Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 421
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1752-1757
De voogdie Geesteren

01.05.1752
folio 21

03.05.1752
folio 21

09.05.1752
folio 21

13.05.1752
folio 21

13.05.1752
folio 21

14.06.1752
folio 21

19.06.1752
folio 22

Anno 1752 - den 1 maij heeft Christiaan te Harkel verbonden aan de heer en mr. Joan
Caspar Lemker en vrou Johanna Wilhelmina de Beaufourt ehelieden voor eene somma
van een duijsent guldens een stuk bouwland in de boerschap Huur naast de landen van
Heijink en Furkink gelegen groot seven schepel gesaaij, thiendvrij, waar van breder te
sien folio 1.
Op den 3 maij 1752 hebben Derk Meijerink en Johanna Meijerink ehelieden, alsmede
Gerhard Meijerink en Willemina Krukkerink ehelieden marito tutore verbonden aan
mejuffrou Johanna Catharina van Markel wonende te Deventer voor vier duijsent
guldens haar eigendommelijke halfscheid aan twee erven Ebbekink en Stokkink in de
buirschap Gelselaar gelegen, waar van breder antea folio 2.
Anno 1752 - den 9 maij hebben Willem Hallert en sijn huijsvrouw Barta Morgensteerne
verbonden aan den heer Joan van der Sluijs rigter van Diepen voor eene summa van een
duijsent caroli guldens hare twee derde parten van een weijde mate, groot ses koeweijde,
waar van Harmen Hagens een derde part toebehoort, genaamt de Kosters mate, gelegen
tusschen de weijden van Reint Hagens en Harmen Hagens met sijne consorten, waar van
breder vide antea folio 6.
Anno 1752 - den 13 maij hebben Henderik Nijdenkamp en desselvs huijsvrouw Henders
verbonden aan den heer Joan Antoni Heidenrijk en mevrouw Johanna Catarina Volbier
eheluiden voor een somma van vijf hondert caroli guldens haar halven huijs en halven
gaarden den Nijenkamp genaamt, alsmede den halven Hogen Horster Camp in de
buirschap den Beel kennelik gelegen, waar van breder vide antea folio 8.
Anno 1752 - den 13 maij heeft Jan Hilbers verbonden een stuk bouwland groot een half
molder gesaaij de Duivenbree geheten onder Geesteren kennelik gelegen voor de klagte
welke den advocaat fiscaal dr. J.L. Solner op den 29 april 1752 tegens hem ten protocolle
hadde gedicteert, waar van breder vide het breukenprotocol folio 292.
Anno 1752 - den 14 junii hebben Gerrit Jochems en Wilhelmina Kobus ehellieden, voorts
Maria Hoentiens weduwe van Jacob Kobus, alsmede Egbert Harperink en Harmina
Kobus, ehellieden erfgenamen van wijlen Jan Kobus etc. overgedragen aan Geertruid
Brouwers weduwe van wijlen Hendrik ten Hones, twee stukken bouwland op den soo
genaamden Koldenboom en een stuk daar agter aan het Gaerdeken in de buirschap
Huere gelegen, vide breder antea folio 29.
Anno 1752 - den 19 junii hebben Jurrien Voors en Angenis Brukers eheluiden aan Steven
Janszen van Delden coopman te Deventer tot meerder securiteit voor een capitaal van
drie duijsent negen hondert vijf en veertig guldens seven stuiver verbonden het vierde
part van het Wanninks erve genaamt, dan nog het derde part van het erve Esselink
onder de voogdie Geesteren kennelik gelegen, vide de acten hier vorens ten protocolle
folio 32.
NB de twee stukken lands uitmakende ‘t derde gedeelte van ‘t halve erve Esselink zijn van ’t
verband op den 13 januarii 1758 ontslagen, videatur antea ’t protocol van voorschreven jaare folio
19 verso.
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24.08.1752
folio 22

11.11.1752
folio 22

11.11.1752
folio 22

11.11.1752
folio 23

11.11.1752
folio 23

11.11.1752
folio 23

11.11.1752
folio 23

Op den 24 augusti 1752 heeft Derk Steeltjen een testament gemaakt, inhoudende, dat
het huijs op het goedt Steeltjen met desselvs where en gehelen inboedel, voorts
paerden, beesten en alle levendige have, mitsgaders het daar bij gelegene brouwhuijs en
beide schoppen cum appertinentiis, voorts den gaarden rontom voorschreven huijs
leggende, het gesaaij op het land, koorn gedorscht en ongedorscht, mest ende mestregt,
sal vererven en in vollen eigendom, na sijnen dood overgaan op desselvs suster Berentjen
Steeltjen en Jan Schenkvoort ehelieden voor de halfscheid, en de andere helft op sijn
andere suster Janna Steeltjen, met die fidei commissaire clausule dat gemelte desselvs
suster Janna daar van voor de halfscheid het vrugtgebruik geduirende haar leven sal
trekken, ook daar inne met voorschreven ehelieden sal kunnen blijven woonen, maar dat
na dode van deselve gementioneerde parcelen eerst en voor af in vollen eigendom in sijn
geheel overgaan sullen op voornoemde sijnen schoonbroeder Jan Schenkvoort en
Berentjen Steeltjen, en dat vervolgens sijne overige goederen, onder voorschreven
testamentaire erfgenamen, en andere in leven sijnde suster, mitsgaders desselvs neef en
nigt, kinderen van wijlen sijne suster Geesken Steeltjen, getrouwt geweest aan Warner
Geerdink een igelik voor sijn geregte quota sullen worden verdeelt, vide hier van antea
folio 35.
Op den 11 november 1752 heeft Gerrit Jan van Eps gecedeert aan Willem Kulsdom,
desselvs huijsvrouw en erfgenamen het erve en goedt den Kulsdom, bestaande in huijs,
hoff, schoppe, bouw-, hoij- en weijdelanden, alsmede boomgewassen en een veen, niets
uijtgesondert als alleen een weijde den Belt met een behoorlijken uitweg uit de Grote
Rijt gegraven, in dese heerlikheid, voogdie Geesteren buirschap den Kulsdom kennelik
gesitueert, waar van breder antea folio 46.
Op den 11 november 1752 hebben Willem Kulsdom en Geertjen Vrends ehellieden
overgedragen aan Henderik Esselink of Horsman en sijn huijsvrouw hare twee parcelen
hooij- of weideland de Coorn Palz Rijt en het Reussen Gadt genaamt, in dese heerlikheid
voogdie Geesteren buirschap Culsdom gelegen, vide antea folio 47.
Op den 11 november 1752 hebben Henderik Esselink en Janna Horsmans ehellieden als
eigenaars en possesseurs van ’t catersteedje Spiekerhorst verbonden ten behoeve van
Frederik Leeffers en sijn huijsvrouw voor eene somma van vier hondert en vijftig guldens
capitaal, alsodane weijde de Horsmans mate genaamt, Koorn Post Riet, alsmede het
Russen Gat, dan nog twee kampjes bouwland het Maath kempken en het Kops kempken
genaamt, alle in dese heerlikheid voogdie Geesteren, boerschap Kulsdom tussen de
Passers mathe en Kulsdoms land kennelik gesitueert, waar van breder antea folio 47.
Op den 11 november 1752 hebben Jannes Culsdom en Megtelt Averbekkinks ehellieden
overgedragen aan Garrit Horstmans en sijn huijsvrouw haar geregte sesde part in een
weijde of hooijland de Bekke mathe genaamt, in dese heerlikheid, voogdie Geesteren,
boerschap Kulsdom aan den Barkel kennelik gesitueert, waar van breder hier vorens ten
protocolle folio 49.
Op den 11 november 1752 hebben Willem Kulsdom en Geertjen Vrends ehellieden
overgedragen aan Georg Frederik Lebruin, sijn huijsvrouw en erven haar plaatsjen den
Culsdom genaamt, bestaande in een huijs met een kamer en desselvs erve, neffens de
put en een gehelen camp voor soo verre deselve aan de transportanten toebehoort en
van de schoppe is gesepareert, alle in dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap
Kulsdom kennelik is gesitueert, vide breder antea folio 50.
Op den 11 november 1752 hebben Willem Kulsdom en Geertjen Vrends ehellieden
overgedragen aan Harmen Hagens Jaspers soon en Gerrit ter Weeme en derselver
huijsvrouwen haar hooijlandje de Mom Riet genaamt in de boerschap Culsdom, aan de
Paster Maath kennelik gesitueert, waar van breder antea folio 51.
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11.11.1752
folio 23

21.11.1752
folio 23 en 24

21.11.1752
folio 24

21.11.1752
folio 24

21.11.1752
folio 24

20.01.1753
folio 24

17.04.1753
folio 24

24.04.1753
folio 24

Op den 11 november 1752 hebben Willem Culsdom en Geertjen Vrendts ehellieden
overgedragen aan Jan Smalen Bruntink en Garrit Braskamp, en derselver huijsvrouwen
haar hooij- of weijdelandt de Grote Rijt genaamt in de voogdie Geesteren boerschap
Culsdom kennelik gelegen, waar van breder bevorens ten protocolle folio 52.
Op den 21 november 1752 hebben Willem Culsdom en Geertjen Vrendts ehellieden
overgedragen aan Jan Schoppers hare schoppe met desselfs erve neffens den vrede gront
met het holtgewasch daar op, voor soo verre het afgepaalt is, alsmede een weijde de
Maath genaamt met een kampjen daar in gelegen, neffens den dijk, voor soo verre die
tegens voornoemde parcelen strekt met het holtgewasch daar op staande, dan nog den
Langen Camp die sig na den Petercamp uitstrekt, voorts het agterste gedeelte in een
weide de Maath genaamt met een dijk daar in gelegen en het holtgewasch daar op, soo
verre het afgepaalt is, dan nog een gaardeken tegen de schoppe aan de gemeinte
gelegen, soo als het met een thuin van het weijtjens is gesepareert, met den vredegront
en het houtgewasch, daar op staande, soo als het afgepaalt is, alle in dese heerlikheid
voogdie Geesteren boerschap Culsdom kennelik gesitueert, waar van breder vide antea
folio 53.
Op den 21 november 1752 hebben Jan Scheuppert en Janna Hietland ehellieden
overgedragen aan Garrit Jan van Epz haar eigendommelijke parcelen, soo en als sij
deselve op den 21 junii 1752 van Willem Grote Culsdom en Geertjen Vrindt ehellieden
hebben gekogt, en breder bij coopcedul staan geëxprimeert, waar van antea folio 54.
Op den 21 november 1752 hebben Willem Groot Culsdom en Geertjen Vrinds ehellieden
overgedragen aan Willem Roekevis en desselvs huijsvrouw, voorts aan Jan Hendrik
Mennekers haar parceel bouwland de Wilgen stukken genaamt, in deze heerlikheid,
voogdie Geesteren, boerschap Kulsdom kennelijk gelegen, waar van breder antea folio
55.
Op den 21 november 1752 hebben Willem Culsdom en Geertjen Vrents ehellieden
overgedragen aan Harmen Hagens Jaspers soon en Gerrit ter Weeme neffens derselver
huijsvrouwen te weten ieder voor een geregte halfscheid haar campjen bouland het
Russen gat of Krijgers kampjen genaamt, onder de voogdie Geesteren boerschap
Kulsdom langs een weijde de Korenpalz Rijt genaamt, in sijn bekende bepalinge gelegen,
waar van breder antea folio 56.
Op den 20 januarii 1753 hebben dr. Bernhard Engelbert Abbinck burgemeester der stad
Groenlo voor sig en als volmagtiger desselvs ehevrouw, mitsgaders de heer Jan Henderik
Abbinck verbonden ten behoeve van haren soon en neev Rudolph Jan Abbinck, als
aengestelden ontfanger van de verpondinge deser stad en heerlikheid Borculo en tot
securiteit van sijn hooggraaflijke excellentie van Fleming heer van opgemelte stad en
heerlijkheid voor gemelte ontfangst negen tiende parten van ’t erve Wooldink genaemt,
gelegen onder dese heerlijkheid voogdie Geesteren, buurschap Haarlo, zoo als dit parceel
bij ds. W.G. Avink praedicant te Geesteren in tugt gebruijkt word, vide hier van breder
antea folio 65.
Op den 17 april 1753 hebben Jan Bensink alias Schuirman en sijn vrouw Maria
Schuirman verbonden ten behoeve van Hend. Jan van Eerden voor een capitaal van vier
hondert guldens de Schuirmans plaatse in dese heerlikheid voogdie Geesteren buurschap
Kulsdom kennelik gelegen, waar van breder antea folio 79.
Op den 24 april 1753 hebben Derk bouman op Vorckink en sijn huijsvrouw voor
agterstedige geliquideerde geltpagten, mitsgaders verschuldete verpondinge, stedigheid
en lands middelen ter somma van ses hondert een en dertig guldens vijftien stuivers en
een penning, tot praeventie van costen gecedeert en vrijwillig verwin overgegeven alle
hare gerede en ongerede goederen en sulks aan haren landheeren ds. Bernhard
Westenberg predicant te Lochem, Gerrit Jan Dankerts, rector te Borculo en Egbert
Konink te Groll wonende, waar van breder antea folio 80.
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05.05.1753
folio 25

05.05.1753
folio 25

15.05.1753
folio 25

17.05.1753
folio 25

18.05.1753
folio 25

Op den 5 maij 1753 hebben Derk Eggink en Fenneken Fockink ehellieden, overgedragen
aan haren broeder en susters Wijghert Eggink en Megtelt Jalink haar veltcampjen
bouwland het Egginks Campjen genaamt, gelegen in het veldt aan den Borculoschen
weg, dan mede een halven gaarden, te weten het stuk langs Hendrik Kistemakers
gaarden, met den eenen einde schietende aan den Bakxs kamp, voorts nog een stukjen
in voornoemde gaarden, schietende met het einde aan geseide Kistemakers want, en nog
een huijs met een annex hoekjen hoffgrond, bargh, vreedegrond daar bij gehorende
neffens desselvs inboedel en levendige have, te samen in en omtrent het dorp Geesteren
in dese heerlikheid gelegen, waar van breder antea folio 90.
Op den 5 maij 1753 hebben Wijghert Eggink en sijn huijsvrouw Megtelt Jalink verbonden
ten behoeve van Marten Kistemaker voor een capitaal ad drie hondert guldens haar
veltcampjen bouwland het Egginks kampjen genaamt, gelegen in het veld aan den
Borculoschen weg, dan mede een halven gaarden, te weten het stuk langs Hendrik
Kistemakers gaarden met den enen einde schietende aan den Bakxs Kamp, alsmede nog
een stukjen in voornoemde halven gaarden, schietende met het einde aan geseide
Kistemakers Want, waar van breder antea folio 91.
Op den 15 maij 1753 hebben Willem Grote Kulsdom en Geertjen Vrent ehellieden
overgedragen aan haren stiefvader Jannes Kulsdom en sijn huijsvrouw Megtelt genaamt,
sijnde de moeder van gemelte Willem Grote Kulsdom, een kampjen bouwland den
Korenpol genaamt, in de voogdie Geesteren boerschap Kulsdom kennelik gelegen, waar
van breder antea folio 98.
Op den 17 maij 1753 hebben Jannis Culsdom en desselvs huijsvrouw Megtelt
Averbekkink verbonden ten behoeve van Aleida Elisabeth Tellemans weduwe van wijlen
Hendr. Chosij en desselfs kinderen, voor een capitaal ad twee hondert guldens de
caterstede het Krijgers plaatsje genaamt, bestaande in huijs, hoff en een kampjen daar
bij gelegen, alsmede een kampjen den Korenpol genaamt, gelegen in de landerien van
Groot Kulsdom, in dese heerlikheid voogdie Geesteren, buirschap Kulsdom kennelik
gelegen, waar van breder antea folio 99 et 100.
Op den 18 maij 1753 heeft Jan Schelfer alias Horstboer nevens sijn huijsvrouw Essele
Coenderink verbonden ten behoeve van Geert Roeterink voor een capitaal van seeven
hondert guldens een huijs nevens een hof met een weide daer aan onder Geesteren op
de Horst gelegen, nevens een campjen den Diergaerden mede gelegen onder Geesteren
aan d’eene sijde naast het land van Horst Harmen en aan den anderen einde naast
Hengstegoors land, vide antea folio 100.
Siet de acte van rojement hier vorens folio 434.

