 13
verso

30.06.1760
folio 13 verso

30.06.1760
folio 13 verso

22.07.1760
folio 13 verso

Op den 14 maij 1760 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Derk Slagman en
Anna Banemans eheluiden verbonden ten behoeve van den heer Francois de Wolff en
vrouw Aleida Dumbar eheluiden en haar weledelen erven voor eene capitale somma van
agt hondert guldens en daar van te verschijnene renten, hare personen, gerede en
ongerede goederen, in het bijsonder de cavenstede de Slagmans plaatze genaamt,
bestaande in bouw-, gaarden- en weijdeland en holtgewasch, kennelijk in deze
heerlijkheid van Borculo en buirschap Kulsdom aan de eene zijde naast de landerien,
onder de cavenstede Maats behorende, en aan de andere kante grensende aan het
Wolferveld gelegen, dan nog een stuk lands groot vijf schepel gezaai mede in
voorschreven buirschap aan de eene kante naast Horstmans land en aan de andere zijde
naast den togtgraven, schietende langs diverse hooilanden na de Berkel gesitueert,
breder antea folio 187 et seq.
Op den 6 junii 1760 ’s avonds ten half seven hebben Harmen Moll en Margareta Elkink
eheluijden verbonden voor een capitaal ad ses honderd guldens en daar van te
verschijnene renten ten behoeve van Henderik Bouwman desselvs huijsvrouw Tonisken
Bouwman en derzelver erven de cavenstede het Struikmans plaatsjen genaamt,
bestaande in bouw- en gaardenland, voorts met alle desselvs toebehoren, ab- en
dependentien van dien, dan nog een kamp bouwlands den Boddenvelds kamp genaamt,
groot vijf schepels gezaaij, aan de eene zijde aan het land van Schreibelt, aan de andere
kante langs het gemeene veld, en te samen in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie
Geesteren en buirschap Beel kennelijk gelegen, waar van breder antea folio 190 verso et
seq.
Op den 30 junii 1760 ’s voordemiddaags ongevaer half twaalf uiren heeft de heer captain
lieutenant F.W. Schickhardt voor sig selvs en als volmagtiger van sijn broers en suster
overgedragen aan Harmen Wormgoor en desselvs huijsvrouw Henders te Velthuijs een
stuk land de Oosterbree genaamt, kennelijk gelegen in den Geestersen Esch tussen ‘t land
van den Armen van Borculo en ’t land van den Gortemaker, waar van breder antea folio
194.
Op den 30 junii 1760 ’s voordemiddaags tusschen elf en twaalf uiren heeft den heer
captain lieutenant F.W. Schickhardt voor sig selvs en als volmagtiger van sijn broers en
suster overgedragen aan Jan Hagens en erven een sesde part in een weideland de
Nijenhuiser maate genaamt, kennelijk gelegen onder Geesteren agter Aarnink naast de
weijde van de weduwe Reint Haagens en die van Jan Aarnink, waar van breder antea
folio 194 verso.
Op den 22 julii 1760 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Frerik Morgensteerne en
Christina Oortgisen sijne huijsvrouwe overgedragen aan Reind Hagen Brummel, sijn
tegenwoordige huijsvrou en erven, een stuk bouland in den Geestersen Es onder de
voogdie Geesteren, met de eene sijde langs Harmen Hagens land, aan de andere kante
van Willem Hallers sijn land, aan den eenen einde aan het Jalink hekke kennelijk gelegen,
vide latius antea folio 195 verso.
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24.07.1760
folio 13 verso

