Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 416
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1731-1735
Registrature van de voogdien Geesteren en Gelselaar

09.11.1731
folio 1

24.11.1731
folio 1

01.12.1731
folio 1

08.12.1731
folio 2

08.12.1731
folio 2

08.12.1731
folio 2

Den 9 november 1731 heeft de heer borgemeester Holbarent mij seker maagscheijt ter
secretarie gesonden in dato den 14 october 1730 tussen C. van Eijbergen weduwe
Holbarent en desselfs dogter Wilhelmina Christina Holbarent, opgerigt, waarbij aan
gemelte dogter onder anderen is toegedeelt uit het erve en goedt Wooldink eene
somma van twaalf hondert en vijf en dartig gulden, als meede de halfscheijdt van een
derde part van de Mennekerije in dese heerlikheijt voogdie Geesteren gelegen, vide
breder hier vooren op folio 2.
Den 24 november 1731 des agtermiddags om vier uren heeft de heer Joan Christiaan
Brakhagen rentmeester en volmagtiger van den hoogh adelijken Huijse Stockum en
meede volmagtiger van de hooghwelgeboren vrij vrouwe, Margareta Theodora Francilina
douariere Beverforde gebooren Van Ketteler, voor haar selve en meede als momberse
van haare onmundige kinderen hier vooren op folio 7 bij de volmagt nominatim
geëxprimeert aan den eersamen Telleman ten Cate en Theodor Oldenkotte cum suis
gecedeert en overgedraagen naavolgende parcelen in dese heerlikheijt voogdie
Geesteren buurschap Gelselaar gelegen, als de Jonkeren plaats, Corthof, het erve
Diperink, de cavenstede Rixen, Rekerije, de Visserie, twee soo genaamde glindt steenen
met twee behuijsingen, soo door Gerrit Wessels en Jan Coenderink bewoondt worden,
den gehelen Nijencamp, den Veltkamp, den Nijenbroek, de Brokers Maathe, het
Rhalandt, het parceel lands soo door de weduwe Keldermans gebruijkt wordt, en nog
een camp de Ravens Kampe genaamt, soo leenroerig is onder sijn hoogforstelijke genade
van Munster etc. etc. etc., vide breder hier vooren op folio 15 et seqq.
Den 1 december 1731 heeft Jan Jalink voor hem selfs en als boedelhouder namens sijn
overledene vrouw aan Derk Hartgerink voor eene somma van hondert ses gulden en 3
stuijvers verbonden sijn persoon gerede en ongerede goederen en in specie sijn huijs en
hof aan het Geesterse Velt met den vorderen toebehoor van dien kennelik staande, vide
breder hier vooren op folio 18.
Den 8 december 1731 des avonds omtrent tien uren hebben Telleman ten Cate en
Catharina te Lintele eheluiden, voorts Theod. Oldenkotte en Maria Sibilla Snel eheluiden
de rato onder verbandt van haare personen en goederen caverende voor haare meede
consorten met namen Derk te Lintele, Hend. Oldenkotte en Jan ter Horst aan Gerrit
Havers en erven gecedeert, en overgedragen haar eijgendommelijk stukke lands in de
Rampen Kampen, soo en als het den cessionaris althans onder den ploeg en in gebruijk
heeft, in dese heerlikheijt voogdie Geesteren, boerschap Gelseler, vide breder hier
vooren op folio 20.
Den 8 december 1731 des avonds omtrent tien uren hebben Telleman ten Cate en
Catharina te Lintele eheluiden, voorts Theod. Oldenkotte en Maria Sibilla Snel eheluiden
onder verbandt van haare personen en goederen caverende voor haare meede consorten
als Hend. Oldenkotte, Derk te Lintele en Jan ter Horst aan Hend. Bannink sijn huijsvrouw
en erven gecedeert en overgedragen haar eijgendommelijke parceel boulandt in de
Rampen Kampen, soo en als den cessionaris het selve in gebruijk heeft, in dese
heerlikheijt boerschap Gelselaar kennelik gelegen, vide breder hier vooren op folio 21.
Den 8 december 1731 des avonds omtrent tien uren hebben Telleman ten Cate en
Catharina te Lintele eheluiden, voorts Theod. Oldenkotte en Maria Sibilla Snel eheluiden
onder verbandt van haare personen en goederen caverende voor haare meede consorten
als Hend. Oldenkotte, Derk te Lintele en Jan ter Horst gecedeert en overgedragen aan
Johan Broeker des selfs huijsvrouw en erven haar eijgendommelijke stukke weijdelandt
de Dingemans of Broekers mathe genaamt, in dese heerlikheijt boerschap Gelselaar
naast de Hilhorster meene, Keijsers en Rengers Maathe gelegen, vide breder hier vooren
op folio 22.
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Den 8 december 1731 des avonds omtrent tien uren hebben Telleman ten Cate en
Catharina te Lintele eheluiden, voorts Theod. Oldenkotte en Maria Sibilla Snel eheluiden
onder verbandt van haare personen en goederen caverende voor haare meede consorten
als Hend. Oldenkotte, Derk te Lintele en Jan ter Horst aan Hend. Bannink Derksen des
selfs huijsvrouw en erven gecedeert en overgedragen haar eijgendommelijke stukke lands
op de Nijebrake in voegen als het selve nader bij de coopcedul is uitgedrukt in dese
heerlikheijt boerschap Gelselaar gelegen, vide breder hier vooren op folio 23.
Den 17 december 1731 hebben Adolph Scherpenoort en Jenneken Elferink eheluiden
aan Egbert Grijmelink en Hendersken Geerdink eheluiden als cessionarien van Willem
Geerdink, voor eene somma van hondert en veertig guldens verbonden haare personen
gerede en ongerede goederen en specialik haar eijgendommelijke derde part aan een
weijdeken aan het Leembroek naast het landt van Roelof Cruenen gelegen, item aan een