23.05.1753
folio 25

Op den 23 maij 1753 heeft mr. W.H. Lamberg volmagtiger van Allegunda en Johanna van
Nokkens overgedragen aan de heer en mr. G. Vatebender burgermeester der stad
Lochem sodane vierde part, aandeel en geregtigheid, als sijne principalinnen uijt hoofde
van cessie de dato den 4 januarii 1750 op deselve door hare ouderen gedaan is
competerende aan een camp den Zijden kamp genaamt, in dese heerlikheid voogdie
Geesteren kennelik gelegen, waar van breder antea folio 101.
De volmagt uit kragt van welke dese cessie geschiet is, is geprotocolleert folio 102.
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23.05.1753
folio 26

04.06.1753
folio 26

04.06.1753
folio 26

29.06.1753
folio 26

05.07.1753
folio 26

07.07.1753
folio 27

Op den 23 maij 1753 hebben Gerrit Bannink weduwnaar van Reintjen Volkers en
desselvs kinderen Aerne Bannink, voorts Hendrik Huiskes voor hem selvs en caverende
voor sijn huijsvrouwe Mette Bannink, dan nog Jan Lubberdink en Marie Bannink
ehellieden overgedragen aan Jan ten Broekhuijs en desselvs erven een parceel hoij- of
weidegrond de Bouwhuis mate genaamt, aan de koper sijn mate en met de eene zijde
langs Holstege sijn land en met de andere langs de gemeine weg, voorts met het einde
langs Schothorst weide, met den inslag tot aan den vaarwegh, en den opworp
beginnende van kopers mate tot aan het Schothorster Sloesemans meeken, dan mede
een stukjen bouwland het Slingen stuk geheten, met de eene sijde naast Snijder Jacobs
alias Gerrit Banninks land, en de andere naast kopers land, met het eene einde aan den
togtgraven, en met het andere einde aan de gemeine steege, met de beide opworpen
van de gravens, te samen in dese heerlikheid buirschap Gelselaar gelegen, waar van antea
folio 104.
Op den 4 junii 1753 hebben Roelof Maats, alsmede Jan Lieftink en Fredrik
Morgensterne, de rato voor hare absente huijsvrouwen caverende overgedragen aan
Goossen Stroon, sijn huijsvrouw en erven vijf parten van den soo genaamden Westerhof
of Maats kamp genaamt, in dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap Ruersperhoek
gelegen met de eene sijde langs den gemeenen weg, en de andere sijde langs den bosch
van Wesselshuijs, waar van breder antea folio 120.
Op den 4 junni 1763 hebben Goossen Stroon en Janna Morgensterne ehelieden
overgedragen aan Garrit Udink, desselvs huijsvrouw en erven haren kamp bouwland den
Westerhof genaamt, in dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap Reusperhoek
gelegen aan de eene sijde langs den gemeene weg, en de andere sijde langs den bosch
van Wesselshuijs, waar van breder antea folio 121.
Op den 29 junii 1753 hebben Engbert Boevink en Geertjen ter Aert ehellieden verbonden
ten behoeve van de heer Gotfriet Holsappel en desselfs erfgenamen voor een capitale
somma van een duisent en twee hondert caroli guldens à 20 stuivers speciaal een kamp
bouwland den Bothloons camp genaamt, groot ses schepels gesaaij, voorts de
Berenhorst groot 10 schepels gesaaij, alsmede een kampjen het Nieuwe Land, groot circa
ses schepels gesaaij, den Koks gaarden, groot vier schepels gesaaij, en een weijdeken het
Blenken Meeken genaamt, groot circa twee dag maaijens, met een campjen daar aan
gelegen groot vier schepels gesaaij, en eindelijk het gehele catersteedje de Horst, alle in
dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap Biele gelegen en in soo verre de
debeiteuren voornoemd daar aan in het geheel ofte ten dele zijn beregtigt, vide breder
antea folio 131.
Op den 5 julii 1753 hebben Gerrit Bomer en Jenneken Schutten eheluiden verbonden ten
behoeve van Henderik ten Broekhuis en sijne erven voor een capitaal ad vijftig guldens,
specialik haar huis met den inboedel en den gaerden daar het huijs op staat, gelegen in
dese heerlikheid, voogdie Geesteren met de eene sijde langs het land van Gerrit
Nijenhuis en met het eene einde aan Harmen Kriger sijn land en met de andere langs den
gemenen weg, vide antea folio 132.
Op den 7 julii 1753 is een acte van den 22 maert 1753 ten protocolle gebragt waar bij
Aaltjen Elberink weduwe van Hend. Gijgink op conditie van alimentatie etc. heeft
overgedragen aan Jan Gijgink en Maria Ameschot desselvs huijsvrouw, hare gerede
goederen, voorts hare ongerede goederen, bestaande in het halve goedt Gijgink in dese
heerlijkheid voogdie Geesteren kennelik gelegen, waar van breder antea folio 133 et 134.
Op den 22 maert 1753 hebben Jan Gijgink en sijn huijsvrouw Maria Ameschot voorgemelte cessie
geaccepteert, en belooft de daar bij gevoegde conditien punctuelik te sullen naleven, vide folio
134.
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folio 27

Op den 7 julii 1753 is eene acte van den 22 maert dito jaars geprotocolleert, waar bij
Aaltjen Gijgink weduwe van wijlen Waender Florijn op conditie van alimentatie heeft
overgedragen ten landgerigte aan Jan Gijgink en Maria Ameschot desselvs huijsvrouw en
erven alle hare gerede goederen, voorts hare ongerede goederen, als een campjen van
Berent Mulderink aangekogt, tusschen de landerijen van de weduwe Chosij en Florijn,
alsmede een weijdeken langs den Hesselink Esch en de Rijtmate, in dese heerlikheid
voogdie Geesteren, in sijne bekende bepalinge gelegen, vide latius antea folio’s 134, 135.
Op den 22 maert 1753 hebben Jan Gijgink en sijn huijsvrouw Maria Ameschot voorgemelte cessie
van Aaltjen Gijgink weduwe Florijn g’accepteert, en belooft de daar bij gevoegde conditien
punctuelik te sullen vervullen en naleven, vide folio 135.

16.07.1753
folio 27

16.07.1753
folio 27

04.08.1753
folio 27 en 28

04.08.1753
folio 28

04.08.1753
folio 28

Op den 16 julii 1753 is eene acte van den 7e desselven maands geprotocolleert, waar bij
Janna Steeltjes heeft overgedragen op conditie van alimentatie etc. aan haren swager en
suster Jan Schenkvoort en Berentjen Steeltjes ehellieden en derselver erven, haar
geregte vierde part van het goed Steeltjen, kennelik in de voogdie Geesteren, buirschap
Haarlo gelegen, soo van bouw-, hooij- en weijdegrond, hoffland, inslagg, huijs, schoppe
en ander getimmerte daar toe gehorende, credit en debet, mitsgaders hare gerede
goederen en hebben Jan Schenkvoort en Berentjen Steeltjes ehellieden voornoemd
eodem die de daar bij gestipuleerde conditien aangenomen, te agtervolgen, en ten dien
einde die aan haar gecedeerde parcelen verbonden ten einde als daar bij, vide latius van
dit een en ander antea folio 140 et seq.
Op den 16 julii 1753 heeft Jan Schenkvoort ter secretarie met versoek van protocollatie
gebragt een seker erfmagescheidinge inhoudende voor soo verre hetselve het ongerede
is concernerende onder anderen dese volgende periode ten sesden soo blieft die Stielties
plaatse ijeder voor sijn vierde part met alle desselvs regt en geregtigheijt, waer mede
dese erfgenamen in der minne gescheijden en gedeijlt zijn, vide antea het gehele
instrument folio 144.
Op den 4 augusti 1753 heeft Stientjen Bonkink weduwe van wijlen Harmen Funderink
overgedragen aan haar schoonsoon Jan Thonissen en sijne erven hare geregte halfscheijd
van twee koeweijdens in de Grimelink mathe of weijde, bezijden de weijden van den
Huise Mensink en de Geestelijke weijde, soo de praedicant Avink in gebruijk heeft, dan
mede de halfscheid van een stuk bouwland den Sletten Kamp genaamt voor op den
Barkel Esch, voorts de halfscheid van een stukjen gaarden op den Sonnenkamp tussen
het land van Derk Tijberink en Derk Eggink, te samen in dese heerlikheid omtrent ’t dorp
Geesteren gelegen, alles onder conditie van alimentatie etc. welke conditien haren
schoonsoon Jan Thonissen voornoemd stipulata manu aangenomen en voor de
agtervolginge van deselve verbonden heeft dese gecedeerde effecten, vide breder daar
van bij de acte hier vorens ten protocolle folio 150.
Op den 4 augusti 1753 heeft Anthonij Klopman pro se en als volmagtiger van Garrit Jan
Olthaar en Henrica Klopman ehellieden, alsmede van Frederik Hendrik Brinkhuis en
Anna Mechtelt Klopman, egtelieden, voorts als gequalificeerde van Arent Jan van Hekes,
en Maria Geertruijd Klopman, ehelieden, alsmede van juffrouw Wilhelmina Klopman,
overgedragen aan Gerrit Jasink en Hillegonda Wanninkhof ehellieden den Haarkamp,
het Halve Goor, het Mijen stuk, het stuk agter de Smitte en het stukjen in de Menstege
in dese heerlikheid voogdie Geesteren gelegen, waar van breder antea folio 151.
Op den 4 augustii 1753 hebben Garrit Jaassink en Hillegonda Wanninkhof ehelieden
verbonden ten behoeve van de tijdlijke Diaconie van Geesteren, voor een capitaal ad
seven hondert guldens den Haarcamp gelegen tussen het gemeene Velt, en een parceel
het Goor genaamt, 2e het halve Goor daar mede aan gelegen, 3e het Mijen stuk tussen de
landerien van Garrit Hagens en de kerk van Geesteren gelegen, 4e alsmede het stuk agter
de Smitte tussen de landerien van Garrit en Harmen Hagens gelegen, nevens een stuk in
de Meinstege, waar van breder antea folio 152.
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29.08.1753
folio 28

29.08.1753
folio 28 en 29

Op den 29 augustii 1753 hebben Hendrik ten Broeke en Aaltien Udink ehelieden vereert,
gecedeert en overgedragen aan Berent Tiberink soone van Hend. Koesfelt en Gerritjen
Tiberink een hoekjen hooij grond in de Kolkmans Slag, voorts aan Zwier Bennink soone
van Harmen Bennink en Grietjen Elderink een stukjen land in Bennink gaarden in
Gelselaar gelegen, soo verre als de cedenten daar toe geregtigt zijn, mits daar van
uitkerende ses garven rogge jaarliks aan den voogt neffens 9 stuivers aan ordinaire
verpondinge, en eens voor all aan sijn suster Jenneken de somma van vijf en twintig
guldens, voorts hebben voornoemde cedenten op dato voorschreven vereert en met de
warme hand overgedragen aan Garrit Kunneman en sijn ehevrouw een stuk bouland in
den Aartmans Esch onder Geesteren tusschen de landerien van Lieftink en den
cessionaris gelegen, ongevaer groot vier schepel gesaaij mits daar van uijtkerende aan
desselvs broer en suster Jan en Geertien ieder vijftig gulden, voorts aan de andere broer
Berent en suster Henders ider vijf en twintig gulden, vide latius de acte ten protocolle
hier vorens folio 154.
Op den 29 augustii 1753 hebben Hendrik ten Broeke en Aaltjen Udink ehelieden (na
voorgaande annullatie van sodane testamentaire dispositien, als deselve in vorige tijden
mogten hebben gemaakt in specie het geene dat de comparanten voor een weledele
stadgeregte van Lochem in dato den 9 junii 1740 hebben gepasseert) vrijwillig gecedeert
en overgegeven aan hare nigte Derkjen Teklenborg dogter van wijlen Roelof Teklenborg
en Janna Teklenborg gewesene ehelieden op conditie van alimentatie etc. alle hare
gerede goederen, actien en crediten, obligatien, ingedoemte des huijses, paerden,
beesten, gesaaij in en op het land, mest en mestregt etc. voorts alle hare ongerede
goederen, bestaande in huijs, hoff en onderhorige landerien door de cedenten tans selve
bewoont en gebruijkt in dese heerlikheid voogdie Geesteren buirschap Gelselaar gelegen,
dan nog het geregte vierde part ven het erve en goedt Bennink mede onder
voorschreven voogdie gelegen, sodanig als hetselve aan haarlieden door den
hooggeboren heer en vrouw van den Boedelhoff voor dezen weledelen geregte is
overgedragen, voorts de Oosterbree, den Korthaver Kamp en de Santbree, de
Matenshorst, met de Elderinkshorst en den Jammerdaal voor soo verre de cedenten
daar aan beregtigt zijn, eindelik mede het regt van uitdrift van de Vissers plaatse, alle
insgelijks onder dese heerlikheid en voogdie gesitueert, mits daar van uitkerende als bij
de acte hier vorens ten protocolle folio 155 et seqq.
Eodem heeft Derkjen Teklenborg de voornoemde cessie g’accepteert en belooft de conditien door
de cedenten bedongen punctuelik te sullen agtervolgen vide folio 158.