19.08.1760
folio 14

19.08.1760
folio 14

21.08.1760
folio 14

04.11.1760
folio 14

Op den 24 julii 1760 voordemiddaags circa twaalf uiren hebben Hendrik ten Damme
bouwman op Assink en Jude Lammers eheluijden overgedragen aan sijn hooggraaflijk
excellentie den heere grave van Fleming heere der stad en heerlijkheid Borculo etc. etc.
etc. haren alingen imboedel des huijses, levendige have en vhee, hooij, stroo, wagen,
ploeg, eegdens, en verdere bouwgereetschappen, alsmede het bouwmans gedeelte van
het koorngewasch soo gemaait als ongemaait, en alle andere vrugten en producten, op
en in of buijten den grond staande ofte te vinden, dan nog het gebruijk, genot en
voordeel van de hooi- en weidegronden van hetzelve erve, mitsgaders de mest en het
mestregt, met allen aankleven van dien, en in het generaal all het regt, hetwelke sij
comparanten uijt hoofde van pagt op meergeseide goed Assink, in deze heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, buirschap den Beel kennelijk gelegen of eenige producten
van dien zouden kunnen of mogen praetenderen, waar van breder antea folio 197 verso
et seq.
Op den 19 augusti 1760 ’s voordemiddaags ten tien uiren hebben Jan Lieftink en
Jenneken Lieftink eheluiden verbonden ten behoeve van mr. Jan Hendrik van Basten
voor een somma van vijf en veertig guldens en tien stuivers, ten tweeden aan
burgermeester de Raad tot Loghum voor agtien guldens, en ten derden ten behoeve van
Hendrik Spieker Horst en Jan Spieker Horst voor vier en vijftig guldens en daar bij
beloofde renten van de eerste en laaste somme haar eigendommelijke agste part van alle
gerede en ongerede goederen bij des eersten comparants vader Harmen Lieftink
nagelaten en bij hun met hare mede geinteresseerdens beseten werdende, als imboedel
des huises, levendige have, koorn, gewasch, gesaai, mest en mestregt op de Horst onder
Geesteren en een camp bouwland de Krukke genaamt, groot ongevaer twee molder
gesaai, met sijn gesaai, mest en mestregt en verdere ap- en dependentien aan de
Krukken steege in dese heerlijkheid van Borculo, en voogdie Geesteren kennelijk gelegen,
waar van breder antea folio 200.
Op den 19 augusti 1760 ’s voordemiddaags ongevaer half elf uiren heeft Harmina
Borghorst peindinge erholden in specie op en aan de landerien van Jan Horst Harmen in
dese heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren gelegen de Krukke genaamt, voor soo
verre denzelven daar aan beregtigt is, alsmede op alle sijne gerede en ongerede
goederen, ten einde om daar door alle fraudulente alienatien hypothecatien, cessien,
transporten of iets diergelijks te wheeren, en ter oorsake als bij de acte ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 198.
Op den 21 augusti 1760 heeft mevrouw Aleida Steinsma weduwe van wijlen den heer
Derk Cupper in leven capitain in dienst van den staat dezer Verenigde Nederlanden
overgedragen aan Steven Harmszen desselvs ehevrouw Geertjen en derzelver erven een
stukjen bouw- of hofland kennelijk onder deze heerlijkheid in en aan ’t dorp Geesteren
gelegen, schietende met de ene zijde langs den gemenen vaarweg en de andere kante
aan ’t land van de Kosterie te Geesteren, en met ’t ene einde aan den gemenen weg, en
met ’t ander einde aan ’t land van de Diaconie Armen te Geesteren, waar van breder
antea folio 200 verso et seq.
Op den 4 november 1760 ’s voordemiddaags circa elf uiren hebben Harmen Hagens en
Theodora Lansink eheluiden ten behoeve van den heer Hendrik Gerhard Jordens J.U.Dr.
en burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida van Munster eheluiden
beider erven voor een hoofd summa van agt hondert caroli guldens (segge 800 caroli
guldens) en daarop te verlopene renten verbonden een kamp lands den Russeler
genaamt, dan nog drie huisen en twee hoven alle gelegen in Geesteren onder Borculo, als
breder te zien antea folio 206 et seq.
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12.11.1760
folio 14 verso

Anno 1760 - den 12 november ’s avonds ten half ses uiren heeft Gerrit Beumer
verbonden ten behoeve van monsieur G.J. van Eps en desselvs erven voor eene somma
van agt hondert guldens en daarop te verlopene interesse een huijs en plaatsjen het
Beumers plaatsjen genaamt, met den daar aan leggenden gaarden en weijde, alsmede
een molder gezaai bouwland het Nieuwland genaamt, mede daar aan leggende, dan nog
een stukjen land het Strouen stukjen genaamt, tusschen de landerien van Kolkman en
Kunneman, kennelijk gesitueert, alle in dese heerlijkheid van Borculo voogdie Gelselaar in
sijne bekende bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 207.
Geroyeerd den 25 junij 1806.