stukke boulands aan de beeke agter de Hooge brugge, en dan nog een stukke lands agter
den Schreibelt gelegen, en den Pol genaamt, vide breder hier vooren op folio 25.
Den 18 december 1731 hebben Jan Averbekkink en Stijntien Ruijters eheluiden aan
haaren soon en schoondogter Jan Averbekkink en Reijntien Scholten gecedeert haare
gehele bouwerie op den goede Averbekkink voor hande, als gesaaij op en in ’t landt,
mest en mestregt, paarden, beesten, verkens, hooij stroo, en het coorn gewas op den
balken aan het stroo, als ook het geene buijten het huijs is, wagens, ploeg, eegden en het
gereedschap tot de bouwerie gehoorende, dan nog de gerede goederen in huijs als ketel,
pot, bedde etc. niets in het geheel uitgesondert en sulx op sodane conditien als bij de
acte hier vooren van woordt tot woordt staan geëxprimeert, q.r. folio 26.
Den 24 januari 1732 des agtermiddags omtrent 3 uren hebben Christoffer ten Cate,
Telleman ten Cate voor hem selfs en als volmagtiger van sijn vrouw Catharina te Lintelo,
Gerrit ten Cate, Hend. Johan ten Cate, Daniel ten Cate, en dan nog Bernardus
Westenberg voor hem selfs en de rato voor sijn absente huijsvrouw Magtelda ten Cate
caverende, gecedeert en overgedragen aan Berent Garritsen ten Broeke en sijne erven
haar eijgen toebehoorende stukke lands den halven Desselinks Camp, naa de sijde van
de Lange Haar gelegen, als meede het stuk landt de Lange Haar genaamt, beijde
behoordt hebbende tot het erve Nijhof onder Gelselaar gelegen, schietende met de eene
sijde aan de Wedders maathe en met de andere sijde aan Jan ten Broeken Velthaar,
benevens den vredengrondt de Woeste Velthaar genaamt daar toe behoorende, en den
weg door den Desselinks Camp daar bij te gebruijken, soo en als van ouds gebruijkelik,
vide breder hier vooren op folio 30.
Den 24 januari 1732 des agtermiddags omtrent 3 uren heeft Christoffer ten Caate met
sijne kinderen hier vooren nominatim geëxprimeert in vollen eijgendom overgedragen
aan Jan ten Broekhuijs en sijne erven haar eijgen toebehoorende stukke lands den
Oldenbraak genaamt, behoordt hebbende tot het erve Nijhof met den vreede grondt die
langes het landt legt, onder Gelselaar gesitueert, brederen inhoudt hier vooren op folio
32.
Den 24 januarij 1732 des agtermiddags omtrent drie uren heeft Christoffer ten Cate met
sijne kinderen voorens nominatim geëxprimeert aan Jan ten Broekhuijs alias Huijssteede
en des selfs erven gecedeert haar toebehoorende stukke lands, den halven Desselinks
Kamp met de Woeste Velthaar naa het Gelselaarse dorp met den eenen einde aan
cooper sijn camp, en met den anderen aan sijn Tijwelandt gelegen, met den halven
maaijgrondt strekkende soo ver als den cooper sijn gaarden leijdt en aan het huijs Rouhof
schietende en soo tot het erve Nijhof behoordt heeft, vide breder hier vooren op folio 33.
Den 11 maart 1732 heeft Reint Stokkink een acte ter secretarie gebragt ten fine van
protocollatie en registrature dato den 4 meij 1725 tussen hem en Aerne Wijgers, als een
houwelix voorwaarde opgerigt welke hier vooren van woordt tot woordt staadt
geprotocolleert op folio 52.
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Den 14 maart 1732 des agtermiddags om drie uren hebben Christoffer ten Cate, dan
meede Tieleman ten Cate voor hem selfs en als volmagtiger van sijn vrouw Catharina te
Linteloo, voorts Hend. Jan ten Cate, Daniel ten Cate, en dan eindelik Bernhardus
Westenberg, voor hem selfs en de rato caverende voor sijn absente huijsvrouw
Magthelda ten Cate, als ook de rato sowel in het generaal als bisonder voor haaren
absenten soon en broeder Gerhardus ten Cate caverende, aan Reint Stoffers en Aerne
Wijgers eheluiden of haare erfgenamen, gecedeert en overgedragen haar eijgen
toebehoorende stuk lands, groodt negen schepel gesaij, behoordt hebbende, onder het
erve Nijhof in den Gelselschen Esch, met de eene sijde langs den Groenen Wegh en met
den anderen sijde, aan Hend. Lubberdinks landt en dan nog met den eenen eijnde aan de
Benneker Mathe of de Steege, en met den anderen einde aan den gemenen weg door
den Esch, kennelik gesitueert, vide breder hier vooren folio 94.
Den 24 meert 1732 antemindiem circa mediam undecimam hebben Derk Wijgers en
Anneken Hendriksen eheluiden, dan meede Reijnt Stoffers en sijn vrouw Aerne Wijgers
aan de heer dr. Gerh. Nijlandt voor eene somma van twaalf hondert guldens verbonden
hare personen, gerede en ongerede goederen en specialik haar huijs en hof de Wijgers
plaatse genaamt, en dan nog een halfen gaarden bij Stokhurenes bosch, als meede een
stuk landt in den Slingen Camp, gelijk ook haar halve Haver Mathe van vier schepel
gesaaij, en een halven dag werk hooijgrondt en dan nog der laaste comparanten stuk
landt groodt negen schepel gesaij in den Gelserschen Esch, soo de heer C. ten Cate en
des selfs kinderen op den 14 deses aan haar hebben opgedragen, vide breder hier vooren
folio 96.
Den 2 april 1732 circa meridiem heeft Anna Hagens weduwe van wijlen Derk
Wanninkhof voor haar selfs en als wettige voogdesse van haar minderjaarige kinderen,
met naamen Hillegunda, Margrita, Harmina, Elisabet, en Engele, ingevolge gerigts
decreet van den 1 april 1732 aan dr. Gerhard Nijlandt en sijne erven voor eene somma