27.09.1753
folio 29

06.10.1753
folio 29

Op den 27 september 1753 hebben Hendrik Robbink en Essele Gars Palsenborg
eheluijden overgedragen aan Reijnt Overdijkink en desselvs ervgenamen een hoekje
weijdegront te weeten het vijfde gedeelte in den Seijns Weert, onder dese heerlikheid
voogdie Geesteren boerschap Huure kennelijk gelegen , vide latius antea folio 158.
Op den 6 october 1753 hebben Roelof Maats en Janna te Entele ehelieden verbonden
ten behoeve van mr. Coenraat Bakker desselvs huijsvrouw en erven voor eene capitale
somma van vijf hondert guldens vijf seste parten van de Halve Maats plaatse in dese
heerlikheid, voogdie Geesteren, buirschap Culsdom kennelik gelegen, bestaande in huijs,
hoff, schoppe, bouw- en weijdelanden, waar van breder antea folio 161.
Geroyeert den 6 van wijnmaand 1809 vide ’t prothocol van affectatien ibid folio 131.
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30.10.1753
folio 29

13.11.1753
folio 30

19.11.1753
folio 30

20.11.1753
folio 30

Op den 30 october 1753 heeft mr. W.H. Lamberg volmagtiger van sijn hooggraaflijke
excellentie M.C. grave van Bentheim Teclenburg etc. etc. etc. goedheer van ’t Laerberg
verbonden pro litis expensis in sodane pants proceduren als denselven tegens eenen G.
Laerbergh colonus van ’t erve Laerberg namens hooggemelten sijnen principaal heeft
g’entameert (behalven sijner hooggeborens eigendommelike goederen Laerberg en
Hilhorst) in specie de koorn- en bloedtiendens uijt Hartgerink, Elkink, modo Laerbergh,
Boeving, Lubberding, H. van Veldhuis, Galing, Arnink, Bulckman, Niehuis, en Assink, vide
hier van breder ten landgerigts protocolle pagina 373.
Op den 13 november 1753 hebben Gerrit Scholte te Laarberg en sijn soon Herman te
Laarberg verbonden pro futuro judicato van sodane peindings proceduiren, als welke mr.
W.H. Lambergh als volmagtiger van sijn excellentie den heer grave van Bentheim
Teclenborg op en aan de gerede goederen van den Scholte Gerrit Laarberg voornoemd
den 2 maij 1752 en den 19 julij 1753 heeft geentameert hare personen en goederen en
wel speciaal haren inboedel des huijses, bouwerie, en wat verder onder het gerede kan of
mag gerekent worden, dan nog den utilen eigendom van den eigenhorigen Hoff te
Laarberg, met die daar onder gehorende tiendens uit Mulderink, Assink en verdere
goederen alles voor soo verre sulks maar eenigsints na regten en hofregten kan bestaan,
breder bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 376.
Op den 19 november 1753 hebben Egbert Claassen en Johanna Schipbeke ehelieden
verbonden ten behoeve van Hendrik ten Broekhuis en sijne erven voor eene somma van
duisent gulden haar huis met den inboedel, voorts levendige have, alsmede den hoff daar
bij gelegen, schietende met de eene sijde aan Hendrik Mensinks hoff en met de andere
sijde langs Gerrit Haver sijn gront, vervolgens twee stukken land in den Renpen Kamp
naast den gaarden van Schothorst en met de eene sijde aan Wessels land, gelegen, dan
nog twee stukken land op den Tijberink tusschen het land van Berent Koster en Broek
Garrit gelegen, alsmede een halve weijde of hooijmathe, soo als sij deselve met de
schoenmaker Bannink in gemeenschap hebben, met de eene zijde naast ’t land van
Berend Koster in de Weeterse mathe en met de andere sijde langs de Jonker sijn weijde
en ’t eindens tegens den gaarden van Korthof schietende onder Gelselaar gesitueert,
breder bij de acte antea folio 165.
Op den 20 november 1753 heeft Derk Tieberink voor eene summa van vier en negentig
guldens 15 stuiver en 4 penningen met arrest geprocedeert op en aan een huis en hoff
aan den Brink naast het huis van Hendrik Lomans, een stuk bouwland in de Rampen
Campen genaamt, groot ongevaer agt schepel gesaeij naast het land van Wessel Wessels,
twee stukjes bouwland in den Gelselaarschen Esch, en dan nog de halvscheid van de
Korthaver Mathe naast de Jonkeren mathe en Korthaver gaerden, te samen in dese
heerlijkheid Borculo voogdie en buirschap Gelselaar gelegen, aan Engbert Claassen en
Janna Schipbeeke eheluiden en de kinderen van wijlen Hendrik Bannink de kleermaker
toestendig, breder bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 378.
Eodem die heeft Berent Berentsen op deselve parcelen met peindinge geprocedeert voor
een capitaal ad 100 guldens met den interesse van dien, vide het landgerigts ordinaris
protocol folio 379.
Nog heeft op denselven dag Hendersken Harmsen op voorschrevene parcelen met arrest
geprocedeert voor een capitaal van 300 guldens met den interesse, breder bij de acte ten
ordinairen landgerigts protocol folio 380.
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21.11.1753
folio 30 en 31

08.12.1753
folio 31

13.12.1753
folio 31

13.12.1753
folio 31

27.12.1753
folio 31

15.01.1754
folio 32

Op den 21 november 1753 hebben Reint Stokkink, Arent Kolkman en Jan Olthoff in
qualiteit als Diaconen van Gelselaar met peindinge geprocedeert voor een somma van
een hondert vijf en seventig guldens met den interesse van dien op de gerede en
ongerede goederen van Egbert Claassen en Janna Schipbeke eheluiden gene van allen
uitgesondert, en wel in specie op derselver huijs en hoff daar bij gelegen aan den Brink
met de eene zijde aan Hendrik Mensinks hoff en met d’andere langs den Haversweg,
voorts mede op twee stukken landts in de Renpenlampen naast den gaarden van
Schothorst en met d’eene sijde langs Wessel Wessels landt, ongevaer agt schepels gesaei
groot, dan nog op twee stukken lands op den Tijberink gelegen tussen ’t land van Berent
Coster en Broek Garrit, eindelijk op een halve weide of hooijmathe, soo als de
gepeindeten die met den schoenmaker Bannink in gemeenschap besitten met d’eene
sijde aan ’t land van Berent Costers en de Weeterse mathe, met de andere sijde langs de
Jonker sijn mate, en ’t eindens tegens den gaerden van Corthof gesitueert, breder bij de
acte ten ordinairen landgerigts protocol folio 381.
Op den 8 december 1753 hebben Adolph van Gelder en Jacomina Gerverdink marito
tutore overgedragen aan hare suster Harmina Gerverdink weduwe Abbinck en desselfs
erven een agte part in een weijde genaamt de Triers weijde onder de voogdie Geesteren
boerschap Haarlo omtrent de hoge brug tusschen de weijden van Boevink en Kolkman
kennelik gelegen, waar van breder antea folio 170.
Op den 13 december 1753 heeft dr. F.G. Plegher in qualiteit als volmagtiger van de heer
Johan Lulofs hoogleeraar in de wijsbegeerte en wiskunde tot Leijden en sijn ehevrouw
Winanda Mechtelt Lulofs overgedragen aan de heer Godfried Holsappel en erven een
capitale somma van twee duijsent guldens ten behoeve van sijne principalen gevestigt in
’t erve en goedt Luttike Willink, in de voogdie Geesteren, boerschap Biel gelegen,
vermogens obligatie van den 4 october 1699, breder hier van antea folio 171.
Op den 13 december 1753 heeft Gerrit Teger verbonden ten behoeve van den
hooggeleerden heer Johan Luloffs, professor in de philosophie en mathesis te Leiden,
sijne ehevrouw Winanda Mechtelt Luloffs en hare erven voor een capitaal van een
duijsent vier hondert guldens sijn persoon en goederen en tot een speciaal hijpotheecq
gestelt seker stuk weijdeland met de eene sijde naast de weijde van Schothorst en
andere sijde aan Stieltjes weijde schietende, voorts mede aan het Fokkink of
Varkensbroek, dan nog een stuk weijdeland naast de landerijen van Jan Meulevelt
gesitueert, alsmede twee stukken bouwland op de Hoge Brake omtrent den
Geesterschen dijk, tusschen de weijde van de weduwe Ligtenborg en de rigter Trier
gelegen, voorts mede het erve en goedt Smeink, gelegen bij het erve en goedt de Paste,
met behuijsinge, barg, gaarden, bouw-, weijde- en hooijlanden, sigtvreede, houtgewasch,
ap- en dependentien van dien, sijnde alle dese parcelen kennelik in dese heerlikheid
voogdie Geesteren, vide breder antea folio 172 et seq.
Op den 27 december 1753 hebben Reint Langevonder en sijn huijsvrouw ten behoeve
van de tijdlijke Diaconie van Geesteren voor eene somma van twee hondert vijf en
twintig caroli guldens verbonden een stuk bouwlandt op het Rot ongeveer groot drie en
half schepel gesaei, gesitueert ter eenre tussen een stuk bouwland van de hoogadelijke
familie van Ampsen competerende, en aan de andere sijde van Geestelijk Land door
Clumpers gebouwt, breder antea folio 180.
Op den 15 januarii 1754 heeft Jan Hoefmans verbonden ten behoeve van de Diaconie
van Borculo voor een capitaal van twee hondert guldens een stuk land den Ulenhorst
gelegen naast de landen van de Vrugte en het Velt onder de voogdie Geesteren en sijnde
groot ses koeweidens, waar van breder antea folio 181.
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22.01.1754
folio 32

22.01.1754
folio 32

26.01.1754
folio 32

27.02.1754
folio 32

04.03.1754
folio 32

15.03.1754
folio 33

Op den 22 januarii 1754 hebben Teunis Schothorst pro se et qq, voorts Geesjen
Schothorst, mitsgaders Jan Völkers en Jenneken Leuink eheluiden, Janna ten Senkeldam
weduwe Gerrit te Rouweler voor haar selve en caverende voor hare minderjarige
kinderen, Fenneken ten Senkeldam, Jan Colvoort voor hemselven en voor sijne absente
huijsvrouw en momber van de minderjarige kinderen van Berent ten Senkeldam, dan nog
Egbert Hogelaar voor hem en sijne absente huijsvrouw, en eijndelijk Arent Leurink voor
hem selven en voor sijne huijsvrouwe Geertjen Gelkink overgedragen aan Berent
Costers, Geert Bennink, en Jan de Weert en derselver erven een hoeiland het Stokhuirns
Slag genaamt, in dese heerlikheid, voogdie en buirschap Gelselaar aan ’t Broek kennelik
gelegen, in soo verre sij daar aan geregtigt zijn, vide latius antea folio 182.
Op den 22 januarii 1754 hebben Jan Colvoort voor hem en sijn absente vrouw, mede als
momber van de onmundige kinderen Berent Anna Senkeldam, mitsgaders Jan Volkers en
Janneken Leunk eheluiden, Janna ten Senkeldam weduwe van Garrit te Rouweler voor
haar en de rato caverende voor hare minderjarige kinderen, voorts Fenne ten
Senkeldam, dan nog Engbert Hogelaar voor hem en sijn absente huijsvrouw Berentjen
Leusencamp en eijndelik nog Arent Leunk voor hem en sijn absente huijsvrouw Geertjen
Gelkink mede instaande voor alle namaninge van desselvs stiefsoon Berent Leunk
overgedragen aan Teunis Teklenborg een stuk bouwland de Oosterbree genaamt, in dese
heerlikheid voogdie Gelselaar in den Esch suijdwaarts naast Albert Rengerinks Pasbre en
noordwaarts langs een stuk land de Diaconie van Gelselaar toebehorende in sijn bekende
bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 183 et seq.
Op den 26 januarii 1754 heeft Elsken Markerink met arrest geprocedeert op de goederen
van Henderik Hennink wonende in Markvelde onder Overijssel, om te beletten alle
frauduleuse alienatie, alsmede om de jurisdictie van dese provincie te funderen, en daar
aan de executie van een eventueel vonnis te verhalen, namentlik op het halve erve
Leussink, gelegen onder de voogdie Geesteren buirschap Haarlo, vide latius de acte ten
ordinairen landgerigts protocolle folio 402 et seq.
Op den 27 februari 1754 heeft ds. Wilhelm. ten Cate pro se en als volmagtiger van sijn
moeder juffrou Wilhelmina Sluiter weduwe van Gerrit ten Cate, alsmede de rato
caverende voor desselvs absenten broeder en suster Daniel en Gerharda ten Cate
overgedragen aan Adolph Daven, desselvs huijsvrouw en erven de halve Davenplaats
met sijne ap- en dependentien, regt en geregtigheden, gelegen in dese heerlikheid onder
de voogdie Geesteren, waar van breder antea folio 186.
Op den 4 maert 1754 hebben Jan Bensink of Schuirman en desselvs huijsvrouw Maria
Schuirman verbonden ten behoeve van Aleida Elisabeth Tellemans weduwe van Hend.
Chosij en hare kinderen voor een capitaal van twee hondert guldens het Schuirmans
plaatsjen onder dese voogdie Geesteren in den Kulsdom gelegen, breder antea folio 187.
Op den 15 martii 1754 is door Reint Scholten ter secretarie ten fine van protocollatie en
registrature g’exhibeert een magescheid of contract, waar bij is geconditioneert, dat hij
Reint Scholten in plaatse van enige aanparten aan verscheidene parcelen Engbert
Boevink toestendig en uijt sijnen ouderliken boedel heen gekomen tot meerder
commoditeit van haar beiden een parceel bij malkanderen sal hebben te weeten de
geregte halfscheid van de Beerenhorst, zoo reets is afgedeilt, gelegen na die zijd van het
ander land ook de Beerenhorst genaamt, en sulks met sijn regt en geregtigheden neffens
de halve verpondinge, gelegen in de voogdie Geesteren, buirschap Beel, breder hier
vorens ten protocolle folio 189.

19 februari 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 10 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 421
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1752-1757
20.03.1754
folio 33

20.04.1754
folio 33

25.04.1754
folio 33

03.05.1754
folio 33

20.05.1754
folio 33 en 34

20.05.1754
foloio 34

Op den 20 martii 1754 is door dr. A. van Trier q.q. ter secretarie ten fine van protocollatie
en registrature g’exhibeert een magescheid opgerigt tussen Hendrik Hennink nagelaten
weduwnaar en boedelhouder van wijlen sijne ehevrouw Aalberdina Brunink ter eenre, en
Jan Groothuijs en Jan Groothuijs in qualiteit als ooms en bloedmomboiren van de dogter
bij wijlen gemelte sijne overledene ehevrouw ehelik geteelt, waar bij gemelten Hendrik
Hennink aan sijne dogter voor moederlik goed uijtkeert en uijt de warme hand met
inruijminge van de possessie overgeeft het halve goed Leusink in dese heerlikheid
voogdie Geesteren in sijn bekende bepaalinge gelegen, met al desselvs regt en
geregtigheden, vide latius hier vorens folio 191.
Op den 20 april 1754 heeft Henricus ten Raa Engberts Zoon als volmagtiger dr. R.J.
Michorius overgedragen aan Albert Esselink, Gerrit Jan van Eps, Jan Smienk, Jan ten
Paste, en Gerrit Horsman sijn eigendommelik regt aan sekere hooijmate de Bekkenmate
genaamt, bestaande in vijf sesde parten, waar van het eene sesde part toestendig is aan
Gerrit Horsman, sodanig dat den laastgenoemden met het voorschreven sesde part een
egaal aandeel sal hebben met de andere, in deser heerlijkheids voogdie Geesteren
boerschap Culsdom kennelik gelegen, breder antea folio 200.
Op den 25 april 1754 hebben Adolph Daven en Anneken desselvs huijsvrouw verbonden
ten behoeve van den heer Johan van der Sluijs voor een capitaal ad twee duijsent
guldens de Daven plaatse in dese heerlijkheid voogdie Geesteren kennelik gesitueert,
breder antea folio 202.
Op den 3 maij 1754 heeft Gerrit Bannink weduwnaar van wijlen Reintjen Völkers
verbonden ten behoeve van Jan ten Broekhuis en desselvs erven voor een capitaal ad
twee hondert vijf en vijftig guldens, sijn persoon, gerede en ongerede goederen en
insonderheid zijn eigendommelike stukke bouwland groot ongeveer vijf schepel gezaei op
den Bouwhuis Camp tussen de landerien van Gerrit Hövers en Roelof Peters in dese
heerlijkheid van Borculo, voogdie en buirschap Gelselaar, met sijn ap- en dependentien
kennelik gelegen, waar van breder antea folio 206.
Op den 20 maij 1754 hebben Harmen te Wesselshuis en sijn huijsvrouw Berentjen, Arent
Wilmerink de rato voor sijn ehevrou caverende, Henders Abbing, voorts Jan Harperink,
eindlik H. Wesselshuis bloedoom van Jan Sroon en Janna ten Damme overgedragen aan
Engbert Wanninkhof soon van Christiaan Wanninkhof een vijfde part van een hooijweide
de Plegtmate genaamt, onder de voogdie Geesteren kennelik gesitueert, waar van breder
antea folio 216.
Op den 20 maij 1754 hebben Harmen te Westhuis en sijn ehevrou Berentjen, Jan
Bentelman en huisvrou Willemken Bentel, Arent Wilmerink voor hem selvs en de rato
caverende voor sijn ehevrou, Henders Wilmerink, Jan Wilmerink, mede caverende voor
sijn absente ehevrou, Waender Wilmerink, ook voor sijn afwesende huisvrou caverende,
Derk Wilmerink, Jan Stormelink op den Bolderman als in huwlik hebbende Janna
Wilmerink, waar voor mede is caverende, Harmken weduwe Haselberg, Hendrik
Menkvelt, Arent te Menkvelt, Arent Renger en sijn huijsvrouw, Jenneken te
Wanninkhof, Engbert Wanninkhof, voorts Hendrik Olthof en Arent Rengerink als
momboiren van Hermina Wanninkhof, dogter van Christiaan Olthof en Griete
Wanninkhof ehelieden, Jan Harperink voor hem selvs en als vader en voogd sijner
kinderen bij wijlen Hendrina Stormelink ehelik verwekt, Gerrit ten Damme caverende
voor sijn absente dogter Janna ten Damme, caverende te samen voor de andere mede
erven, eindlik Harmen te Westhuis en Jan Welmerink de eerste als bloedoom en de
andere als momber van Jan Sroon overgedragen aan Berent Koninks en sijn huijsvrouw
het plaatsjen de Horst genaamt, in dese heerlikheid voogdie Geesteren gesitueert,
breder antea folio 217 et seq.
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Folio 34