25.11.1760
folio 14 verso

25.11.1760
folio 14 verso

25.11.1760
folio 15

Op den 25 november 1760 is door Otto Bouwmeisters ter secretarie ten fine van
protocollatie en registratuure overgegeven eene huwelijksche voorwaarden van de 2
augusti 1755 opgerigt tussen Harmen Meulenkolk als bruidegom en Gerritjen
Scherpenoort als bruit, waar bij art. 3 de moeder des bruids aan de komstige egtelieden
tot dit huwelijks stuir datelijk overgeeft haren halven eigendom van het goedje
Scherpenoort met alle sijne appertinentien, lusten en lasten, nevens de bouwerie
levendige have, voorts alle hare gerede goederen geene van dien uijtgesondert, en art. 4
de stiefvader Goossen Honesch mede aanbelooft, dat die van hem bij sijn huwlijk met de
moeder voornoemt aangebragte ses honderd guldens, nevens het geene hij
daarenbovens aangewonnen heeft, voorts de bouwerie van het goedje aan dese komstige
egtelieden datelijk en immediaat in vollen eigendom is overgevende, alles tegens
alimentatie als te zien hier vorens bij de geseide huwlijksche voorwaarden folio 207 verso
et seq.
Nog heeft Otto Boumeisters op den 25 november 1760 laten protocolleren eene
huwelijksche voorwaarde van den 27 october 1759 tusschen hem selven als bruidegom
en Gerritjen Scharpenoort weduwe wijlen Harmen Muelenkolk als bruid ter andere zijde
opgerigt, waar bij des bruits moeder Jenneken Elferink en stiefvader Gosen Hoonesch
den eigendom van het halve goedjen Scharpenoort, de moeder toegekomen hebbende,
met de bouwerije, levendige have, voorts alle gerede goederen bij houlijkse voorwaarden
tusschen deze bruijd en haren eersten man wijlen Harmen Muelenkolk van den 2 augusti
1755 onder anderen reets overgegeven ende ingeruimt hebbende, tegens verpleginge en
praestatien daarbij zulken overgave en inruiminge niet alleen inhaereren, ofte daar bij
verblijven, maar ook tot wegneminge van alle erdenkelijke twijfelinge verklaren ten
behoeve als daar bij, ende bijsonder van hare respective dogter en stiefdogter de bruit in
dezen en aan desselfs overleden man tot stuire des huwelijks is overgegeven het
voorseide halve goedjen den Scherpenoort, met sijn toebehoren, bouwerie, levende
have, voorts alle gerede goederen in vollen eigendom en possessie over te geven en in te
ruijmen voor de verpleginge en praestatien, als bij die huwlijksche voorwaarden van den
2 augusti 1755 invoegen dat de stiefvader in val zijne vrouw voor hem mogte komen te
overlijden van den eigendom van het meergemelte halve goedjen Scharpenoort nevens
allen inboedel en gerakheden des huises, denselven in dien sterfval bij huwlijks
voorwaarden van den 17 december 1740 toegeset ten eenenmaal en volkomen afsiet
ende overgeeft, videatur breder antea folio 209 et seq.
Op den 25 november 1760 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Lammert Scharpenoort
overgedragen aan Otto Boumeisters en Gerritjen Scharpenoort eheluiden een vierde
part van het goedjen het Scharpenoort genaamt, in deze heerlijkheid voogdie Geesteren,
buirschap Overbeel kennelijk gelegen, wijders een vierde part van de gerede goederen op
voorschreven plaatsjen ervintelijk, breder antea folio 210.
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01.12.1760
folio 15