van ses hondert guldens, verbonden haar en haar kinderen persoon en goederen en in
specie haar weijde de Roeterinks maathe genaamt onder Geesteren tussen Aaftinks
weijde en Costers mathe gelegen, nevens haaren hof den Wevers gaarden genaamt, soo
als die aan haar comparante bij houlix voorwaarde is aangekoomen, vide breder hier
vooren op folio 98.
Den 3 april 1732 des agtermiddags om ½ ses heeft Catharina van Eijbergen huijsvrouw
van de heer Jan Derk ter Hoeve, voor haar selfs en als gevolmagtigde van haaren eheman
aan juffer Jacomina Bourquart en de heer Mattias Bourquart Kappers en haare erven
voor eene somma van twee duijsent vijf hondert guldens verbonden haar persoon en
goederen en in specie haar halfscheijt min 20e part aan den goede Wooldink, in dese
heerlikheijt voogdie Geesteren kennelik gelegen, vide breder hier vooren op folio 105.
Den 7 april 1732 heeft dr. William Hend. Lambargen versogt dat sekere acte in dato den
11 september 1719 voor den gerighte van Lochum gepasseert, alhier mogte worden
geregistreert, waarbij Stijntien Ebbekink weduwe van wijlen Berent Lonneman aan
haaren soon Reijnt onder anderen heeft gemaakt ende gegeven haaren eijgendom
bestaande in een derden deel van den Altena en drie schepel saadt lands in den Engels
Esch in dese heerlikheijt van Borkeloo voogdie Geesteren gelegen, vide breder hier
vooren folio 110.
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Den 6 junij 1732 des avonds om half agt hebben Harmen de Greef en Arentien Mullerink
eheluiden aan Abraham van Olst desselfs huijsvrouw en erven voor eene somma van vijf
hondert gulden verbonden haar eijgendommelijke onbeswaarde parceel bestaande in
weijde en bouwlandt de Fureve genaamt, in dese heerlikheijt van Borkeloo aan het
Schepers Velt, met alle aankleve van dien en ofschoon haar edel mogende hoge heren
Staten van dese provincie nader opdragt van dit parceel mogten doen, soo verbinden sij
comparanten alle die privilegien, welke daar bij nader uitgedrukt worden, en dit verbandt
soo bundig houden, als of de opdragt van dese Fureve werkelik al was gedaan, vide
breder hier vooren op folio 124.
Den 14 junij 1732 des agtermiddags om half vier hebben Arent Elferink alias Florijn en
Arendina Florijn eheluiden aan de tijdelijke Diaconen van de Armen tot Geesteren voor
eene somma van drie hondert guldens verbonden haare personen en goederen en in
specie haar twee stukken boulandt in den Geesterschen Esch groodt ruijm ses schepel
gesaaij, met den eene einde sijde naast haar ander landt, en den anderen langs een
stukjen lands onder het Nijenhuijser erve gehoorende, vide breder hier vooren folio 130.
Den 18 junij 1732 hebben Koert Kosters alias Stokkink en Elisabet Logemorsch eheluiden
aan Jan Brons sijn huijsvrouw en erven voor eene somma van hondert agt en sestig
guldens verbonden haare personen en goederen en in specie haar huijs met het hof landt
in dese heerlikheijt boerschap Gelselaar gelegen, mits gaders haar stukjen boulandt in
den Gelselaarschen Esch tussen de landerien van Jan ten Broekhuijs en Jan de Weert
gelegen den Bolham genaamt, met het coorn op en in ’t landt, mest en mest regt van
dien, vide breder hier vooren folio 132.
Den 20 junij 1732 des voordemiddags omtrent twaalf uren hebben Tileman ten Cate voor
hem selfs en als volmagtiger van sijn vrouw Catharina te Lintele, als mede Theodoor
Oldenkotte voor hem selfs en ook als volmagtiger van sijn vrouw Maria Sibilla Snel de
rato onder verbandt van haar persoonen en goederen voor haare meede consorten
Hend. Oldenkate, Derk te Lintele en Jan ter Horst caverende, gecedeert, en
overgedragen aan Hend. ten Broeke en Aaltien Udink eheluiden en erven haar
eijgendommelijke cavenstede de Vissers plaatse genaamt, sijnde huijs en hof nevens het
regt van uitdrift op de gemeente, met alle ap- en dependentien van dien, als meede een
parceel boulandt den Corthover Camp genaamt, soo als Corthof die in gebruijk gehadt
heeft, met het regt van weg van de Ooster bree af over een hoekjen van het landt, soo
Jan Coenderink van haar in pagt heeft door de Rampen Campen, tot aan het landt van
Garrit Heuvers, soo verre hij het selve heeft gekoft, vide breder hier vooren folio 134.
Den 16 julij 1732 des voordemiddags om 10 uren hebben Harmen Morgensteerne en
Reijntien Behtelmans1 eheluiden aan meester Coenraadt Bakker hovenier op
Nettelhorst en Elisabet Voors eheluiden voor eene somma van twee hondert guldens
verbonden haare persoonen, gerede en ongerede goederen en in specie haar geregte
aandelen aan het landt in de Buurte met eenen halven gaarden, soo Willem Haller
gebruijkt, nog een aanpart in den Haagens Camp en aan de Smienks Hegge in Geesteren
kennelik te samen gelegen, vide breder hier vooren folio 145.
Den 19 julij 1732 heeft sijn excellentie den heere Grave van Flodroff Wartensleben heere
tot Borkeloo etc. etc. etc. contra den heere Prins Wisnoniski2 pro judicato van een hoves
procedure verbonden sijn persoon en goederen en specialik het huijs en heerlikheijt
Borkeloo met alle des selfs hooge en laage jurisdictie over het hooge regt van Borkeloo,
en alle vordere regalien, regten en goederen daar bij en onder gehoorende niets van allen
uitgesondert, vide breder hier vooren folio 147.