20.07.1754
folio 34
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folio 4
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folio 4

Op den 24 maij 1754 hebben Jacob te Borghorst, voorts Harmen te Borghorst en
Jenneken te Borghorst ehelieden, overgedragen aan Jan te Borghorst desselvs
huijsvrouw en erven het plaatsjen de Borghorst genaamt, met huijs, schoppe en barg
daar op staande in dese heerlijkheid voogdie Gelselaar kennelik gelegen, met al derselver
regt en geregtigheden, ap- en dependentien van dien, vide latius antea folio 218 et seq.
Op den 5 junii 1754 hebben Jacob ter Agter en Elsken Onijs, ehelieden, voorts Henr.
Tragter en sijn huijsvrouwe Jenneken Onijs, mitsgaders Arent Onijs pro se en als
volmagtiger van sijn huijsvrouw Geertruid Nijentjaink overgedragen aan Gerrit
Mogesomp, Trijne te Winkel, ehelieden, drie agste parten aan Maatmans Plaatse met
sijn behuisinge ap- en dependentien, onder de voogdie Geesteren gelegen, breder ten
protocolle antea folio 223.
Op den 5 junii 1754 hebben Gerrit Mogesump en Triene te Winkel, ehelieden, voorts
Jacob Deragter en desselvs huijsvrouw Elsken Onijs, en Henrik Der Agter en Jenneken
Onijs, ehelieden, overgedragen haar geregte aandeel aan twee schepel gezaaij in dese
heerlikheid Borculo in de Bourte onder Geesteren geleegen aan en ten behoeve van
Arent Onijs en Geertruid Nijentjaink, ehelieden, en erven, breder antea folio 224.
Op den 19 julii 1754 heeft Arent Onijs voor hem en als volmagtiger van sijn vrouw
Geertruijd Nijentjank overgedragen aan Garrit Hartgerink sijn huijsvrouw en erven een
stukke bouwland in desen heerlijkheid voogdie Geesteren in de Boerte gelegen, met de
eene sijde langs het land van Berent ten Paste en met de andere sijde naast dat van
Coenraat Bakker, met den eenen eijnde aan Wanninkhaver Esch, en met den anderen
eijnde aan den Vlaskamp, breder antea folio 237 et seq.
Op den 20 julii 1754 heeft Willem Hallers een magescheid per clausulas concernentes
doen protocolleren, ingegaan tussen Arent Stroon en Hendersken te Wesselshuis,
ehelieden, den eersten als boedelhouder en tugtenaar van wijlen sijn eerste huijsvrouw
Jenneken Rotgers ter eenre en verdere daar bij benoemde erfgenamen, fit ad prothocol
relatio, waar bij artikel 2 aan Willem Hallers en Barta Morgensterren de cavenstede de
Hallerie, met desselfs ap- en dependentien, lusten en lasten, is toegedeelt mits als daar
bij, vide antea folio 238 et seq.
Eodem die 1754 's voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Willem Hallers en sijn
vrouw Barta Morgensterne ten behoeve van den voogd Frederik Geers en sijn huijsvrouw
Anna Maria ten Bengevoort ofte hare erven voor een capitaal van ses hondert caroli
guldens en interesse verbonden de cavenstede de Hallerije, kennelijk onder Geesteren
gelegen, breder antea folio 241.
Vervolg begint hier agter folio 4
Den 13 augusti 1754 hebben Hendrik Koeslag en Geertruid ten Damme eheluiden
overgedragen aan Engbert Harderwijk, desselfs huijsvrouwe Johanna Hoefmans en erven
een stuk gaerden lants den Hoenderhoek genaamt, in dese heerlikheid van Borculo, dorp
Geesteren kennelijk gesitueert, schietende met de eene zijde langs ’t lant van Engbert
Hagens en met andere zijde langs ’t huis van cessionarien, ’t eindens aan den gemeenen
weg en aan comparantens gaerden, waar van breder ten protocolle hier vorens folio 245.
Op den 13 augusti 1754 hebben Jan Aernink en Geertjen sijn huijsvrouw ten behoeve van
den heer en mr. Statius Reinier Westenberg ordinaris raetsheer in den hove van
Gelderland, desselfs ehegemalin en erven verbonden voor een capitaal van vier hondert
gulden ad 20 stuivers het stuk en rente van dien, hare drie vierde parten in het hooi- of
grasland het Aernink Slag of Hogt genaemt, onder dese heerlikheid voogdie Geesteren op
de Horst kenlijk gelegen, waar van breder antea ten protocolle folio 246.
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folio 4

29.10.1754
folio 4

08.11.1754
folio 4

25.11.1754
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Op den 16 augusti 1754 hebben Hend. Lucassen senior, Willem Smies en Armgard Lucas
ehelluiden cum suis, als erfgenamen ab intestato van wijlen Arent Lucass en Elisabeth
Veldings in leven ehelluiden overgedragen aan Jan Mullerie en sijne huijsvrouwe Fenne
Meijers en Hend. Nijland en Maria Culsdom ehelluiden een sesde part van de Triers
Mathe in den Kulsdom onder Geesteren in dese heerlikheid kennelik gelegen, vide latius
antea folio 247.
Op den 16 augusti 1754 hebben Joost Kiffen en Janna Hennink, tutore marito
overgedragen aan Willem Ruikevisch, desselvs huijsvrouw Grietjen Hietland en erven
haar eigendomlike seste part hooijland ongeveer anderhalven dag groot in de
Ruikevischmathe in dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap Kulsdom kennelik
gesitueert, waar van breder hier vorens ten protocolle folio 248.
Op den 18 september 1754 hebben Jan van Reurlo en desselvs huijsvrouw Johanna
Berendina Roelant, voor haar selfs en den eersten als volmagtiger van Philip Otto Sloodt
en Aletta van Wessem desselvs ehevrouw overgedragen aan Esken Elderink, desselvs
huijsvrouw en erven de geregtelijke halfscheid aan twee stukken bouland, gelegen in
dese heerlijkheid Borculo bij ’t dorp Gelselaar, sijnde genaamt het Hooge en Leege
Stukke, breder antea folio 249.
Op den 18 september 1754 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft Jan Brunink en
Berendeken Tenkink eheluiden overgedragen aan Hendrik Jan, Waander en Garrit
Willem Bruinink kinderen van den eersten en stiefkinderen van de laastgemelte onder
anderen de halve Leusinks plaatse onder de voogdie Geesteren boerschap Haarlo
kennelik gelegen, en sulx onder conditie van alimentatie etc. breder antea folio 250.
Op den 29 october 1754 heeft de weduwe van wijlen Hend. Kistemaker onder Geesteren
ter secretarie overgegeven ten fine van protocollatie en registrature een seker huwelijks
voorwaarde dato den 28 september 1754 opgerigt tusschen Wolter in Traa Zoon van Jan
in Traa als bruidegom ten eenre en Teuntje Kistemaker dogter van wijlen Hendrik
Kistemaker als bruid, waar bij sij weduwe moeder des bruidts heeft belooft mede te
geven aan bruidegom en bruidt alle haare goederen bestaande in gerakheid en
ingedoemte des huises zoo en als sij deselve besit en gebruikt, als meede ’t gewasch op ’t
landt, geenen van alles uijtgesondert, waar tegens bruidegom en bruidt aannemen en
beloven die moeder des bruidts te onderhouden voor den tijd hares levens in kost en
drank, linnen en wullen, zoo en als het huis vermag en na doode eerlijk en nabuurlijk ter
aarsten besteden, mits dat die moeder des bruidts des huises beste zal helpen
bearbeiden, zoo veel in haar vermogen is, zijnde dese houweliks voorwaarde te vinden
ten protocolle hier vorens 253 et seqq.
Op den 8 november 1754 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Garrit
Endeman en Elsken Mennekers, voorts Hendrik Endeman en Fenneken Meulenbrugge
eheluiden, tutoribus maritis, ten behoeve van monsieur Hendrik Bouwman en desselvs
huisvrouw Anna Margaretha van Eps te Lochem voor eene somma van vier hondert
guldens en daar op te verlopene interessen, verbonden haar eigendomlike drie vierde
parten van Endemans plaatsjen, in dese heerlijkheid van Borculo boerschap Culsdom
kennelik in de voogdie Geesteren gesitueert, waar van breder antea folio 259 et seq.
Op den 25 november 1754 ’s nademiddaags ten half vier uiren hebben Henrik
Oldemenger en Aeltjen Geerdink eheluiden malkanderen en den eenen den anderen in
conformiteit der ehevoorwaarden van den 7 april 1753 betugtigt in derselver alinge
gerede en ongerede goederen, obligatien, actien en crediten, waar ter plaatse deselve sig
mogen bevinden, geene daar van exempt, om door de langst levende tugtswijse
geprofiteert en daar van de vrugten en revenuen en interessen volkomen genooten te
worden voor derselver leven lang, waar van breder antea folio 260 et seq.
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28.11.1754
folio 4

28.11.1754
folio 4

06.12.1754
folio 5

08.01.1755
folio 5

10.01.1755
folio 5

23.01.1755
folio 5

Op den 27 november 1754 ’s voordemiddaags een weinig voor twaalf uiren heeft Reindt
Aernink overgedragen aan Gerrit Hagens en desselfs ehevrouw Essele Garritsen een stuk
bouwland in dese heerlijkheid voogdie Geesteren aan de Helligen weg in den
Geesterschen Esch gelegen, schietende met de eene zijde aen ’t land van de kooperen en
aen de andere zijde aen Arend Bruekers land, vide latius antea folio 261.
Op den 28 november 1754 ’s voordemiddaags even voor twaalf uiren heeft Henrik
Weddelink als volmagtiger van Seijbrand Borgmeijer met peindinge geprocedeert voor
een capitaal ad drie duisent guldens en rente op de gerede en ongerede goederen van
wijlen Engbert Beijen, onder anderen mede op een hooijmate in den Kulsdom gelegen,
waar van breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 498 et seq.
Op den 28 november 1754 ’s nademiddaags ten vier uiren heeft Christiaan te Harkel
overgedragen aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Smalbrake, zijnde
woonagtig in de heerlijkheid Bredevoort, kerspel Wenterswijk met namen Gerrit, Jan,
Aaltjen, Jenneken, Willem en Gerrit Smalbrake het erve en goedt Cooldenberg, gelegen
in dese heerlikheid boerschap Haerle met alle desself ap- en dependentien en soo als
breder bij de acte hier vorens ten protocolle folio 263.
Dese acte is gerojeert den .. april 1782 vide het protocol van beswaer van dat jaar.

Op den 6 december 1754 heeft mr. W.H. Lamberg, als gesubstitueerde volmagtiger van
haar hooggraaflik excellentie mevrouw Amalia Isabella Sidonia geborene gravin zu
Bentheim Steinfurth ehegemalin van sijn hooggraaflik excellentie Maurits Casimir graaf
van Bentheim Teclenburg versogt en geobtineert protocollatie en registrature van een
seker instrument waar bij den rector magnificus en andere professoren van ’t Illustre
Arnoldinum tot Borge Steinford aan hooggemelte gravin cederen al ’t recht, ’t geen sij
aan de pagten van Hilhorst en Laerbergh gehad hebben etc. videatur het ordinairen
landgerigts protocol folio 515 et seq.
Op den 8 januarii 1755 heeft mr. W.H. Lambergh qualitate praedicta versogt en erholden
peindinge op gerede goederen van Gerrit Laarberg bij de acte uijtgedrukt voor eene
somma van agt hondert drie en taggentig guldens herkomstig wegens agterstendig pagt
van het erf Laarberg, vide het ordinairen landgerigts protocol folio 23 et seq.
Op den 10 januarii 1755 heeft Gerrit Laarbergh de peindinge, of wel de actie waar voor
mr. W.H. Lambergh sig qualificerende als volmagtiger van de gravin ehegemalinne van
sijn excellentie den heere grave van Benthem Teclenburg gepeindet heeft op den 8
januarii 1755, verburgt met zijn persoon en goederen, als mede die van zijn zoon Herman
Laarbergh, welke dan daar voor verbonden hebben niet alleen hare personen, gerede en
ongerede goederen in het generaal, maar ook speciaal haren gehelen inboedel des
huises, levendige have, bouwerie, mitsgaders haar gezaai, mest, en mestregt en den
utilen eigendom van den eigenhorigen Hoff te Laarberg selve, met die daar onder
gehorende thiendens uit Mulderink, Assink en alle verdere ap- en dependentien in dese
heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren kennelik gelegen, in soo verre sulks maar
eenigsints et quovis meliori modo na regten en hofregten kan bestaan of mag geschieden,
soo als breder bij de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 526 et seq.
Op den 23 januarii 1755 heeft Gerrit Tenckink pro se en als man en momboir sijner
ehevrou Jenneken Harmelink met peindinge geprocedeert op een hooijmate in den
Kulsdom onder de voogdie Geesteren gelegen, aan Engbert Beijen, Elsken en Jan Beijen
toestendig geweest en sulks voor eene somma van 225 guldens, herkomende als bij de
acte van peindinge breder staat uitgedrukt, vide het ordinaire landgerigts protocol folio
555 et seq.
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04.04.1755
folio 5 verso
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folio 5 verso
en 6