24.12.1760
folio 15

02.01.1761
folio 15

27.01.1761
folio 15

28.01.1761
folio 15

11.02.1761
folio 15 verso

Op den 1 december 1760 heeft den gemeensman Jan Tellemans eene acte van opdragt
gepasseert, welke op den 6 december na vertoninge van de quitantie des 50e pennings is
geprotocolleert, waar bij heeft overgedragen aan desselvs respective broederen en
susteren met namen Harmannus Tellemans, Willem Mullerink en desselvs huisvrouwe
Aeltjen Tellemans, voorts Berend te Roller en Anna Harmanna Tellemans eheluiden een
weide de Sterrenbergs mate genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren,
boerschap Huire aan den Huirmors kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 210
verso et seq.
Op den 24 december 1760 ’s voordemiddaags ten half elf uiren heeft den heer mr. G.
Vatebender als gesubstitueerde volmagtiger van mr. Isaac Schluiter, en die als
gevolmagtigde van vrouwe Martina Gerharda van Doornink weduwe wijlen den heer mr.
Joan Jordens en van den heer mr. Martinis van Doornink, als bij testamente van juffrouw
Christina van Oostendorp weduwe van Harmen Jalink genomineerde fidei commissaire
erfgenamen van de geregte halfscheid hares alingen boedels en nalatenschap laten
protocolleren de acte van gerigtelijke aperture der voornoemde testamentaire dispositie
de dato den 17 september 1760, alsmede de acte van exhibitie der testamente van den
13 maert 1759 op francijn vervat, en eindelijk de originele testamentaire dispositie van
voorschreven testatrice van denselfden datum nevens de supersrciptie van dien, als te
zien hier vorens folio 211 et seqq.
Op den 2 januarii 1761 ’s nademiddaags ten drie uiren hebben Derk Peussen en Berent
Pussen peindige gedaan op en aan het Maats plaatsjen, voor soo verre toestendig aan
Roelof Maats etc. ten einde om daar door te erlangen betalinge van eene capitale somma
ad een honderd guldens met den interesse van dien, als breder te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio 216 verso et seq.
Op den 27 januarii 1761 ’s middaags ten twaalf uiren heeft Tileman ten Cate pro se en als
volmagtiger van sijn egtgenoot juffrouw Catharina te Lintelo overgedragen aan Aleff
Daven haar halve erve de Daven plaatse, met sijn lusten en lasten, onder Geesteren
gelegen, als breder te zien is antea folio 219.
Op den 28 januarii 1761 ’s voordemiddaags circa twaalf uiren hebben dr. Adam van Trier
en vrouw M.B. Exalto D’Almaras overgedragen aan Gerrit Braskamp, desselvs huijsvrouw
en erven een sesde portie in een weijde het Fonkenslag genaamt, in deze heerlijkheid
Borculo, voogdie Geesteren, boerschap Culsdom in sijn bekende bepalinge gelegen, waar
van breder te zien antea folio 219.
Op den 11 februarii 1761 hebben Henderik Kleine Paste, voorts Jan Kleine Paste en
Jenneken Banemans sijn huijsvrouwe overgedragen aan Harmen Wormgoor desselvs
huijsvrouw en erfgenamen een halve weijde de kleine Paster koemathe genaamt,
bezijden aan den Mulderinks Rheekamp in deze heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren
kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 220.
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18.02.1761
folio 15 verso

Op den 18 februarii 1761 ’s avonds een weinig over ses uiren hebben den
hoogwelgeboren heer Johan Balthasar Nicolaas van Duithe genaamt Buth, mitsgaders
desselvs susters de drie freulens van Munster en M.E.F. van Duithe verbonden te zamen
en ijder in het bijzonder niet alleen hare personen en goederen in het generaal, maar ook
speciaal twee stukken bouwlands het ene, de Grote Bree genaamt, in den Geesteren
Esch, met het eene einde na het Oosterveld en met het andere einde aan den gemenen
weg, en het andere aan den Geesteren Esch op den Krajenhof, met het ene einde tegens
den gemenen weg, en met het andere einde tegens het land van Roterink, groot
ongeveer vijftien schepels gezaai, dan mede de halfscheid van een stuk bouwland de
Koorn Bree genaamt, groot ongeveer drie schepels gezaai in den Hesselink, naast het
land van de weduwe Breukers en den gemenen weg, te zamen in deze heerlijkheid van
Borculo, en voogdie Geesteren kennelijk gelegen, ten einde den heer mr. G. Vatebender
uit hoofde van sekere rekeninge van wijlen dr. Bomble, bij de acte van verband gemeld,
ofte sunsten iets tot laste van welgemelde heer en freulens mogte competeren, zig
deswegens ten allen tijde daar aan kost en schadeloos zal konnen en mogen verhalen,
hier van breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 211 verso et seq.
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Registratie van het district Geesteren - Periode 1757-1761
Toelichting