1

Betreffende de hier weergegeven naam Reijntien Behtelmans. Het originele register vermeldt echter de naam: "Berentien
Bentelmans".
2
Betreffende de hier weergegeven naam Wisnoniski. Het originele register vermeldt echter de naam: "Wisnouwiski".
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Den 8 augusti 1732 des agtermiddags te twee uren hebben Willem Nienkamp en Elsken
Berentsen eheluiden, gecedeert en overgedragen aan de provisoor Hend. Gerverdink des
selfs huijsvrouw en erven haaren camp den Paapen Camp genaamt, in de boerschap Biel
aan of langes het Bloos Broek, en het landt van Moll kennelik gelegen, met alle oude en
nieuwe regt en geregtigheijt van dien, vide breder hier vooren folio 152.
Den 9 augusti 1732 heeft Margareta Volmers weduwe Greve possessie genomen van de
halfscheijt van het erve Groote Willink onder dese voogdie gelegen, vide breder in het
ordinaris landtgerigt protocol folio 302.
Den 28 augusti 1732 ante meridiem circa undecimam hebben Harmen Busscher en
Berentien Busscher eheluiden dan meede Willem Gotink en des selfs huijsvrouwe
Dersken Busscher aan vrouw Anna Catharina Galliaire en haare erven, voor eene somma
van agt hondert guldens verbonden haare personen en goederen en in specie haar
eijgendommelijke erve de Bussers plaatse genaamt, bestaande in huijs, hof, en een camp
lands, ruijm drie mudde gesaaij, in dese heerlikheijt, voogdie Geesteren gelegen, vide
breder hier vooren folio 155.
Den 29 augusti 1732 des voordemiddags om 12 uren, hebben Garrit Renger als meede
Jan Bensink wonende op de caterstede Renger, voor hem selfs en de rato caverende
voor sijne impotente en absente vrouw verbonden aan Wibbolt Harmelink desselfs
huijsvrouw en erven voor eene somma van drie hondert drie en vijftig guldens en
veertien stuijvers haare personen gerede en ongerede goederen en in specie haar
eijgendommelijke hooijlandt het Rengers meeken genaamt, behoorende tot de
caterstede Rengers onder Geesteren gelegen, vide breder hier vooren folio 156.
Den 2 september 1732 post meridiem circa secundam heeft dr. Gerh. Josias Olmius
borgemeester der stadt Deutecom in qualiteijt als erfuter van den nagelaten boedel van
wijlen sijn broeder dr. Johan Timon Olmius, voor sig selfs en als volmagtiger van sijn
swager de heer Hend. Swijters en Maria Margareta Olmius, als meede van de heer
Wolter Pothof ende Agneta Elisabet Olmius eheluiden gecedeert en overgedragen aan
Garrit Voors en sijne erven de geregte halfscheijt van het halve erve Warnsink onder
dese voogdie gelegen, en waar van de wederhalfscheijt van de erfgenamen van zall.
Jacob Stam competeert, vide breder hier vooren folio 158.
Den 17 october 1732 des agtermiddags om twee uren hebben Hendrik Steelkamp en
Juijdeken te Hasebroek eheluiden sig reciproquelik betugtigt in alle hare gerede en
ongerede goederen als sij tans besitten, specialik in sodane duijsent guldens als
Steelkamp tot een huwelik stuijr heeft aangebragt als meede in al het regt en
geregtigheijt dat Judeken te Hasebroek heeft aan de Hasebroeks plaats, vide breder hier
vooren folio 161.
Den 25 october 1732 hebben Coert Stokkink en Lijsken Berentsen eheluiden nevens
haaren soon Hend. Stokkink aan Garrit Stokkink en Aaltien Olthof eheluiden en Berent
Tekklenborg en Jutte sijn huijsvrouwe en erven voor eene somma van hondert en vijftig
guldens in specie verbonden haare personen en goederen neffens haar huijs en hof als
meede haar hoekjens boulandt op den Ham en in den Bouhuijs camp kennelik gelegen,
vide breder hier vooren folio 166.
Op den 1 november 1732 heeft Jan ten Broeke alias Aarnink een acte ter secretarie
overgegeven ten fine van protocollatie en registrature dato den 5 februari 1732 tussen
Tonnis Aarnink en Gerritjen Boevink opgerigt, vide breder hier vooren folio 167, waarbij
haar houlix contract van den 20 julij 1731 tot Hengelo opgerigt is gemortificeert.
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Den 3 november 1732 is de quitantie van den 50e penning eerst vertoont, waar bij
Bernardt Muller op den 10 september 1731 des nademiddags om half een voor sig selfs
en als volmagtiger van sijn vrouw Hester Johanna van Ommeren, gelijk ook Elisabet van
Ommeren, voor haar selfs en als volmagtiger van haar suster boven gemelt aan Antonij
ter Weeme, dr. Cornelijs ten Cate en Jan ten Velthuijs en haare erven hebben gecedeert
en overgedragen haar erve en goedt het Groote en Kleijne Velthuijs genaamt onder
Geesteren gelegen, als meede haar regt soo sij hebben aan de twee vloglanden in den
Geesterschen Esch gelegen, en soo Harmen Vunderink boudt, vide breder hier vooren
folio 168.
Den 21 november 1732 heeft Hend. Jansen ter Haar een houweliks voorwaarde ter
secretarie gebragt ten fine van protocollatie en registrature tussen hem en sijn vrouw
Engele Hagens in dato den 27 november 1728 opgerigt, waar van de conditien hier
voorens van woordt tot woordt staan geexprimeert, vide breder hier vooren folio 172.
Den 1 december 1732 des voordemiddags om 9 uren hebben Hend. Jansen ter Haar en
Engele Hagens eheluiden aan de heer Wolter Pothof desselfs huijsvrouw en erven voor
eene somma van drie hondert caroli guldens verbonden haare personen en goederen en
in specie haar huijs binnen Geesteren aan den Kerkhof staande, als meede een stukke
boulandt groodt drie schepel gesaij gelegen aan den Geesterschen Esch, vide breder hier
vooren folio 176.
Den 5 januari 1733 hebben Harmen Smit en Janna Wessels eheluiden aan de Diaconie
van Gelselaar voor eene somma van hondert vijftig guldens verbonden haare personen,
gerede en ongerede goederen en in specie haar eijgendommelijke huijs en hof tot
Gelselaar, tussen de behuijsingen van Hendrik Lubberdink en Jacob Coenderink gelegen,
vide breder hier voren folio 179.
Den 7 januari 1733 hebben de hoogh welgeboren heer en vrouw Rutger Davidt de
Reijger en Magtelt Agnis van Langen eheluiden aan de heer Wolter Pothof en desselfs
ehevrouw E.A. Olmius voor eene somma van agt hondert guldens verbonden haar
eijgendommelijke en allodiaal perceel lands het halve Nijenhuijser erve genaamt, onder
Geesteren gelegen, vide breder hier vooren folio 181.
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folio 10 en 11