25.04.1755
folio 6

14.05.1755
folio 5 verso

Op den 13 februarii 1755 hebben Gerrit Nijenhuijs en Geertjen te Velthuijs eheluijden
malkanderen ofte den eenen den anderen betugtigt in al hare gerede en ongerede
goederen, obligatien, actien en crediten, en wat name die verder mogten hebben, niets
overall daar van uijtgesondert, ten einde, om bij de langst levende van haarlieden ad
vitam tugtsgewijse beseten, genoten en geprofiteert te worden, breder antea ten
protocolle folio 276 et seq.
Op den 4 april 1755 voordemiddaags ten half elf uiren heeft Gerrit Scholte te Laerberg
verbonden pro futuro judicato van sodane proceduire, als mr. W.H. Lambergen zig
qualificerende als volmagtiger van hooggraaflijke excellentie mevrouw Amalia Isabella
Sidonia geborene gravinne van Bentheim Steinfurt ehegemalinne van zijn hooggraaflijke
excellentie den heere Mauritz Casimir grave van Bentheim Teclenburg etc. in cas van
gesustineerde inappellabiliteit van eene sententie op den 25 januarii laastleden voor
desen landgerigte van Borculo gepronuncieert tegens denselven voor den hove
provinciaal van Gelderland heeft geëntameert zijn persoon en goederen en speciaal sijn
gesaai, mest en mestregt en utilen eigendom van den Hof te Laarberg met die daar onder
gehorende thiendens uit Mulderink, Assink en verdere goederen, en alle ap- en
dependentien, videatur latius het ordinaire landgerigts protocol folio 589.
Op den 14 april 1755 ’s voordemiddaags ten seven uiren heeft mr. W.H. Lamberg
volmagtiger van haar hooggraaflijke excellentie Amalia Isabella Sidonia, gebooren gravin
van Bentheim Steinfurt ehegemalin van sijn hooggraaflijk excellentie den heere grave
Mauritz Cazimir grave van Bentheim Teclenborg in puncto van inappellabiliteit contra G.
Laarberg geintenteert, tot cautie gestelt, alsodane gerealiseerde obligatie, als sijne vrou
principalin ingevolge plenaire cessie van de Hooge School van Steinfurt gevestigt heeft in
specie mede in het erf en goed Hilhorst alhier onder Gelseler gelegen, welke obligatie
tien duijsent vijf hondert guldens te samen is monterende, ten einde den appellant in hoc
puncto inappellabilitatis onvermoedelik mogte komen te triumpheren, sig daar aan cost
en schadeloos sal konnen en mogen verhalen, videatur latius het ordinaire landgerigts
protocol folio 590.
1.
Op den 25 april 1755 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft Harmen Hagens
Jaspers soon, en Garritjen Morgenstern eheluiden, voorts Garrit ter Weeme
overgedragen aan Hendrik Horstmans, desselfs huijsvrouw en erfgenamen een kampjen
bouwland het Ruskengat of Kriegers kampjen genaamt, in dese heerlijkheid voogdie
Geesteren buirschap Kulsdom, aan alle sijden tusschen de weijden of landerien van
koperen kennelijk gesitueert, vide latius antea folio 298.
2.
Op den 14 maij 1755 heeft Harmen Hagens ter instantie van Willem Hallers en Harmen
Morgensteerne mede erfgenamen ab intestato van wijlen derselver respective suster en
moeie Gerritjen Morgensteerne, in leven ehevrou van geseiden Harmen Hagens, tot
tugtsverburginge gestelt sijn persoon en goederen, in specie desselvs huijs, landerien en
weijden onder Geesteren gelegen, soo als deselve op den inventaris gespecificeert staan,
en wel voor soo verre bij Harmen Hagens daar aan is competerende, ten einde de
requiranten sig daar aan, in voegen als na tugtregte gebruijkelik is, te kunnen en mogen
verhalen, welke borgtogt de huijsvrouw van meergemelten Harmen Hagens op den 8 julii
1755 onder adsistentie van haren eheman in judicio heeft geapprobeert en geratificeert,
en ten dien einde het verband van de gelibelleerde parceelen mede gedaan, waar van te
sien in het ordinaire landgerigts protocol folios 642 en 718.
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12.06.1755
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26.06.1755
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Op den 22 maij 1755 ’s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Henderik
Endemans en Jenneken Moolenbrugge, voorts Gerrit Endemans en Elsken Mennekers
eheluiden overgedragen aan Lambert Scharpenborg, desselfs huijsvrouw en erven een
stuk lands groot ongevaer twee schepel gesaaij in dese heerlikheids voogdie Geesteren,
buirschap Raesperhoek op den Spollert aldaer, kennelik gesitueert, schietende met ’t
eene einde aan Geeshuis Rietwinkel tusschen Loenemans en Schroors land, breder antea
folio 319.
Op den 27 maij 1755 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Harmen
Wenninkmoole en Harmken Ernstink eheluiden overgedragen aan Hendrik Wunneker en
desselvs huijsvrouw Maria te Vaanholt een halve weijde de Weeinks maate, in dese
heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren naast de weijdelanden van Wanninkhof en
Hengstegoor en Oevershorst Camp in sijn bekende bepalinge gelegen, breder antea folio
322.
Op den 27 maij 1755 ‘s voordemiddaags een weinig over half elf uiren hebben Hendrik
Wunneker en Maria te Vaanholt eheluiden overgedragen aan Jan te Veldhuijs, desselvs
huijsvrouw en erven een halve weijde de Weinks maate, waar van de halfscheid den
koper is toebehoorende, in dese heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, naast of
tusschen de weijdelanden van Wanninkhof, Hengstegoor en Oevershorst in sijn bekende
bepalinge gelegen, breder antea folio 323.
Op den 28 maij 1755 ’s nademiddaags ten een uiren hebben Harmen te Wesselshuijs en
Arent Welmerink voor haar selvs, en caverende als bij de acte, overgedragen aan
Harmen Wormgoor en Henders te Velthuijs eheluiden, hare eijgendommelijke aanparten
van een kamp bouwland den Beertenkamp genaamt, in dese heerlijkheid Borculo
voogdie Geesteren kennelik gelegen, schietende met den eenen einde na de Mennekers
huijs en met den anderen eijnde na het Wolver Velt, breder antea folio 324 et seq.
Op den 9 junii 1755 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft Willemina Soerink pro se en in
qualiteit als wettige voogdesse van hare minderjarige kinderen bij wijlen haren eheman
Willem Mullerink ehelijk verwekt verbonden ten behoeve van Hendrik ten Koele,
desselvs huijsvrouw en erven en van juffrouw Eva ten Koele weduwe van wijlen Jan
Lankhiet en hare erven voor eene capitale somma van seven duijsent drie hondert caroli
guldens ad 20 stuivers het stuk de Mulderinks plaatse met all het geene daar toe is
behorende, gelegen in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren boerschap
Raesperhoek in sijn bekende bepalinge, breder antea folio 332 et seq.
Op den 12 junii 1755 ’s middaags ten twaalf uiren heeft Herm. Weddelink pro se et qq
overgedragen aan Gerritjen Geerdinks weduwe Braakmans een vierde part aan het
plaatsjen de Braak genaamt, kennelik gelegen onder de voogdie Geesteren, buirschap
Huir, waar van breder antea folio 339.
Op den 12 junii 1755 ’s middaags even na twaalf uiren hebben Gerritjen Braakmans en
haar soon Engbert Braakmans overgedragen aan Hendrik Schroers en sijn ehevrouw
Richelt Schroers een stuk bouwland kennelik gelegen in de heerlijkheid Borculo voogdie
Geesteren boerschap Ruschbroek op den Spullert allernaast het stuk van de Kerke en aan
de eene zijde naast Endeman sijn stuk, met den eenen einde aan de Rietwinkel, en met
den anderen eindeaan de Geersche Steege, waar van breder antea folio 340.
Op den 26 junii 1755 omtrent 12 uiren ’s middaags heeft Esken Banemans overgedragen
aan Hendrik Banemans desselvs huijsvrouw en erfgenamen een hoekjen bouwland
kennelik in dese heerlijkheid voogdie Geesteren boerschap Culsdom in den soo
genaamden Banemans Kamp of anders den Dollen genaamt, gesitueert waar van breder
antea folio 341.
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folio 6 verso

17.07.1755
folio 6 verso

06.08.1755
folio 6 verso

06.08.1755
folio 6 verso

20.08.1755
folio 6 verso

20.08.1755
folio 6 verso

20.08.1755
folio 7

Op den 17 julii 1755 ’s nademiddaags ten 5 uiren hebben Willem Coppelman en
Fenneken Oldenboom eheluiden overgedragen aan Berent Altena en Jacomina
Brouwers eheluiden haar huijs en hoff het Altena genaamt, gelegen in de voogdie
Geesteren buurschap Lemperhoek, met alle ap- en dependentien van dien, soo als het
door koperen en cessionarien thans gebruijkt en beseten word, gelegen aan ’t
Geestersche broek tusschen het Wormgoor en den Hilbert, breder antea folio 345.
Op den 17 julii 1755 ’s nademiddaags paulo post 5tam hebben Berent Altena en Jacomina
Brouwers eheluiden ten behoeve van Gerrit Hengstegoor en Geertjen Roeterink
eheluiden verbonden voor een capitaal van 700 guldens en daar op te verlopen rente
haer eijgendommelike plaetsjen het Altena genaamt, in dese heerlijkheid voogdije
Geesteren, buurschap Lemperhoek aen ’t Geestersche Broek tussen het Wormgoor en
den Hilbert kennelik gelegen, breder hier vorens ten protocolle, folio 346.
Op den 6 augusti 1755 ’s nademiddaags ten een uiren hebben Anna Buijtink weduwe
Gerrit Assink en haar soon Reinier Assink overgedragen aan Theunisken Volkerink
weduwe van wijlen Jan Funderink een seker stuk lands in den Esselinger Esch allernaast
het land van wijlen de heer burgermeester Spancker onder deser heerlijkheids voogdie
Geesteren kennelik gelegen, breder antea folio 352.
Op den 6 augusti 1755 paulo post 1mam ameridiamam heeft Theunisken Volkerink
weduwe van wijlen Jan Funderink overgedragen aan juffer Frederica Anna Lambergh een
stuk lands de Huijsstede genaamt, in den Esselinger Esch allernaast het land van zaliger
burgermeester Spancker en de heer Theod. Wichels en sijn ehevrouw in dese
heerlijkheid voogdie Geesteren kennelik gelegen, beder antea folio 353.
Op den 20 augusti 1755 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Hendrik Hagens voor hem
selvs en als vader en landregteliken momber van sijne 2 onmundige kinderen ten
respecte van deselve na voorgaand gerigtelik consent, voorts sijn meerderjarigen soon
Jan Hagens verbonden ten behoeve van de Kerk tot Geesteren voor een capitaal van
hondert seven en vijftig guldens en daar op te verschijnene rente een huijs en hoff, het
Halve IJmenschuur genaamt, in dese heerlijkheid voogdie Geesteren, met ’t eene einde
aan ’t Oostervelt langs de halfscheid van Arent ten Paste en met de andere zijde aan ’t
selvde veld, langs den Berkel Esch gelegen, waar van breder antea folio 356 et seq.
Op den 20 augusti 1755 ’s voordemiddaags even na elf uiren hebben Joost Hendersken
en sijn huijsvrouw Elsken Bonkers verbonden ten behoeve van de Kerk van Geesteren
voor eene somma van hondert en veertig guldens en daar van te verschijnen rente, een
huijs en hoff naast een stuk land den Legen Kamp genaamt en met het andere einde aan
de Huirne, in dese heerlijkheid voogdie Geesteren kennelik gelegen, breder antea folio
358 et seq.
Op den 20 augusti 1755 ’s voordemiddaags circa half twaalf uiren hebben Berentjen
Maats weduwe van wijlen Arent Clumpers voor haar zelvs en als moeder en wettige
voogdesse van hare 2 onmundige kinderen met namen Megtelt en Stijne Klumpers
verbonden, nevens desselvs meerderjarige kinderen Harmken, Jenneken, Willem en
Henderse Clumpers, en wel ten opsigte der onmundigen ingevolge gerigts decreet van
den 14 der geseide maand, ten behoeve van de Kerk van Geesteren voor een capitaal van
drie hondert negen en twintig guldens en vijftien stuijvers en daar van te verschijnene
rente een stuk lands den Distelen Kamp genaamt, in deser heerlijkheids voogdie
Geesteren met ’t eene einde aan Broeker Braak, en met ’t ander einde aan Rotmans
weijde kennelijk gelegen, breder antea folio 360 et seq.
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folio 7

14.10.1755
folio 7

25.10.1755
folio 7

28.10.1755
folio 7

28.10.1755
folio 7

20.11.1755
folio 7 verso

03.12.1755
folio 7 verso

Op den 29 september 1755 ’s middaags ten twaalf uiren hebben Reind Stoffers alias
Langevonder en Harmina ten Damme eheluiden verbonden ten behoeve van de tijdlike
Provisoren der armen van Geesteren voor eene somma van vijf hondert guldens en daar
op te verschijnene rente een huijs en hoff het Lange Vonder genaamt, alsmede een
stukjen land den Langen Gaarden genaamt, nog een kampjen land schietende met de ene
zijde aan den togtgraven en met de andere zijde en eindens aan ’t velt, alle bij en
omtrent ’t huis gelegen, zo en als ’t door rentgevers bezeten en gebruikt wort en in dese
heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren gelegen is, vide latius antea folio 366 et seq.
Op den 10 october 1755 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Jacob Beijen
neffens Hendrik Weddelink in qualiteit als volmagtiger van des eerstens vrouw Engele
Geerdink, voorts van Geesken Beijen overgedragen aan dr. H. van Trier een sesde portie
van een weijde het Franken Slag genaamt, in dese heerlijkheid Borculo voogdie
Geesteren boerschap Culsdom in sijn bekende bepalinge gelegen, breder antea folio 371.
Op den 14 october 1755 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Geertruid Spancker
weduwe van wijlen Johannes Elberus overgedragen aan hare oudste dogter Josina
Elberus een stuk bouwland ongevaer drie schepel gesaai, den Collenboom genaamt,
gelegen in dese heerlijkheid, voogdije Geesteren aan den Huir-Morsch naast de landerien
van Adolph Deseker en Dinkelman, breder antea folio 373.
Op den 25 october 1755 ’s nademiddaags circa een uiren hebben Waander Neghberink,
voorts Arent Hungerink en desselvs ehevrouw Megtelt Veldink, mitsgaders Harmen
Negberink en sijn huijsvrouw Janna Hungerink overgedragen aan Jan Nijlaar drie agste
parten van de cavenstede den Bruntink genaamt, in dese heerlijkheid van Borculo,
voogdie Geesteren, boerschap Lempel agter den Esch kennelijkl gesitueert, breder antea
folio 376.
Op den 28 october 1755 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Egbert Boevink
en Garritjen ter Aart ehelluiden overgedragen aan Fredrik Leeffers, desselvs huijsvrouw
en erfgenamen een parceeltjen weijdelandt het Blenken Meeken genaamt, met desselvs
daar in staande houdgewasch, in dese heerlikheid voogdie Geesteren boerschap Biele, ’t
eindens den gemenen weg en het Blenken Kempken, alsamede het bouw- en weijdeland
van mevrouw van Gelder, kennelijk gesitueert, waar van breder antea folio 377 en 378.
Op den 28 october 1755 ’s voordemiddaags paulo ante duodecimam hebben Engbert
Boevink en Garritjen ter Aart ehelluiden overgedragen aan Arent Heijneman en Mette
sijne huijsvrouw en haeren erven, haar aanpart of agste gedeelte van een hooijland het
Huttensand genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Geesteren, buirschap
Culsdom, kennelijk gelegen tusschen Bonkink Vonkenslag en Weshuijs Huttensand en
met de eene zijde aan de Beeke, waarvan breder antea folio 379.
Op den 20 november 1755 is eene acte geprotocolleert waar bij Gerrit Bressers pro se,
voorts den voogt G. te Hagreijs als volmagtiger van Harmina Bressers weduwe
Brummelbosch, Pieter Wolleswinkel en Theodorus Elderbeek op den 11 october 1755 ’s
avons paulo post semi 7mam hebben overgedragen aan G. te Raa op het Giffele desselvs
huijsvrouw en erven een halve weijde, de Broekmaete, in dese heerlijkheid Borculo
voogdie Geesteren, boerschap Haarlo tusschen de weidelanden van Hend. te Haasebroek
en Kiscamp en het weijdeland van den ontfanger Hummeling in sijn bekende bepalinge
gelegen, waar van breder antea folio 382.
Op den 3 december 1755 ’s nademiddaags ten half twee uiren heeft Christiaan ter Harkel
voor eene somma van één duijsent caroli guldens ten behoeve van de welgeborene
vrouw Agatha Jacoba van Grovestins geboren Cuper van Holthuisen en derselver erven
verbonden desselfs eigendom aan het erve Bik, onder Geesteren buirschap Huir gelegen,
met alle derselver appertinentien en toebehoren, waar vanm breder antea folio 383.
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folio 7 verso