Vindplaats - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - ► https://www.ecal.nu/
Archieftitel - Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo
Toegangsnummer 3018
Vrijwillige Rechtspraak - Inventarisnummer 422




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1757-1761 - Scannummers ► 345 t/m 629
(Folionummers 1 t/m 220 verso - Scannummers ► 353 t/m 579)



Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1757-1761
Folionummers: 1 t/m 15 verso (afzonderlijk genummerd)
Scannummers ► 592 t/m 607




Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Website ► https://www.genealogiedomein.nl
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’
’s Rouen, 1

A
Aaftink, 9, 10
Aarnink, 1, 11, 19
Aarnink Kamp, 1
Aarnink weide, 11
Aart, 17
Aartman, 4
Abrahams, 18
Aeftink, 16
Aernink, 12
Aertman, 14
Arentsen, 3
Armen van Borculo, 19
Arningh, 9
Assing, 18
Assink, 20
Averbekkink, 4
Avink, 2, 5, 13

B
Bakes Kamp, 7
Banemans, 19, 22
Bannink, 1, 4, 5, 10
Barkel Esch, 6, 17
Basten, 20
Becher, 13, 18
Beijen, 6
Beken maate, 6
Bentheim Steinfurt, 9
Bentheim Tecklemburg, 8
Bentheim Teclemburg, 9
Benthem Teclemburg
Limburg, 9
Berkel, 11, 13, 19
Betheim Steinfurt, 8
Beumer, 8, 17, 21
Beumers plaatsjen, 21
Bevergoordens goederen
of havesate Mensink,
17
Bevervoordse goederen,
8
Bijltjes stukken, 15
Boddenvelds kamp, 19
boerschap Culsdom, 12,
22
boerschap Huire, 8, 10,
22
boerschap Huure, 8
boerschap Lempel, 15, 16
Boerte, 3
Boevinks, 9
Bolkmans, 12
Bolks Beeke, 6
Bolks beke, 11

Bomble, 17, 23
Bomers, 3
Bongert, 11, 13
Borculo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24
Borculoschen Dijk, 8
Borculoschen weg, 7
Borghorst, 20
Botloon, 13
Bottelhoen, 13
Bouman, 14
Boumeisters, 21
Bouwhuis, 9, 11, 14
Bouwhuis Kempe, 9, 11
Bouwman, 19
Bouwmeisters, 21
Braak, 2
Braak Stege, 1
Brake, 7
Brakers land, 6
Brantsen, 13, 18
Brascamp, 6
Braskamp, 22
Bree, 3
Breuker, 14
Breukers, 10, 23
Broek Gerrit, 9, 11
Broeke, 6
Broekhuijs, 6, 9, 12
Broekhuis, 1, 6, 10, 11,
12, 14
Brouwers, 8
Bruekers, 5, 6, 9
Bruin, 2
Brukers, 5, 7
Brummel mate, 11
Brummel mathe, 9, 14
Brummers Kamp, 2
Bruntink, 7, 14
buirschap Beel, 19
buirschap den Beel, 20
buirschap Haarlo, 6, 18
buirschap Haerlo, 9
buirschap Huer, 5
buirschap Huire, 2, 7, 13
buirschap Kulsdom, 2, 4,
10, 12, 19
buirschap Overbeel, 21
buirschap Overbiel, 10
Bussinks mate, 9
buurschap Culsdom, 18
buurschap Lempel, 4