14.03.1733
folio 11

14.03.1733
folio 11

Den 28 februari 1733 hebbenTieleman ten Cate voor hem selfs en als volmagtiger van sijn
vrouw Catharina te Linteloo dan nog als volmagtiger van Derk te Linteloo en Harmina
Weddelinks eheluiden, als meede van Jan ter Horst en sijn vrouw Elisabeth Judith te
Linteloo, en Theodorus Oldenkotte voor hem selfs en ook als volmagtiger van sijn
ehevrouw Maria Sibilla Snell en de rato voor sijnen broeder Hend. Oldenkotte en sijn
vrouw Anna Schrijver caverende te saamen eijgenaren respective een ijder voor de
halfscheijt eijgenaren van sodane aangekogte goederen van de heer Van Beverforde tot
Stokkum soo en als die op den 24 november 1731 aan haar sijn opgedragen te saamen
scheijdinge en erfdeijlinge gemaakt over gemelte parcelen, dat Tileman ten Cate cum suis
voor sijn geregte halfscheijt sal hebben onder anderen het erve Corthof met een stuk
lands in de Rempen Campe dat de coster boudt, nog een parceel in de Rampen Campe
dat Hend. Lubberdink boudt met een parceel landt in voorschreven Rampen Campe dat
Jan Cupers in gebruijk heeft, voorts een parceel in de Rempen Campe dat Harmen
Hilhorst in pagt heeft, als ook een parceel lands dat de coster boudt en dan eindelik een
parceel landt dat Jan Driesen boudt in de Rempen Campe gelegen, dat Theodorus
Oldenkotte en sijn broeder Hendricus Oldenkotte voor haar portie en halfscheijt sullen
hebben de Jonkeren Plaats en het daar in gelegen Raalandt, de Rekerie en Rixen
cavensteede, Boomers Plaatse met een gaarden in Jonkeren en een stukjen op den
Meulencamp, als meede een gaarden van de weduwe Celdermans, dan nog Garrit
Wessels huijsplaatse met het nog resterende onverkofte landt, gelijk ook Jan
Coenderinks huijs en Glindsteede met den gaarden in den Rampen Campen en een
stukjen landt in den Veltkamp dat door Jan Coenderink en Jan Derksens Garrit wordt
geboudt, nog ses schepel gesaij op den Nijenkamp en een stuk landt in de Rempen
Campe dat Jan Coenderink boudt egaal in groote met dat van de koster, nog een parceel
lands in de Rampen Campen soo Derk Wijgers, Jan Arentsen Bannink, Berent
Tekkelenborg en de weduwe Harmen Beumers wordt geboudt alle in dese heerlikheijt
voogdie Gelselaar kennelik gelegen, vide breder hier vooren folio 186.
Den 14 meert 1733 heeft Theodorus Oldenkotte alhier een volmagt ten fine van
registrature (door desselfs broeder en suster Hend. Oldenkotte en Anna Schrijver
eheluiden voor borgemeesters en regeerders der stadt Amsterdam op hem gepasseert)
overgegeven, waar bij de selve onder anderen lauderen bovenstaande scheijdinge, vide
breder hier vooren folio 198.
Den 14 meert 1733 des agtermiddags omtrent 5 uren hebben Theodorus Oldenkotte en
sijn vrouw Maria Sibilla Snell en als volmagtiger van des selfs broeder Hend. Oldenkotte
aan Hendrik Muntz scholtes tot Heijno en sijn vrouw Eva Margareta van der Sluijs voor
eene capitale somma van tien duijsent guldens ad 20 stuijvers het stuk verbonden haar
comparanten en broeders personen en goederen en in specie sodane vaste goederen als
met Tieleman ten Cate en consorten op den 28 februari heeft gedeijlt als de Jonkeren
plaatse, Rixen, de Rekers plaats, Boomer, het parceel landt daar de Morskeijser op
woondt, groodt ruijm vier schepel, een stukke op den Veltkamp ruijm vier schepel, en
een stuk op den Nijenkamp groodt ses schepel, tegenswoordig in gebruijk bij Jan Visser
en Hend. Wolters etc. vide breder hier vooren folio 196.
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folio 12

Den 26 meert 1733 heeft dr. F.R. van Lathum in qualiteijt als volmagtiger van de hoog
geboren heeren graaven Otto Ernst Gelder en Fred. Hend. voorts vroulijns Maria Anna
en Eleonora Amelia Fredrica graven en gravinnen van Limburg Stirum arrest of besate
versogt en erholden op de gehele heerlikheijt Borkeloo specialik op het erve en goedt
Assink, Boevink, Geerdink, Lubberdink, Forkink, den cannen accijs binnen Geesteren, het
Olijmoolen holt in Haarloo, en eindelik in het generaal op alle regten, goederen en
effecten den heere grave van Flodroff in aan en onder de heerlikheijt van Borkeloo
toestendig en sulx om sig daar aan te verhalen sodanig als bij de acte van arrest in het
ordinaris landt gerigts protocol staadt gexprimeert op folio q.r.
Gerojeert den 3 september 1767.