18.12.1755
folio 7 verso

22.12.1755
folio 8

22.12.1755
folio 8

16.01.1756
folio 8

Op den 12 december 1755 ’s avonds ten ses uiren hebben den gemeensman Jurrien
Voors en sijn huijsvrouw Agnes Broekers ten behoeve van de provisorie der stad Borculo
voor een somma van drie hondert drie en negentig guldens drie stuijvers en 4 duijten en
daar van te verschijnene rente verbonden een stuk lands op den Braaker gaarden, groot
een half mudde gesaaij, aan de eene zijde leggende aan de Steege, schietende na den
Esselink Esch en aan de andere zijde naast het land van Reint Dijkwever, alsmede de
halfscheid van twee stukken lands op den Esselink Esch, ieder in sijn geheel een mudde
gesaaij groot, het eene tusschen het land van voorschrevenen Reint Dijkwever, en dat
van de Armen van Geesteren tegens Broeker Bosch, en het andere langs de groene weg
van het land de Korenbree genaamt, aan mevrouw de weduwe van Duithe toestendig, te
samen onder deze heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren kennelik gelegen, waar
van breder antea folio 387 et seq.
Op den 17 december 1755 ’s nademiddaags ten half vijf uiren heeft dr. J.L. Solner als
volmagtiger van Johanna Joosten weduwe van Derk Wissink etc. met peindinge
geprocedeert en wel in eventum op alle ongerede goederen Derk Wenninkmeule op
Schreibelt onder dese heerlijkheid gelegen toestendig, in het bijsonder mede op het
gesaaij, dat op Schreibelts plaatse in den grond sit en wat verder tot het ongerede van
gepeindete eenigsins kan behooren om door middel van dien het eventuele surplus, bij
aldien uijt het gerede van den gepeindete des pandeischers qq pretensie ad een hondert
en sestig gulden una cum usuris et expensis niet mogte konnen vallen, daar aan te
verhalen., breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 13.
Op den 18 december 1755 heeft Scholte Gerrit Laarberg arrest gedaan op en aan den
canon of soo genaamde pagt, dewelke den heere grave M.C. van Bentheim Teclenborg
als hofheer uijt den Hof te Laerberg jaarlijks competeert, soo verschenen als nog te
verschijnen, mitsgaders op en aan het dominium directum van den Hof te Laerberg en
het erve Hilhorst, voorts de bloed en smale thiendens cum ap- et dependentiis in dese
heerlijkheid Borculo onder Geesteren en Gelselaar respective gelegen, ook op zodane
tien duisent en vijf hondert guldens, als daarinne modo ten voordeele van desselvs
ehegemalinne zoude gevestigt zijn met de interessen van dien en in ’t generaal op alles,
wat sijn excellentie en desselvs ehegemalinne daar aan en verder in dese heerlijkheid
hebben, en besitten ten einde als met meerderen ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 14 verso.
Op den 22 december 1755 ’s voordemiddaags ten agt uiren hebben Derk Schreibelt en
desselvs vrouw de peindinge van dr. J.L. Solner qq den 17 deser maand tegens hare
goederen ondernomen, verborgt met hare gerede en ongerede goederen in het generaal,
waar van breder te sien in het ordinaire landgerigts protocol folio 17 verso et 18.
Op den 22 december 1755 ’s voordemiddaags ten half elf uiren hebben Vrans Vransen en
Janna Wolters eheluiden verbonden ten behoeve van Lambertus Weernink desselvs
huijsvrouw en erven voor een capitaal van vijf hondert guldens, met de daar op te
verlopene interesse een huijs en den daar agter leggende hof de Fransen plaatse
genaamt in dese heerlijkheid Borculo in Gelselaar in sijn bekende bepalinge gelegen,
voorts mede een kempken bouwland in den Geesterschen Esch tusschen de landerien
van Henderik Tieberink, Garrit Stokkink en Garrit Freriks gesitueert, mede in dese
heerlijkheid onder Gelselaar gelegen, vide hier van breder antea folio 389.
Op den 16 januarii 1756 ‘s voordemiddaags paulo post decimam hebben Jan Hoefmans
en Hilleken Mols eheluiden verbonden ten behoeve van Hendrik Gradus Theodorus
Wijchel desselvs huijsvrouw en erfgenamen voor een capitaal van vier hondert en vijftig
guldens en jaarlixe te verschijnene interesse een kamp bouwland den Uijlenhorst
genaamt, in dese heerlijkheid voogdie Geesteren buirschap Raesperhoek kennelik
gesitueert, waar van breder antea folio 396 en 397.

19 februari 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 19 -

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 421
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1752-1757
30.01.1756
folio 8
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folio 8
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folio 8
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folio 8 verso
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Op den 30 januarii 1756 heeft Berent Elberink senior overgedragten, tegens conditie van
alimentatie etc. aan sijnen neev ook Berent Elberink genaamt, sijne huijsvrouwe en
erven, alle sijne gereede goederen, obligatien, actien en crediten, geene van dien
uijtgesondert, waar van breeder antea folio 399.
Op den 6 maert 1756 heeft mr. W.H. Lamberg als volmagtiger van haar hooggraaflijke
excellentie A.J.Sidonia geborene Gravin van Bentheim Steinfurt ehegemalinne van den
hooggeboren graef en heer M.C. Grave van Bentheim Teclenburg etc. etc. etc. versogt en
geobtineert uijt kragt van ’s hoves brieven van executie, reele inmissie in het erf Laerberg
met die daar toe gehorende thiendens als
1e de tienden garve van Mulderinks erve ten grootsten dele.
2e den twintigsten garve van Assing.
3e de thiende garve om het tweede jaar uijt 6 mudde van het Nijenhuijser land etc. egter
met dien verstande voor soo verre Gerrit Laerberg aan gemelde erf cum omnibus istis
appertinentus usufructuarie beregtigt is, breder ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 39 et seq.
Op den 9 maert 1756 ’s nademiddaags ten half vier uiren heeft ds. Bernhardus
Westenberg predikant te Lochem voor sig selfs en als wettige voogt en boedelhouder van
wijlen zijn vrouw Mechtelda ten Cates nalatenschap, mitsgaders als vader en voogd van
sijne kinderen verbonden ten behoeve van den heer Hendrik Gerhard Jordens J.U.Dr. en
burgermeester der stad Deventer voor een capitaal van twee duisent guldens en daar op
te verlopene interessen drie vierde parten in het erve Forckerink in deze heerlijkheid
boerschap Heure gelegen, bestaande in huijs, hoff, gaerden, schoppe en berg, voorts 16 à
17 mudde bouwland, 7 koeweijden in den Heurderwaert, nog twee groote weijden van
10 à twaalf koeijweijdens met nog een klein hooi landjen tegens over den Heurderwaert,
behorende het overige vierde part aan den rector Dankert tot Borculo en Egbert Koning
breder hier van antea folio 405 et seq.
Op den 4 maij 1756 hebben Jan Klein Paste en sijn huijsvrouw, voorts Hendrik Klein Paste
verbonden ten behoeve van de twee kinderen van wijlen J.E. Ameschot met namen Jan
en Derk Ameschot voor eene somma van één hondert en vijftig guldens en renten van
dien een plaatsjen het Kleine Paste genaamt, bestaande in huijs en annexen gaarden en
bouwland alsmede de Kleine Paster Mathe, bestaande in hooij- en weijdeland aan
Wormgoors Meken en Geershuijs Morsmathe voorts besijden Mulderinks Kamp onder
de voogdie Geesteren gelegen, breder antea folio 417 et seq.
Op den 11 maij 1756 ’s voordemiddaags ten tien uiren heeft dr. A. van Trier in qualiteit
als substituut rentmeester van het Geestelijke Borculosche Rentampt etc. overgedragen
aan Jan van Trier een parceel geestelijk land de Vijf Gilde gaardens genaamt in de
buirschap Gelselaar kennelijk gelegen breder antea folio 420 et seq.
Eodem die paulo post decimam ’s voordemiddaags heeft Jan van Trier hetzelve parceel
wederom overgedragen aan Geert Rengerink en Jan de Weert junior, waar van antea
folio 421.
Op den 24 maij 1756 ’s voordemiddaags circa half 12 uiren hebben Harmen en Harmken
Lieftink eheluiden overgedragen aan Jan Hilbers desselvs huijsvrouw en erven een
geregte halfscheid van een stuk bouwland de Duijven-bree genaamt in dese heerlijkheid
Borculo voogdie Geesteren in den Aartmans Esch tusschen de landerien van Kunneman
en Wanninkhof kennelik gelegen, breder antea folio 429 et seq.
Op den 3 junii 1756 ’s nademiddaags paulo post semi quartam hebben Berent Borghorst
en Essele Conderink eheluiden overgedragen aan Geert Roeterink en Henderse
Negberink eheluiden een hoek hoeiland den Paest genaamt, in deze heerlijkheid Borculo
voogdie Geesteren op den Oevershorst kennelijk gelegen, soo en in diervoegen als het
tegenwoordig is uitgepaalt, waar van breder antea folio 435 et seq.
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folio 8 verso

16.06.1756
folio 8 verso
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folio 8 verso

13.08.1756
folio 8 verso

21.08.1756
folio 8 verso

21.08.1756
folio 8 2e

Op den 3 junii 1756 ’s nademiddaags circa vier uiren hebben Berent Borghorst en Essele
Conderink eheluiden overgedragen aan Hendrik Ten Broekhuijs en desselvs erven de
cavenstede genaamt de Hoorstboers plaatse bestaande in huis en hof, alsmede een
camp of gaarden genaamt den Diergaarden aan den Tij gelegen, alsmede den pant
pennink ad hondert en vijftig gulden in den Kerken gaarden, onder de Geesterse Kerk
behorende, alle in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren kennelijk gelegen, waar
van breder antea folio 435 et seq.
Op den 16 junii 1756 ’s voordemiddaags ten 10 uiren hebben Jan Rekers en Geesken
Pellen eheluiden overgedragen aan Jan Hend. Veldink en Hendrik Groot Hasebroek
desselfs huijsvrouw en erven de cavenstede de Pelle genaamt, bestaande in een huijs en
hof daar aan met desselfs houdgewasch en vree grond alsmede in een stuk land op den
Nieuwen Camp tusschen het land van Scharveld en Boomers, voorts nog in een stuk land
op den Winkel tusschen de landerien van Havikhorst met de daar bij behoorende
plaggen grond, alles in dese heerlijkheid Borculo voogdie Geesteren boerschap Haarlo in
sijn bekende bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 443 et seq.
Op den 21 julii 1756 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft mr. W.H. Lambergh als
volmagtiger van Allegonda en Johanna van Nocken overgedragen aan de heer en mr. G.
Vatebender en sijn weledelens erven sodanen vierde part, aandeel en geregtigheid, als
geseide Johanna en Allegonda van Nocken uit kragt van cessie in dato den 4 januarii
1750 door haere ouderen op haar gedaan zijn hebbende aan een camp den Zijden Camp
genaamt, in deese heerlijkheid Borculo, onder Geesteren kennelik gelegen, breder antea
folio 459 et seq.
Op den 13 augusti 1756 ’s voordemiddaags circa half elf uiren hebben Sweer Beumers en
Trine Bennink eheluiden verbonden ten behoeve van Gert Rengerink en Hendrik Bannink
en derselver erven voor een somma van drie hondert guldens en daar op te verlopene
interesse haer landerie ongeveer ses schepels gesaaij ’t eijndens aan het gemeene veld
en besijden naast het land van Hendrik Roeterink in deze heerlijkheid Borculo voogdie
Gelselaar, in sijn bekende bepalinge gelegen, videatur latius antea folio 476.
Op den 21 augusti 1756 ’s voordemiddaags even voor 12 uiren heeft dr. J.L. Solner
peindinge gedaan voor eene somma van drie hondert en vijftig guldens op en aan de
gerede goederen van Jan Nijhof in Gelselaar wonende en sijn vrouw toestendig als
levende have, bouwerij en bouwgereetschappen, gemaait en ongemaait koorn etc. en bij
insuffisence van het gereede voor geseide somma una cum interesse et expensis mede op
het erve en goed Nijhof zelve, videatur latius het ordinaire landgerigts protocol folio 50
verso et seq.
Op den 21 augusti 1756 ’s nademiddaags ten half twee uiren hebben Frederik
Margensteren en sijne ehevrouw Christina Oortgijsen voor een somma van drie hondert
guldens en daar op te verschijnene renten ten behoeve van Harmen Margensteren en
Harmina Albers eheluiden en hare erven verbonden een stuk bouwlands de Laarbergs
bree genaamt, groot ongevaer vier schepels gesaaij in den Geesterschen Esch aan de
eene zijde naast ’t land van Thomas Bannink en aan de andere zijde naast een stuk lands
gehoorende onder het Nieuwenhuiser erve en genaamt het Buths stukke, voorts
schietende met het eene einde aan het Velt en met het andere einde aan den Berkel
Esch, in deze heerlijkheidt voogdie Geesteren kennelik gelegen, waar van breder antea
folio 477 et seq.
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04.12.1756
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verso