Coeslag, 17
Coldenboom, 8
Consenius, 5
Corthof, 17
Crommen Camp, 16
Culsdom, 4, 11, 12, 18
Cupper, 20
Cuulman, 6

D
Dakhorst geboren van
Langen, 13
Dam, 14
Damme, 20
Daniels, 3
Daven, 3, 22
Daven plaatse, 22
Derksen, 10, 14
Deventer, 7, 8, 20
Diaconie Armen te
Geesteren, 20
Diaconie van Geesteren,
10
Diaconie van Gelseler, 6
Dijkwevers Mathe, 7
Dinkelmans, 10
Distelen kamp, 14
Doornink, 22
Drosten bree, 15
Duith, 17
Duithe, 15, 17, 23
Duithe genaamt Buth, 8,
17, 23
Duithe gent. Buth, 8
Duithe tot Mensink, 15
Dumbar, 5, 7, 16, 19
Dwars, 8, 17
Dwars Bree, 15
Dwarsstuk, 4, 5

E
Ebbink, 13
Eekmars, 13
Eekweert, 11
Eerdens maate, 11
Eggink, 2, 7
Egginks campjen, 7
Eijl, 10
Eijll, 7
Elberink, 2, 10
Elferink, 21
Elking modo Laarberg, 9
Elkink, 19
Ellekinks weijde, 10
Enst, 3
Entele, 8
Eps, 6, 21
Esselink Esch, 7
Esselinks Bree, 5

C
Cate, 16, 22
Choisij, 18
Chosij, 4, 12, 18
Coenderink, 17

Esselinks Kamp, 5
Exalto d’Almaras, 17
Exalto D’Almaras, 8, 22
Exalto De Almaras, 7

F
Fleming, 1, 2, 12, 20
Florijn, 6, 15
Forkink, 14
Fransen plaatse, 13
Frerijks, 1
Freriks, 13
Furkink, 11, 14

G
Garritsen, 14
Geerdink, 18
Geere, 14
Geers, 6
Geershuis, 11, 13
Geestelijke Borculosche
Rentampt, 13
Geestelijke weijde, 7
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24
Geesteren Esch, 23
Geesterschen Esch, 1, 14
Geesterse Kerkhof, 3
Geesterse Velt, 10
Geestersen Es, 19
Geestersen Esch, 19
Gelderzen garvthiende,
11
Gelselaar, 1, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 21
Gelselaarschen Esch, 13
Gelselaarschen tiende,
11
Gelseler, 6, 7
Gelserschen Kerkhof, 6
Gelzelaar, 11, 17
Giffeler mate, 9
Goetmans stuk, 17
Gortemaker, 19
Gosendam, 9
Gosenskamp, 10
Gosselink, 9
Grimelink, 3
Grimelink mathe, 14
Grimmelink Braake, 8
Groene Gaardeken, 8
Groene Gaerdeken, 8
Groenlo, 18
Groot Kulsdom, 4, 12
Groote Bree, 15
Grote Bree, 23
Grote Hasebroek, 18
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Grote Willink, 9

H
Haar, 4, 5
Haegens, 17
Hag, 4
Hagen Brummel, 19
Hagens, 1, 3, 5, 9, 13, 14,
16, 19, 20
Haijtink, 14
Hallerie, 4, 5, 16
Hallers, 3, 4, 5, 16, 19
Hallers gaarden, 3
Hallershoff, 3
Halve Gheere, 4, 11
Ham, 12, 14
Hanlink maate, 6
Hannink, 9
Harkel, 5
Harmsen, 6
Harmszen, 20
Haxbergen, 7, 8, 17
Heijneman, 14
Hengstegoor, 6
Hennink, 7
Hesselink, 5, 23
Hesselink alias Florijn, 5
Hesselinks mate, 9
Heurwaert, 14
Heurwaert Steeghe, 14
Hilbers, 6
Hilhorst, 9
Hillehorst, 1
Hoge Brake, 16
Hoge Horst, 7, 10
Hollers, 16
Holstege, 14
Holtstege, 6
Hones, 8
Honesch, 21
Hooge Braak, 7
Hooge Horst, 7
Hoonesch, 21
Hoonte, 3
Horsman, 5
Horst, 3, 20
Horst Harmen, 20
Horstmans, 19
Huerweert steghe, 9
Huijrweert, 9
Huijse Borculo, 2, 14
Huijse Mensink, 17
Huirmors, 22
Huirne, 15
Hulters cavenstede, 1
Hulterstede, 1