10.05.1733
folio 12

27.06.1733
folio 12

03.07.1733
folio 13

17.08.1733
folio 13

17.08.1733
folio 13

23.09.1733
folio 13

Den 10 meij 1733 is een quitantie van den 5ster eerst aan mij vertoondt van sekere acte
op den 9 december 1732 door Geertien Scharpenborg aan desen weledele landtgerigte
geëxhibeert waar bij de selve sonder eenige revocatie heeft overgedragen aan Jurrien
Voors, en des selfs huijsvrouw Agnita Broekers, en aan Elisabet Voors weduwe van
wijlen Arent Jan Broeker, als meede aan Johanna Derksen Cobus sijnde het kindt van
Jacob Cobus bij wijlen Gerhardina Voors ehelik geprocreëert en sulx aan ider voor een
geregt derden deel onder anderen een gedeelte van de Warnsinks plaatse soo en als sij
dat van de erfgenamen van wijlen de heer borgemeester Olmius is aangekogt, vide
breder hier vooren op folio 217.
Den 27 junij 1733 heeft dr. Joost Schomaker als volmagtiger van sijn excellentie den
hooghgeboren graaf en heer C.P. Grave van Flodroff Wartensleben heere tot Borkeloo
etc. etc. etc. gedaan ontsate tegens alsodane acte van arrest als dr. F.R. van Lathum als
volmagtiger van de hooghgeboren heeren graven en gravinnen van Limburg Stirum etc.
etc. etc. op den 26 meert tegens comparants hoogen heer principalen persoon en
goederen stipulata manu aanbelooft dat hij den rentmeester Lambargen en pagteren der
vordere goederen allerdings wegens haare voortaan te doene betalinge schadeloos te
sullen houden, vide breder hier vooren folio 241.
Den 3 julij 1733 hebben Reijnt Lonneman en Getruijt Oldenboom eheluiden sig quovis
meliori modo betugtigt in alsodane ongerede goederen als sij onder Geesteren hebben
liggen als in het gehele plaatsjen Altena en ses schepel gesaij de Kesen huijrne genaamt,
vide breder hier vooren folio 243.
Den 17 augustus 1733 hebben Teunis en Elsken Lutteke Veldink voor eene somma van
800 guldens aan Maria Arentsen weduwe van Willem Stormink verbonden haare
personen, gerede en ongerede goederen, en in specie haar plaatse Lutteke Veldink met
alle daar toe gehoorende landerien in dese heerlikheijt voogdie Geesteren boerschap
Haarlo gelegen, uitgesondert een camp lands soo tot dese steede heeft gehoordt aan
Derk Veldinks landt, als coper van dien camp, en vorders langes Veldinks Loo of Bosch en
aan den Capellen gaarden gelegen, dan nog een hofken het Linden hofken genaamt, vide
breder hier vooren folio 251.
Den 17 augustus 1733 hebben Teunis Luttele Veldink en Elsken Boomers eheliuiden aan
Derk Veldink en Geertien Lintum, verkoft en overgedraagen haar camp lants gelegen
oostwaards aan der cessionarien landt en langs Veldinks Loo en aan den Capellen
gaarden met alle oude en nieuwe regt en geregtigheijt van dien, dan meede haar hofken,
het Linden hofken genaamt, met een onverhinderden waterwegh tot een bleijke, vide
breder hier vooren folio 254.
Den 23 september 1733 hebben Garrit Struijkman en Johanna ten Ruenhorst eheluiden
gecedeert en overgedraagen aan juffrouw Elisabeth van Meegen haar bouplaatsjen
Struijkmans plaatsjen genaamt onder Geesteren in den Overbiel kennelik gelegen, vide
breder hier vooren folio 257.
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25.09.1733
folio 13 en 14

25.09.1733
folio 14

25.09.1733
folio 14

25.09.1733
folio 14
25.09.1733
folio 14

30.09.1733
folio 15

01.10.1733
folio 15

01.10.1733
folio 15

Den 25 september 1733 heeft de heer Willem Wentholt rentmeester der geestelijke
goederen in de Graafschap Zutphen geauthoriseert van haar edelmoogende de heeren
Gedeputeerde Staten der Graafschap Zutphen op den 9 augustus 1732 onder het zegel
van de Graafschap Zutphen, en den secretaris J.L. ten Behm Wentholt afgegeven,
gecedeert en overgedragen aan de Kerke tot Geesteren de halfscheijdt van een stuk
boulandt naast de landen van Derk Hartgerink groodt twee en een half molder gesaaijs
thient vrij, onder Geesteren gelegen, als meede de swaare garve van een half molder
gesaaijs naast de landen van Laarbergh, waar van het eene jaar trekt de Kerke tot
Geesteren en het ander jaar het Quartier of Graafschap Zutphen in Geesteren gelegen,
vide breder hier vooren folio 258.
Den 25 september 1733 heeft voornoemde heer Willem Wentholdt qq gecedeert en
overgedraagen aan Johan Spankeren praedicant tot Gelselaar een weijde bij het
Gelselaarsche Broek naast de weijde van Roelof Teklenborgh en Benneken en langes de
gemeente, groodt drie koeijweijens onder Gelselaar gelegen, vide breder hier vooren
folio 259.
Den 25 september 1733 heeft meergedagte heer Willem Wentholt qq gecedeert en
overgedraagen aan Jacob Bannink een gaarden gelegen bij de Capelle de Crijters
Gaarden genaamt, groodt omtrent een schepel gesaij tientvrij onder Gelselaar, beswaart
met een uitgank van een canne wijn alle jaar aan de Kerke tot Gelselaar, vide breder hier
vooren, folio 261.
Den 25 september 1733 heeft voorschreven rentmeester Willem Wentholt qq gecedeert
aan Jan Cuijper een stuk boulandt aan de Leemkuijl naast Custos Hoff groodt een schepel
gesaaijs, thient vrij onder Gelselaar gelegen, vide hier vooren folio 262.
Den 25 september 1733 heeft meergeseijde rentmeester Willem Wentholt qq gecedeert
aan Derk Hartgerink de wederhelfte van een stuk boulandt, groodt twee en een half
molder gesaaijs naast de landen van Esselink tient vrij, onder Geesteren gelegen, vide
breder hier vooren folio 263.
Op den 30 september 1733 heeft Arent Stroon een houlix voorwaarde ter secretarie
overgegeven ten fine van protocollatie en registrature in dato den 15 april 1723 tussen
hem en Jenneken Rotgers opgerigt, waar van de conditien hier voorens van woordt tot
woordt staan uitgedrukt op folio 265.
Den 1 october 1733 des avonds om 7 uren heeft Jan Nijenhuijs voor hem selfs
geauthoriseert voor sijne onmundige kinderen, als meede als volmagtiger van Jacob
Warnsink op Nijenhuijs, voorts Cornelis Roeterink voor hem selfs en ook namens sijne
onmundige kinderen, dan nog Arnoldus Isvoordt voor hem selfs en als volmagtiger van
sijn vrouw Maria Oldenkotte gecedeert en overgedragen aan Goosen Dinkelman des
selfs huijsvrouw en erven haar eijgendommelijke Bargh maate onder Geesteren
buurschap Huur gelegen, vide breder hier vooren folio 269.
Den 1 october 1733 des avonds om half agt hebben Goosen Dinkelman en Aaltien
Steelkamp eheluiden aan vrouw Eva Alexandrina van Essen weduwe van wijlen de heer
borgemeester Coenraadt van Munster, voor eene somma van duijsent guldens
verbonden haare persoonen gerede en ongerede goederen en in specie sijn
eijgendommelijke weijde de Bargh maate genaamt, in Geesteren buurschap Huur
gelegen, en heeft sig Hend. Garverdink tot meerder securiteijt voor die 1000 guldens als
borge en principaal schuldenaar ingelaten, vide breder hier vooren folio 273.
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folio 15