Op den 28 september 1756 ’s voordemiddaags ten elf uiren hebben Willem Hallers en
Barta Morgensterens 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 erven voor een hooft summa van een duijsent caroli guldens en
daar op te verlopene renten het erve en goed Hallers plaatse, bestaande in huis, schuire,
hof, bouw- en weidelandt, in Geesteren onder Borculo boerschap Lempeler alle gelegen,
waar van breder te sien antea folio 490 et seq.
Op den 13 november 1756 ’s voordemiddaags ten elf uiren heeft Hiob Aug. Schikhardt in
qualiteit als volmagtiger dr. J.P. Schikhardt en L.M. van Duith gent. Buth eheluiden
overgedragen drie agste parten van het erve Nieuwenhuijs met ¾ van dat daar onder
gehoorende ackermaals bosjen, alsmede het gehele erve Nieuwenhuijs genaamt, in deze
heerlijkheid van Borculo onder Geesteren gelegen, en sulks aan mejuffer Johanna
Elisabeth Rosemolen genaamt Kolkman, waar van breder antea folio 501.
Op den 17 november 1756 ’s nademiddaags circa half drie uiren heeft Jan Lubberdink pro
se en als man en momboir van sijn absente vrouw overgedragen aan Reint Stokkink
schoolmeester te Gelselaar desselvs huijsvrouw erven een hoekjen hooi- of weidegrond
in dese heerlijkheid Borculo voogdie Gelselaar tusschen de landerien van de weduwe
Wijgers, den cedent en Schothorst kennelijk gelegen, breder hier van antea folio 502.
Op den 19 november 1756 ’s nademiddaags ten half twee uiren heeft Reintjen Ter Aardt
weduwe van Roelof Kelholt overgedragen aan Christiaan Harmelink desselvs huijsvrouw
en erfgenamen het halve catersteedje het Scholten plaatsjen genaamt, bestaande in
huijs, hoff, bouw- en weideland alsmede het daar bij behorende holtgewasch, in deze
heerlijlkheid van Borculo voogdie Geesteren op de Oevershorst kennelijk gelegen, breder
hier van antea folio 504.
Op den 23 november 1756 ’s voordemiddaags ten half elf uiren heeft Fenneken Smit
weduwe van Goossen Elsman overgedragen aan haren swager Gerrit Elsman en suster
Jenneken Smit eheluijden en haren erven drie agste parten van een hooijmate de
Elsmans Mathe genaamt, onder Gelselaar gelegen, breder te sien antea folio 505.
Op den 4 december 1756 hebben mrs. Jan Laurens Solner en Herman Schomaker als
gevolmatigdens en bediende advokaten van den hoogwelgeboren gestrengen heere
Gustaaf Adam Baron van Schleussing en die in qualiteit als gevolmagtigden van zijn
hooggraaflijk excellentie den hooggeboren heere den hooggeboren Georg Detlof des H.R.
Rijks Grave van Fleming heere dezer stadt en heerlijkheid Borculo enz. enz. enz. als Erf
Marken Rigter van de buurschap en mark Geesteren binnen en buijten dorps versogt en
geobtineert inleidinge in eenige bij Jan Aarnink van de gemeente aangegravene gronden
en landen onder Laarbergs Rott, als
1e in het geene denzelven door het opwerpen van een nieuwen graven en door het
toesmijten van den ouden en het daar op setten van een heg aan deze zijde van de
boomtjes van eenen Claas Hartkamps huijs af tot sijn huijs toe van de gemeene weg
afgegraven heeft.
2e in eenig land daar ter plaatse, mede aan sijnen hoff aangetrokken en van de gemeente
afgegraven.
3e in een stuk of hoek veltgronds bij sijn huijs tusschen sijn agterdeur en schoppe tegens
over het weideken tusschen de oude boomen en graven.
4e in een stuk of hoek van de beste groengrond, waar van hij een weide heeft gemaakt,
en sulks om door middel van dese inleidinge wederom derselver possessie te erlangen, en
dus dezelve bij en met den eigendom van en voor de Geestersche Markt te consolideren,
waar van breder ten ordinairen landgerigts protocolle folio 97 et seqq.
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folio 8 2e
verso

15.03.1757
folio 8 3e

30.04.1756
folio 8 3e

Op den 12 januarii 1757 ’s voordemiddaags circa elf uiren hebben Jan te Velthuijs voor
sig selvs en uijt den name van sijne huijsvrouwe Aaltjen Koeslag, waar voor hij alsmede
desselvs meerderjarigen soon Harmen Velthuis ten dien einde in den gerigte mede
erschenen, beide onder verband van hunne personen en goederen de rato caveren,
overgedragen aan Hendrik Wenninkmuele, Geertjen Avink eheluiden en derselver erve
een stukjen bouland ongevaer groot vier schepels gesaai, in den Barkel Esch tusschen de
landerien aan de kinderen van Jan Hagens toebehorende en het land thans bij Berent
Hartgerink in bouwinge gebruikt wordende onder de voogdie Geesteren gelegen, waar
van breder antea folio 506 et seq.
Op den 14 februarii 1757 ’s nademiddaags ten half twee uiren hebben Garrit Bannink pro
se et nomine uxoris absentis, waar voor de rato caveert, en Hendrik Tonissen en Mette
Bannink mede eheluiden, voorts Lammert Morgensteren en Aerne Bannink egteluiden,
dan nog Jan Lubberink en desselvs vrouw Maria Bannink overgedragen aan Jannes Ten
Broekhuis een stukke bouwland, in dese heerlijkheid Borculo voogdie Gelselaar in den
Esch besijden de landerien van Peter Jansen en Garrit Ten Broekhuis, ’t eijndens aan den
helweg en een kleijn middelheggetjen in sijn bekende bepalinge gelegen, waar van breder
antea folio 510 et seq.
Op den 14 februarii 1757 ’s avonds ten vijf uiren heeft Gerrit Roeterink mr. smit tot
Zutphen met peindinge geprocedeert voor eene som van vijf en zeventig guldens
behalven nog voor een som van ses guldens en twee stuivers op de ongerede effecten
van Derkjen Menkers toestendig en in deze heerlijlkheid voogdie Geesteren gelegen, een
specie een stuk land in den Barkel Esch met het einde aan Wanninkhaver Calver Camp en
de andere hare vaste goederen, gelijk mede op de obligatien, breder ten ordinairen
landgerigts protocol folio 105 verso et seq.
Op den 15 maert 1757 ’s avonds paulo post horam septimam hebben Bernhardus
Roeterink en Arendina Kistemaker eheluiden verbonden ten behoeve van monsieur Jan
Nicolaas Keer desselvs huijsvrouw en erven voor een capitale somma van vijf en seventig
gulden en de daar op te verlopene interesse een hooijweideken groot ongevaer een dag
maaiens in deze heerlijkheid van Borculo voogdie Geesteren tussen de weidegronden den
Bongert genaamt aan ’t Geestelijke Borculosche Rentampt toestendig en die van den
boer Wesselshuijs in sijn bekende bepalinge gelegen, waar van breder antea folio 522.
Op den 30 april 1757 is ter instantie van Berent Elberink en Gerrit Klein Hasebroek een
seker maagscheidinge per clausulas concernentes ten protocolle gebragt, waar bij de daar
bij benoemde kinderen en erfgenamen van Jacob Steelkamp hebben toegedeelt aan
Berent Elberink en Gerrit Steelkamp nu Klein Hasebroek een vierde part aan het goed
Avink in Heur gelegen en sulks met alle sijn regt en geregtigheden etc. onder deze
expresse conditie dat den laasten condivident Klein Hasebroek uit dit voorstaande
parceel aan het goed Avink voor af zal hebben te profiteren eene somma van vijf hondert
gulden, en dat voor ’t overige van de waardie aan meergemelte goed Avink blijft voor die
genoemde condividenten Elberink en Klein Hasebroek in ’t gemeen, breder hier van
antea folio 531 et seq.
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verso

06.05.1757
folio 8 3e
verso

06.05.1757
folio 8 3e
verso

11.06.1757
folio 8 3e
verso

Op den 30 april 1757 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren heeft mevrouwe Aleida
Stiensma weduwe van wijlen den heer capitain Cupper overgedragen aan ende ten
behoeve van Berent Hartgerink, desselvs ehevrouw Mette Jakers en derzelver erven het
erve en goedt genaamt het Hartgerink bestaande in huijs, hoff en twee stukjes bouwland
met de vredegrond daar bij behorende, thans bij de koperen en cessionarien bewoont en
gebruikt wordende, alsmede twee huijssteden met de hofjes daar bij en aan gelegen,
waar van het eene door Willem Derksen en het andere door Gerrit Hartgerink
tegenswoordig gebruikt worden, beide tot en onder het geseide erve Hartgerink
behorende, kennelik onder deze heerlijkheid in en aan het dorp Geesteren gelegen, dan
nog twee stukjes bouwland, welke thans door Harmen Wormgoor gebouwt worden,
mede onder de voogdie Geesteren in den Barkel Esch gesitueert, schietende het eene
met de eene zijde aan ’t land de Diaconie armen van Geesteren toestendig, en aan de
andere kante aan dat onder het erve Nienhuijs behorende, en het andere met d’eene
zijde aan het land van de Provisorie armen tot Geesteren en met de andere kante mede
aan dat tot voorschreven erve Nienhuijs specterende, breder hier van antea folio 534 et
seqq.
Op den 3 maij 1757 ’s nademiddaags ten half vier uiren heeft dr. G. Vatebender voor sig
selvs en in qualiteit als bij de acte overgedragen aan Jan Willem Esselink bouwman op
Hoenders desselvs huijsvrouw en erven, het erve en goedt Wesselink genaamt in deze
heerlijkheid, voogdie Geesteren buirschap Biel kennelik gelegen, invoegen als breder bij
de acte hier vorens ten protocolle ervintelik folio 536.
Anno 1757 - den 4 maij ’s nademiddaags ten ses uiren hebben Gerrit Klein Hasebroek en
desselvs huijsvrouw Janna Hasebroek, nevens Berent Elberink en sijn ehevrouw Janna
Steelkamp overgedragen aan Christiaan ter Harkel en desselfs erven een vierde part van
het goed Avink, in dese heerlijkheid voogdie Geesteren buirschap Huer gelegen, soo en
als breder antea folio 538.
Op den 6 maij 1757 ’s nademiddaags ten twee uiren heeft den hoogwelgeboren heer
Jacob Christoffer Johan Baron van Munster tot Mensink overgedragen aan desselvs
susters en broeder de hoogwelgeborene freulens Zeino Agnes Anna Eleonora, Catharina
Mechteld, en Anna Johanna Aleida van Munster tot Mensink en den hoogwelgeboren
heer Johan Balthasar Nicolaas Baron van Duithe tot Mensink en haar hoogwelgeborens
erven een tiende gedeelte van de weide de Hallers-meen genaamt in dese heerlijkheid
van Borculo en voogdie Geesteren met de eene zijde langes de weiden van de weduwe
Tijberink en Velthuis, en met de andere zijde aan de weide van Morgensteern met den
eenen einde aan de Bolksbeeke en met den anderen einde aan het Velt kennelijk
gelegen, breder antea foliop 539 et seq.
Op den 6 maij 1757 heeft Christiaan ter Harkel ten behoeve van de heer Hendrik
Gerhard Jordens burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida van Munster
eheluiden en hun beider erven voor een hoofdsumma van agt hondert caroli guldens en
daar op de verlopene renten verbonden ¼ part van het erve Avink, bestaande in huijs,
schuir, bouw- en weiland zijnde het bouwland groot agt schepel gesaai en het weiland
groot 2 koeweidens, gelegen in deze heerlijkheid voogdije Geesteren buirschap Huir,
waar van breder te sien antea folio 541 et seq.
Op den 11 junii 1757 ’s voordemiddaags ten half twaalf uiren hebben Jan ten Broekhuis
en Geertruid Laarberg eheluiden verbonden ten behoeve van de heer Statius Reinier
Westenberg en vrou Elsabe Anna Catharina Olmius egteluiden en derselver erven voor
een capitale somma van vijftien hondert caroli guldens en interesse van dien haar
allodiale vijfde gedeelte van ’t erve en goed Broekhuis genaamt, gelegen onder dese
heerlijkheid voogdie Gelselaar met alle desselvs onderhorige landerien, houtgewassen,
ap- en dependentien, breder antea folio 552 et seq.
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Op den 14 junii 1757 ’s voordemiddaags paulo post undecimam hebben Arent Kolkman
en Geesken Groot Tiessink ehelieden verklaart malkanderen en den eenen den anderen
begiftigt te hebben met hare alinge gerede en ongerede goederen in deese heerlijkheid
Borculo voogdie Geesteren kenlijk gelegen, bestaande in de halve Kolkmans plaatse met
sijne appertinentien, voorts in den Borghorster Camp in dese heerlijkheid onder Gelseler
kenlijk gelegen, met die annexe conditie, dat na dode van de vrouw alle de goederen van
de ehevrouw sullen devolveren en versterven op hare ehemans voorkinderen, en wijders
als bij de acte hier vorens ten protocolle ervintelik, folio 553 et seq.
Op dag en uir als even te voren gesegt hebben Arent Kolkman laten protocolleren hare
huwelijksche voorwaarden van den 5 februarii 1752 waar bij is gesegt art. 2 dat den
bruidegom tot stuir huwelijks aanbrengt de halfscheid van sijn eigendommelike goederen
soo als dezelve toen bij hem wierden beseten en wat hem verder aan erven en aan
sterven kan, en art. 3 dat de bruijd mede ten houwelijks stuir is aanbrengende aan gereet
gelt hondert guldens, en eenige obligatien aldaar uijtgedrukt, zijnde die houwelijksche
voorwaarden van woord te vinden hier vorens ten protocolle, quo relatio folio 555 et seq.
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A
Aardt, 22
Aarnink, 22
Aart, 18
Aartmans Esch, 7, 20
Abbinck, 3, 9
Abbing, 11
Aernink, 12, 14
Aernink Slag of Hogt, 12
Aert, 5
Agter, 12
Albers, 21
Altena, 17
Ameschot, 5, 6, 20
Ampsen, 9
Armen van Geesteren, 19
Arnink, 8
Assing, 20
Assink, 8, 14, 15, 17
Averbekkink, 4
Averbekkinks, 2
Avink, 3, 6, 23, 24
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Bakker, 7, 12
Bakxs kamp, 4
Bakxs Kamp, 4
Banemans, 16
Banemans Kamp, 16
Bannink, 5, 8, 9, 11, 21,
23
Barkel, 2, 6, 23, 24
Barkel Esch, 23
Beaufourt, 1
Beerenhorst, 10
Beertenkamp, 16
Beijen, 14, 18
Bekke mathe, 2
Bekkenmate, 11
Belt, 2
Bengevoort, 12
Bennink, 7, 10, 21
Bennink gaarden, 7
Bensink of Schuirman, 10
Bentel, 11
Bentelman, 11
Bentheim Steinfurt, 15,
20
Bentheim Steinfurth, 14
Bentheim Teclenborg, 8,
15, 19
Bentheim Teclenburg, 8,
14, 15, 20
Benthem Teclenburg, 14
Berenhorst, 5
Berentsen, 8
Berkel Esch, 17, 21
Beumers, 21
Bik, 18

Blenken Kempken, 18
Blenken Meeken, 5, 18
Boedelhoff, 7
boerschap Biele, 5, 18
boerschap Culsdom, 2, 3,
11, 13, 16, 18
boerschap Haarlo, 9, 13,
18, 21
boerschap Haerle, 14
boerschap Heure, 20
boerschap Huur, 1
boerschap Huure, 7
boerschap Kulsdom, 2, 3,
4, 13
boerschap Lempel, 18
boerschap Lempeler, 22
boerschap Raesperhoek,
16
boerschap Reusperhoek,
5
boerschap Ruersperhoek,
5
boerschap Ruschbroek,
16
Boerte, 12
Boeving, 8
Boevink, 5, 9, 10, 18
Bolksbeeke, 24
Bomer, 5
Bongert, 23
Bonkers, 17
Bonkink, 6, 18
Boomers, 21
Borculo, 3, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26
Borculoschen weg, 4
Borge Steinford, 14
Borghorst, 12, 20, 21
Borghorster Camp, 25
Borgmeijer, 14
Bothloons camp, 5
Bourte, 12
Bouwhuis Camp, 11
Bouwhuis mate, 5
Bouwman, 13
Braak, 16
Braaker gaarden, 19
Braakmans, 16
Braskamp, 3
Bredevoort, 14
Bressers, 18
Brink, 8, 9
Brinkhuis, 6
Broek, 10
Broek Garrit, 8, 9
Broeke, 7
Broeker Bosch, 19
Broeker Braak, 17
Broekers, 19
Broekhuijs, 5, 21

Broekhuis, 5, 8, 11, 23,
24
Broekmaete, 18
Brouwers, 1, 17
Bruekers, 14
Bruinink, 13
Brukers, 1
Brummelbosch, 18
Brunink, 11, 13
Bruntink, 18
Buijtink, 17
buirschap Beel, 10
buirschap Biel, 24
buirschap Culsdom, 2, 7,
18
buirschap den Beel, 1
buirschap den Kulsdom,
2
buirschap Gelselaar, 5, 7,
10, 11
buirschap Haarlo, 6, 10
buirschap Huere, 1
buirschap Huir, 16, 18, 24
buirschap Kulsdom, 4, 15
buirschap Raesperhoek,
16, 19
Bulckman, 8
Buths stukke, 21
buurschap Haarlo, 3
buurschap Kulsdom, 3
buurschap Lemperhoek,
17