J
Jacobs, 18

Jalink, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15,
19, 22
Jalink Kamp, 4, 5
Jalink plaatze, 4
Jansen, 3
Janzen, 7
Jasink, 16
Jonker, 17
Jonkeren, 8
Jonkeren alias de
havesaete Mensink, 8
Jonkeren alias de
havesate Mensink, 7
Jonkeren goed, 17
Joosten, 11
Jordens, 7, 8, 20, 22

Laarbergs Leusspijk, 11
Laarman, 2
Laarmans plaatse, 2
Laer, 4
Laerberg, 8
Lamberg, 8, 9
Lambergen, 9
Lammers, 20
Langen tot de Dakhorst,
15
Lankhiet, 10
Lansink, 20
Le Bruin, 2
Leefers, 8
Leeffers, 5, 15
Leevers, 8
Leugemors, 6
Levi, 14, 18
Lieftings gaarden, 5
Lieftink, 15, 16, 20
Lintelo, 22
Loghum, 20
Lubberdink, 1, 9

K
Kattenbeeke, 11
Kerkvonder, 10
Keutjes camp of tuijten, 3
Kistemaker, 2, 13
Kistemakers, 7
Kistemakers want, 7
Klein Laarberg, 16
Kleine Paste, 22
Klootjen, 13
Klumpers Hemmeken, 8
Klumpers huis, 8
Koekenkamp, 7
Koeslag, 4, 11
Kok, 3
Koks campien, 16
Kolk, 7
Kolkman, 7, 21
Kolmboom, 10
Koorn Bree, 23
Korenpol, 4
Korte Beke, 6
Korthof, 1, 8
Kosterie te Geesteren, 20
Kosters Maat, 4, 5
Kostersmathe, 16
Krajenhof, 14, 23
Kriegers, 3, 4
Kriegers plaatsjen, 4
Krigers plaatsjen, 12
Krijgerie, 12
Kruken Steege, 6
Krukke, 20
Krukken steege, 20
Krunen, 3
Kuijle, 10
Kuijpers mate, 3
Kuipers, 6
Kulsdom, 2
Kunneman, 7, 21

M
Maats, 19, 22
Maats plaatsjen, 22
Maes, 2
Margensteren, 5
Markt van Geesteren, 12
Meijerink, 13
Meijling, 13
Meiling, 13
Menkveld, 8
Mennekers, 6, 12
Mensink, 8
Meuisermans mate, 9
Meulen, 2, 10
Meulenkolk, 21
Moiderman, 5
Moll, 19
Morgensteern, 3
Morgensteerne, 4, 10,
15, 16, 19
Morgensteren, 4, 5
Mors Keijser, 8
Moses, 2
Mueijen kamp, 16
Muelenkolk, 21
Mulderinks Rheekamp,
22
Mullerie, 8
Mullerink, 10, 22
Mullerinks, 11
Munster, 7, 8, 15, 17, 20,
23
Munts, 7
Muntz, 8, 17
Mussenkop, 4

L
Laarberg, 1, 8, 9, 16

N
Nekberink, 17
Nettelhorst, 4
Nettelhorster Broek, 3
Nienhuis, 3, 15
Nienhuiser mate, 11
Nienhuizer erve, 15
Nienhuizer gaarden, 15
Nienhuizer mathe, 15
Nieuwen Es, 5
Nieuwen Kamp, 7
Nieuwland, 21
Nijenhuis, 13
Nijenhuiser maate, 19
Nijenkamp, 10
Nijenkamps plaatsjen, 10
Nijhoeser erve, 3
Nijland, 14