17.11.1733
folio 16
04.12.1733
folio 16

04.01.1734
folio 16

02.02.1734
folio 16

29.03.1734
folio 16

13.04.1734
folio 16

05.04.1734
folio 17

Den 12 october 1733 hebben Jan Morgensteeren en Willem Hallers als bij repraesentatie
meede erfgenamen van wijlen haaren bestevader Rutger Garritsen gelaudeert en
geapprobeert den inhoudt van den 3 art. van de houlix voorwaarden tussen haaren oom
en moeije Arend Schroon en Jenneken Rutgers eheluiden in dato den 15 april 1723
opgerigt, en hier voorens folio 265 geregistreert, en de possessie van die parcelen soo
verre haar aangaat aan haaren oom en moeije overgelaten, vide breder hier vooren folio
275.
Den 17 november 1733 hebben Jan Moll en sijn huijsvrouwe provisionelik haar paardt
verburght, soo aan Boevink staadt gearresteert, en daar voor verbonden den
Buddenvelds Camp in den Overbiel kennelik gelegen, vide breder hier vooren folio 286.
Den Xber 1733 heeft Telleman ten Cate als volmagtiger van sijn moeij Willemina Sluijters
weduwe wijlen Garrit ten Cate voor haar helft en als wettige voogdesse van haere
onmundige kinderen aan Lambert Bastiaans des selfs huijsvrouw en erven voor eene
somma van duijsent guldens verbonden haar persoon en pupillen goederen, specialik
haar halfscheijt van het erve en goedt Daave, onder Geesteren gelegen, vide breder hier
vooren folio 289.
Den 4 januari 1734 hebben Derk Tiberink en Hend. ter Weeme als bloedt momberen
over de onmundige kinderen van wijlen Jan ter Weeme en Johanna Tieberinks gewesen
eheluiden met consent van desen weledelen gerigte aan vrouw Eva Alexandrina van
Essen weduwe van wijlen de heer C. van Munster voor eene somma van twee duijsent
vijf hondert guldens verbonden haar pupillen persoonen en goederen en in specie haar
erve en goedt Holtvoogt genaamt, met alle ap- en dependentien van dien in dese
heerlikheijt voogdie Geesteren boerschap Haarloo gelegen, vide breder hier vooren folio
299.
Den 2 februari 1734 hebben Esken Elderink en Elsken Bannink eheluiden pro expensis
litis in saaken van hem contra de weduwe wijlen Jan ten Broekhuijs verbonden haare
personen en goederen en in specie de cavenstede waarop sij woonen bestaande in huijs
met den halven hoff, en dan nog een camp lands in Gelselaar in twee parcelen gelegen op
den Esch het Hooge en Laage stukke genaamt, vide breder in het ordinaris landtgerigt
protocol op folio q.r.
Den 29 meert 1734 post meridiem circa quintam heeft dom. Johan Spankeren als
volmagtiger van Hend. Onkruijt en Gerritjen Hettersche eheluiden aan Jan Elderink en
Geertien Elderink eheluiden de halfscheijt van twee stukken boulandt het eene het
Hooge, en het andere het Leege stukke genaamt overgedragen, in de voogdie Geesteren
boerschap Gelselaar in haare bekende limiten en bepalingen gelegen, vide breder hier
vooren folio 308.
Den 13 april 1734 hebben Esken Elderink en sijn vrouw voorstaande parcelen, als meede
den eijgendom en possessie van haare andere gerede en ongerede goederen verbonden
cautionis loco in sake van hem contra de weduwe Broekhuijs, vide breder in het ordinaris
landgerigts protocol op folio [niet genoemd]
Den 5 april 1734 hebben Harmen de Greef en Arentjen Mullerink eheluiden aan de heer
Johan Cuijper van Holthuijsen ehevrouw en erven, voor eene somma van 500 gulden
waar voor ten stadt gerigte verbandt hebben gepasseert, in majorem securitatem
verbonden haar comparanten parceel lands bestaande in 4½ mudde gesaij boulandt,
twee koeijweijde en drie dag maajens hooijlandt, in dese voogdie boerschap Haarloo, met
de eene sijde langs de weijden van Veldink, met het eene einde naast de weijden van
Gerverdink en Wooltink en met de andere sijde aan het Schepers Veldt gelegen de
Fureve genaamt, vide breder hier vooren folio 311.
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10.04.1734
folio 17