C
Cate, 10, 20
Chosij, 4, 6, 10
Claassen, 8, 9
Clumpers, 9, 17
Coenderink, 4
Collenboom, 18
Colvoort, 10
Conderink, 20, 21
Cooldenberg, 14
Coorn Palz Rijt, 2
Coppelman, 17
Corthof, 9
Coster, 9
Costers, 9, 10
Culsdom, 2, 3, 4, 13
Cuper van Holthuisen, 18
Cupper, 24

Delden, 1
Deragter, 12
Derksen, 24
Deseker, 18
Deventer, 1, 20, 22, 24
Diaconen van Gelselaar,
9
Diaconie armen van
Geesteren, 24
Diaconie van Borculo, 9
Diaconie van Geesteren,
6, 9
Diaconie van Gelselaar,
10
Diepen, 1
Diergaarden, 21
Diergaerden, 4
Dijkwever, 19
Dinkelman, 18
Dollen, 16
Duijven-bree, 20
Duith gent. Buth, 22
Duithe, 19
Duithe tot Mensink, 24
Duivenbree, 1

E
Ebbekink, 1
Eerden, 3
Eggink, 4, 6
Egginks Campjen, 4
Egginks kampjen, 4
Elberink, 5, 20, 23, 24
Elberus, 18
Elderbeek, 18
Elderink, 7, 13
Elderinkshorst, 7
Elkink, 8
Elsman, 22
Elsmans Mathe, 22
Endeman, 13, 16
Endemans, 13, 16
Endemans plaatsjen, 13
Entele, 7
Eps, 2, 11, 13
Epz, 3
Ernstink, 16
Esselinger Esch, 17
Esselink, 1, 2, 11, 24
Esselink Esch, 19
Esselink of Horsman, 2

D
Damme, 11, 12, 18
Dankert, 20
Dankerts, 3
Daven, 10, 11
Daven plaatse, 11
Davenplaats, 10

F
Fleming, 3, 22
Florijn, 6
Fockink, 4
Fokkink of Varkensbroek,
9
Forckerink, 20
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Franken Slag, 18
Fransen plaatse, 19
Freriks, 19
Funderink, 6, 17
Furkink, 1

G
Galing, 8
Garritsen, 14
Geerdink, 2, 13, 18
Geerdinks, 16
Geers, 12
Geersche Steege, 16
Geershuijs Morsmathe,
20
Geeshuis Rietwinkel, 16
Geestelijke weijde, 6
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26
Geestersche broek, 17
Geestersche Broek, 17
Geestersche Markt, 22
Geesterschen Esch, 14,
19, 21
Geesterse Kerk, 21
Gelder, 9, 18
Gelkink, 10
Gelselaar, 1, 7, 8, 10, 12,
13, 19, 20, 21, 22, 23,
24
Gelseler, 15, 25
Gerverdink, 9
Gijgink, 5, 6
Goor, 6
Grimelink mathe of
weijde, 6
Groenlo, 3
Groll, 3
Groot Culsdom, 3
Groot Hasebroek, 21
Groot Kulsdom, 4
Groot Tiessink, 25
Groothuijs, 11
Grote Culsdom, 3
Grote Kulsdom, 4
Grote Rijt, 2, 3
Grovestins, 18

H
Haarcamp, 6
Haarkamp, 6
Haasebroek, 18
Hagens, 1, 2, 3, 6, 12, 14,
15, 17, 23
Hagreijs, 18
Hallerie, 12
Hallerije, 12
Hallers, 12, 15, 22, 24

Hallers plaatse, 22
Hallert, 1
Halve Goor, 6
Halve IJmenschuur, 17
Halve Maats plaatse, 7
Harderwijk, 12
Harkel, 1, 14, 18, 24
Harmelink, 14, 22
Harmsen, 8
Harperink, 1, 11
Hartgerink, 8, 12, 23, 24
Hartkamps huijs, 22
Hasebroek, 23, 24
Haselberg, 11
Haver, 8
Haversweg, 9
Havikhorst, 21
Heidenrijk, 1
Heijink, 1
Heijneman, 18
Hekes, 6
Helligen weg, 14
Hengstegoor, 16, 17
Hengstegoors, 4
Hennink, 10, 11, 13
Hesselink Esch, 6
Heur, 23
Heurderwaert, 20
Hietland, 3, 13
Hilbers, 1, 20
Hilbert, 17
Hilhorst, 8, 14, 15, 19
Hoefmans, 9, 12, 19
Hoenderhoek, 12
Hoenders, 24
Hoentiens, 1
Hof te Laarberg, 15
Hof te Laerberg, 19
Hoff te Laarberg, 8, 14
Hoge Brake, 9
Hogelaar, 10
Hogen Horster Camp, 1
Holsappel, 5, 9
Holstege, 5
Hones, 1
Hooge en Leege Stukke,
13
Hooge School van
Steinfurt, 15
Hoorstboers plaatse, 21
Horsman, 11
Horsmans, 2
Horsmans mate, 2
Horst, 4, 5, 11
Horst Harmen, 4
Horstmans, 2, 15
Hövers, 11
Huijsstede, 17
Huir-Morsch, 18
Huirne, 17
Huise Mensink, 6
Huiskes, 5
Hummeling, 18

Hungerink, 18
Huttensand, 18

I
Illustre Arnoldinum, 14

J
Jaassink, 6
Jakers, 24
Jalink, 4
Jammerdaal, 7
Jansen, 23
Janszen, 1
Jasink, 6
Jochems, 1
Jonker, 8, 9
Jonkeren mathe, 8
Joosten, 19
Jordens, 20, 22, 24
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Keer, 23
Kelholt, 22
Kerk tot Geesteren, 17
Kerk van Geesteren, 17
Kerken gaarden, 21
Kiffen, 13
Kiscamp, 18
Kistemaker, 4, 13, 23
Kistemakers gaarden, 4
Kistemakers want, 4
Kistemakers Want, 4
Klein Hasebroek, 23, 24
Klein Paste, 20
Kleine Paste, 20
Kleine Paster Mathe, 20
Klopman, 6
Klumpers, 17
Kobus, 1
Koele, 16
Koesfelt, 7
Koeslag, 12, 23
Koks gaarden, 5
Koldenboom, 1
Kolkman, 9, 25
Kolkmans plaatse, 25
Kolkmans Slag, 7
Koning, 20
Konink, 3
Koninks, 11
Koorn Post Riet, 2
Kops kempken, 2
Korenbree, 19
Korenpalz Rijt, 3
Korenpol, 4
Korthaver gaerden, 8
Korthaver Kamp, 7
Korthaver Mathe, 8
Korthof, 8

Koster, 8
Kosters mate, 1
Kriegers kampjen, 15
Kriger, 5
Krijgers plaatsje, 4
Krukkerink, 1
Kulsdom, 2, 4, 10, 13, 14
Kunneman, 7, 20

L
Laarberg, 8, 14, 15, 19,
24
Laarbergh, 14
Laarbergs bree, 21
Laarbergs Rott, 22
Laerberg, 8, 20
Laerbergh, 8, 14
Lamberg, 4, 8, 14, 15, 20
Lambergen, 15
Lambergh, 8, 14, 17, 21
Lange Vonder, 18
Langen Camp, 3
Langen Gaarden, 18
Langevonder, 9
Lankhiet, 16
Lebruin, 2
Leeffers, 2, 18
Legen Kamp, 17
Leiden, 9
Leijden, 9
Lemker, 1
Leuink, 10
Leunk, 10
Leurink, 10
Leusencamp, 10
Leusink, 11
Leusinks plaatse, 13
Leussink, 10
Lieftink, 5, 7, 20
Ligtenborg, 9
Lochem, 3, 4, 7, 13, 20
Loenemans, 16
Lomans, 8
Lubberding, 8
Lubberdink, 5, 22
Lubberink, 23
Lucas, 13
Lucass, 13
Lucassen, 13
Luloffs, 9
Lulofs, 9
Luttike Willink, 9

M
Maath, 3
Maath kempken, 2
Maatmans Plaatse, 12
Maats, 5, 7, 17
Margensteren, 21
Markel, 1
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Markerink, 10
Markvelde, 10
Matenshorst, 7
Meijerink, 1
Meijers, 13
Meinstege, 6
Menkers, 23
Menkvelt, 11
Mennekers, 3, 13, 16
Mennekers huijs, 16
Mensink, 24
Mensinks hoff, 8, 9
Menstege, 6
Meulenbrugge, 13
Meulevelt, 9
Michorius, 11
Mijen stuk, 6
Mogesomp, 12
Mogesump, 12
Mols, 19
Mom Riet, 2
Moolenbrugge, 16
Morgensteern, 24
Morgensteerne, 1, 15
Morgensteren, 23
Morgensterens, 22
Morgenstern, 15
Morgensterne, 5, 12
Morgensterren, 12
Mulderink, 6, 8, 14, 15
Mulderinks erve, 20
Mulderinks Kamp, 20
Mulderinks plaatse, 16
Mullerie, 13
Mullerink, 16
Munster, 22, 24
Munster tot Mensink, 24

N
Negberink, 18, 20
Neghberink, 18
Niehuis, 8
Nienhuijs, 24
Nieuwe Land, 5
Nieuwen Camp, 21
Nieuwenhuijs, 22
Nieuwenhuiser erve, 21
Nijdenkamp, 1
Nijenhuijs, 15
Nijenhuijser land, 20
Nijenhuis, 5
Nijenkamp, 1
Nijentjaink, 12
Nijentjank, 12
Nijhof, 21
Nijlaar, 18
Nijland, 13
Nocken, 21
Nokkens, 4

Ruskengat, 15
Russen Gat, 2
Russen gat of Krijgers
kampjen, 3

O
Oevershorst, 16, 20, 22
Oevershorst Camp, 16
Oldemenger, 13
Oldenboom, 17
Olmius, 24
Olthaar, 6
Olthof, 11
Olthoff, 9
Onijs, 12
Oortgijsen, 21
Oosterbree, 7, 10
Oostervelt, 17
Overdijkink, 7

S
Santbree, 7
Scharpenborg, 16
Scharveld, 21
Schelfer alias Horstboer,
4
Schenkvoort, 2, 6
Scheuppert, 3
Schikhardt, 22
Schipbeeke, 8
Schipbeke, 8, 9
Schleussing, 22
Scholte te Laarberg, 8
Scholte te Laerberg, 15
Scholten, 10
Scholten plaatsjen, 22
Schomaker, 22
Schoppers, 3
Schothorst, 5, 8, 9, 10, 22
Schothorst weide, 5
Schothorster Sloesemans
meeken, 5
Schreibelt, 19
Schreibelts plaatse, 19
Schroers, 16
Schroors, 16
Schuirman, 3, 10
Schuirmans plaatse, 3
Schuirmans plaatsjen, 10
Schutten, 5
Seijns Weert, 7
Senkeldam, 10
Sletten Kamp, 6
Slingen stuk, 5
Sloodt, 13
Sluijs, 1, 11
Sluiter, 10
Smalbrake, 14
Smalen Bruntink, 3
Smeink, 9
Smienk, 11
Smies, 13
Smit, 22
Smitte, 6
Snijder Jacobs alias Gerrit
Banninks land, 5
Soerink, 16
Solner, 1, 19, 21, 22
Sonnenkamp, 6
Spancker, 17, 18
Spiekerhorst, 2
Spollert, 16
Spullert, 16
Sroon, 11
Steege, 19
Steelkamp, 23, 24

P
Paest, 20
Palsenborg, 7
Passers mathe, 2
Paste, 9, 11, 12, 17, 20
Paster Maath, 2
Pelle, 21
Pellen, 21
Petercamp, 3
Peters, 11
Plegher, 9
Plegtmate, 11
Provisoren der armen
van Geesteren, 18
Provisorie armen tot
Geesteren, 24

R
Raa, 11
Raa op het Giffele, 18
Rampen Campen, 8
Rekers, 21
Renger, 11
Rengerink, 11, 20, 21
Rengerinks Pasbre, 10
Renpen Kamp, 8
Renpenlampen, 9
Reurlo, 13
Reussen Gadt, 2
Rietwinkel, 16
Rijtmate, 6
Robbink, 7
Roekevis, 3
Roelant, 13
Roeterink, 4, 17, 20, 21,
23
Rosemolen genaamt
Kolkman, 22
Rot, 9
Rotgers, 12
Rotmans weijde, 17
Rouweler, 10
Ruikevisch, 13
Ruikevischmathe, 13

Steelkamp nu Klein
Hasebroek, 23
Steeltjen, 2, 6
Steeltjes, 6
Stielties plaatse, 6
Stieltjes weijde, 9
Stiensma, 24
Stoffers alias
Langevonder, 18
Stokhuirns Slag, 10
Stokkink, 1, 9, 19, 22
Stormelink, 11
Stormelink op den
Bolderman, 11
Stroon, 5, 12

T
Teger, 9
Teklenborg, 7, 10
Tellemans, 4, 10
Tenckink, 14
Tenkink, 13
Thonissen, 6
Tiberink, 7
Tieberink, 8, 19
Tij, 21
Tijberink, 6, 8, 9, 24
Tonissen, 23
Traa, 13
Tragter, 12
Trier, 9, 11, 18, 20
Triers Mathe, 13
Triers weijde, 9

U
Udink, 5, 7
Uijlenhorst, 19
Ulenhorst, 9

V
Vaanholt, 16
Vatebender, 4, 21, 24
Veldhuijs, 16
Veldhuis, 8
Veldings, 13
Veldink, 18, 21
Velthuijs, 15, 16, 23
Velthuis, 23, 24
Vijf Gilde gaardens, 20
Vissers plaatse, 7
Vlaskamp, 12
Volbier, 1
Volkerink, 17
Volkers, 5, 10
Völkers, 10, 11
Vonkenslag, 18
Voors, 1, 19
Vorckink, 3
Vransen, 19
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Vrends, 2
Vrendts, 3
Vrent, 4
Vrents, 3
Vrinds, 3
Vrindt, 3
Vrugte, 9

W
Wanninkhaver Calver
Camp, 23
Wanninkhaver Esch, 12
Wanninkhof, 6, 11, 16,
20

Wanninks erve, 1
Weddelink, 14, 16, 18
Weeinks maate, 16
Weeme, 2, 3, 15
Weernink, 19
Weert, 10, 20
Weeterse mathe, 8, 9
Weinks maate, 16
Welmerink, 11, 16
Wenninkmeule op
Schreibelt, 19
Wenninkmoole, 16
Wenninkmuele, 23
Wenterswijk, 14
Weshuijs Huttensand, 18

Wesselink, 24
Wessels, 8, 9
Wesselshuijs, 5, 16, 23
Wesselshuis, 11, 12
Wessem, 13
Westenberg, 3, 12, 20, 24
Westerhof, 5
Westerhof of Maats
kamp, 5
Westhuis, 11
Wichels, 17
Wijchel, 19
Wijgers, 22
Wilgen stukken, 3
Wilmerink, 11

Winkel, 12, 21
Wissink, 19
Wolleswinkel, 18
Wolters, 19
Wolver Velt, 16
Wooldink, 3
Wormgoor, 16, 17, 24
Wormgoors Meken, 20
Wunneker, 16

Z
Zijden Camp, 21
Zijden kamp, 4
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