O
Oevershorst, 6, 15
Oevershorster maate, 14
Olden, 3, 7
Oldewater, 6
Oortgijsen, 3
Oortgisen, 19
Oostendorp, 22
Ooster Bree, 15
Oosterbree, 19
Oosterveld, 9, 23
Overbekkink, 18

P
Pagenboom, 13
Paster Bos, 11
Paster koemathe, 22
Paster-Bosch, 4
Peters, 9, 11
Peussen, 22
Provisorie van
Geesteren, 10
Pussen, 22

R
Raad, 20
Raaland, 8
Rampenkempe, 6
Reiger, 5
Reker, 8, 17
Rengerink, 8, 13, 17
Renkink, 4
Reverdink, 5, 9
Ribbius, 7
Roekevis, 12
Roeterink, 6, 13
Roeterinks land, 6
Roeterinks Mathe, 16
Roller, 22
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Roterink, 23
Russeler, 20

S
S’rouen, 1
Schakenbos, 10
Schalen, 7
Scharpenoort, 21
Schelfer, 10
Schenckvoort of nu
Steeltjen, 12
Scherpenoort, 21
Scheunink, 10
Schickhardt, 13, 15, 19
Schimmelpenninck, 13
Schimmelpennink, 18
Schleussing, 12
Schluiter, 22
Schomaker, 1, 11
Schoneveld, 3
Schonevelt, 4
Schreibelt, 19
Schreijbelt, 7
Schreurs, 14
Schutte, 3
Simmelink, 15, 16
Slagman, 19
Slagmans plaatze, 19
Sletten camp, 14
Sluiters Kamp, 7
Smalen, 11
Smalhorst, 17
Smallen Twil, 3

Smidts, 15
Soerink, 10
Solner, 1, 11, 14
Sölner, 11
Sonnecamp, 14
Spenken, 9
Spieker Horst, 20
Starink, 11
Steelkamp, 2
Steelkamps, 10
Steeltjen, 12, 18
Steinsma, 20
Sterrenbergs mate, 22
Stieltjes, 6
Stieltjes plaatse, 6
Stockink, 13
Stokhuirne, 6
Stokhuirner Bosch, 1
Stokkink, 6, 13
Streuwen, 7
Stroekmans plaatsien, 7
Stroekmans plaatsjen, 7
Strouen stukjen, 21
Struikmans plaatsjen, 19

Tijenk alias Bouwhuis, 2
Tijkamp, 15
Tijssink, 7
Tollius, 8
Trelker, 9
Trier, 7, 8, 11, 17, 22

U
Udink weg, 14
Uink weg, 4, 11

V
Vaaghts maate, 7
Vaarkamp, 14
Vatebender, 13, 17, 22,
23
Veldink, 13, 18
Veldinks maate, 7
Veldsnijder, 15
Velthuijs, 14, 16, 19
Velthuis, 3
Verenigde Nederlanden,
20
Veulkerink, 4
Veurkink, 10
Visschers, 13
Volkerink, 1, 5, 16
Vonder Mate, 6
Vonkenslag, 2, 11
Vooghts alias den
Borghorster Kamp, 7
Voors, 5, 7, 9

T
Telleman, 18
Tellemans, 2, 22
Thonissen, 14
Thuenland, 14
Tiberink, 13
Tijberinks, 6
Tijenk, 2

Vruinck, 10
Vunderinks mathe, 14

W
Wanink, 17
Wanninkhof, 16
Waterbraake, 7
Weeme, 15, 16
Wenninkmeule, 7
Wensink, 7, 12, 14
Wesinkhof, 13
Wesselink, 3, 4
Wessels, 3
Wesselshuijs, 4, 10, 11,
14
Wesselshuijs plaatze, 10
Wesselshuis, 13
Wheme, 15
Wigink, 5
Wijghel, 2
Wilderink, 16
Wilgen stucke, 12
Wissink, 6, 17
Wolferveld, 19
Wolff, 5, 7, 13, 16, 19
Wolters, 13
Wormgoor, 1, 14, 19, 22

Z
Zantvliet, 9
Zeijnsweert, 13
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