17.05.1734
folio 17

05.07.1734
folio 17
20.07.1734
folio 17 en 18

05.07.1734
folio 18

10.07.1734
folio 18

24.07.1734
folio 18

26.07.1734
folio 18

23.09.1734
folio 18

19.10.1734
folio 18

Den 10 april 1734 heeft dr. Amelonxen als volmagtiger van Willemina Bloemendaal, des
selfs dogter Getruijt van der Sluijs, en Joan van der Sluijs voor hem selfs, en meede als
adsistent van des selfs moeder en suster voornoemd aan de heer Johan van der Sluijs
rigter tot Haaxbergen gecedeert en overgedragen sijn principalen geregte halfscheijt van
een campjen boulandt de Hutten Camp genaamt, in Gelselaar gelegen, vide breder hier
vooren folio 313.
Den 17 meij 1734 hebben Jan Jalink en Henders Fruijnk eheluiden aan de Diakonie tot
Geesteren voor eene somma van hondert guldens verbonden haare personen en
goederen en in specie haar huijs en hoff waar in het selve staat aan het Geesterse Veldt
bij het kerkvonder gelegen, vide breder hier vooren folio 326.
Den 5 julij 1734 heeft Jan Daven aan sijnen neef Jan Daven en Jenneken Geerdink
eheluiden gecedeert eene somma van 225 gulden mits dat sij eheluiden hem gedurende
sijn leven sullen onderhouden, vide breder hier vooren folio 334.
Den 20 julij 1734 hebben Jan Hasebroek bouman op Wooldink en Fenne Wooldink
eheluiden, voorts Hend. Hasebroek en Jude Hasebroek eheluiden aan Marcus Jacobs en
Beeltien Benjamijns eheluiden voor eene somma van seven hondert guldens verbonden
haare personen en goederen en in specie haar erve en goedt Kleijn Hasebroek genaamt
in Haarloo gelegen, bestaande in huijs, hoff, vijf mudde gesaij en drie coeijweijden daar
bij nog 3 dag maajens bij het Divele, als meede een dagh maaijens bij het Ruge steegjen,
voorts nog een mudde gesaij bij het Hulshoff, dan eindelik vijf mudde gesaij bij het
Coolderbergh den Nijenkamp genaamt, vide breder hier vooren folio 337.
Den 5 julij 1734 des voormiddaags om 11 uren heeft Jan Daven aan sijn neef Jan Daven
en Jenneken Geerdinks eheluiden in vollen eijgendom gecedeert en overgedragen eene
somma van 225 gulden mits dat sij luijden hem daar voor den tijt sijnes levens sullen
verplegen vide breder hier vooren, folio
[Is hier vooren al geregistreert]
Den 10 julij 1734 heeft dr. Bomble volmagtiger van Wolter Beernink peijndinge versogt
en erholden aan een derde part van het erve Velthuijs onder Geesteren gelegen en sulx
om daar aan te consigneren een somma van 35 gulden 4 stuijver 3 doijten, vide breder in
het ordinaris landgerigts protocol op folio
Den 24 julij 1734 hebben Waander ter Braak en Aaltien Strikkers eheluiden aan Jan
Gigink gecedeert en overgedragen haar stukke boulandt in de boerschap Huure op de
Braake, langes het landt van Elberink en Connegoors landt gelegen, vide breder hier
vooren folio 347.
Den 26 julij 1734 hebben Waander ter Braak en Aaltien Strikkers eheluiden aan den
ontfanger J.W. Weddelink overgedragen, alle haare gerede goederen, soo van paarden
beesten en gerakheden des huijses, dan meede haar coorn gewassen, met het stroo soo
sig op het goedt Braak in Huur bevindt, met het mest en mestregt van dien, vide breder
hier vooren folio 348.
Den 23 september 1734 des avonds omtrent agt uren hebben Hend. Kistemaker en
Mechtelt Harmelink eheluiden voor eene somma van negen hondert agt en dartig
guldens aan juffr. Getruijt Jalink weduwe wijlen Hend. Tiberink verbonden haare
personen gerede en ongerede goederen, en in specie haar eijgendommelijke huijs en hoff
binnen Geesteren staande, vide breder hier vooren folio 358.
Den 19 october 1734 heeft vrouw Agnis Mechtelt Haan weduwe Wijdenbroek aan David
Wijgink voor eene somma van vijftien hondert guldens verbonden haar persoon en
goederen en in specie haar halve erve en goed Welmerink of Blooshuijs genaamt in dese
heerlikheijt voogdie Geesteren boerschap Haarloo gelegen, vide breder hier vooren op
folio 370.
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02.11.1734
folio 19

10.11.1734
folio 19
15.11.1734
folio 19

04.02.1735
folio 19
05.03.1735
folio 19

06.04.1735
folio 19

27.04.1735
folio 19

16.06.1735
folio 19 en 20

15.07.1735
folio 20

28.07.1735
folio 20

Den 2 november 1734 hebben Tonnis en Reijntien Nijenesch aan Berent Sebastiaan
Cremer professor te Harderwijk voor eene somma van seven hondert guldens verbonden
haar persoonen en goederen en in specie haar plaatsjen Nijenesch genaamt, sijnde huijs
en hoff, neffens twee stukken boulandt bij het huijs op den camp groodt 2 schepel gesaij,
dan nog een camp bij den Stoffer omtrent 1½ schepel, en dan een stuk landt den Spillert
circa vijf schepel, vide breder hier vooren op folio 379.
Den 10 november 1734 heeft Jan Bensink voor eene somma van hondert vijftig gulden
aan Wigbolt Harmelink verbonden sijn persoon en goederen, en in specie het Renger
Meeken, als meede de cavenstede Renger selfs, vide breder hier vooren folio 385.
Den 15 november 1734 heeft Jurrien Brunsvelt peijndinge versogt en erholden op het
huijs en hoff van Antonij Geesink binnen Geesteren tussen de huijsen van Jan Lenen en
Berent ten Paste zaliger gelegen, vide breder in het ordinaris land gerigts protocol folio
85.
Den 4 februari 1735 heeft Derk Bonkink gecedeert aan Hend. Weddelink sijn aanpart aan
de Geershuijs maathe in den Culsdom gelegen, vide breder hier vooren op folio 396.
Den 5 maart 1734 heeft Derk Oldenkotte voor hem selfs en als man en momber sijner
huijsvrouwe, voorts als volmagtiger van sijn absente broeder Hend. Oldenkotte aan
sijnen broeder Antonij Oldenkotte gecedeert sekere summen tot laste van volgende
debiteuren als van Berent Tekkelenborg 133 gulden, Hend. Lubberdink 241 gulden, Jan
Bannink 105 gulden, Jan Visscher 112 gulden, Berent Coster 250 gulden, Reijnt Lomans
227 gulden, Garrit Wessels 125 gulden, te samen in Gelselaar woonagtig, facit 1193
gulden, vide breder hier vooren op folio 407.
Den 6 april 1735 heeft den rentmeester Hend. Jan Raadt een acte per missive ter
secretarie gesonden ten fine van protocollatie en registrature in dato den 5 april 1735
tussen Berent Schothorst en sijnen stiefvader opgerigt, vide breder hier vooren op folio
417.
Den 27 april 1735 des voordemiddags omtrent 10 uren binnen Geesteren hebben Derk
Cremer en Johanna Michorius eheluiden malkanderen betugtigt in al haare gerede en
ongerede goederen om deselve bij de langstlevende te gebruijken, en widers heeft Derk
Cremer verklaart dat naa sijnen doodt de geregte halfscheijt van alle sijne natelatene
goederen sullen devolveren op dr. en burgemeester G. Vatebender en sijn vrouw R.B.
Bomble, vervolgens heeft Johanna Michorius ook getesteert het welke hier vooren is te
zien op folio 427.
In fidem H.J. van Trier rigter.
Den 16 junij 1735 hebben Jutte Hengstegoor weduwe van Hend. Weink, Jan Weink, Jan
Boerman getrout aan Aaltien Weink, Lammert Weink, Aalbert Weink en Dersken
Schepers eheluiden en Garrit Weink, gecedeert en overgedragen aan Harmken Ernstink
weduwe van Jan Wenninkmeule, haar hooijmaate, groodt 5 dag maaijens, genaamt de
Jalink maate, in de heerlikheijt van Borculoo voogdie Geesteren op de Oevershorst met
de eene zijde aan Wanninkhoff mathe, en met de ander sijdt aan Hengstegoors weijde
en Overshorster kamp gelegen, vide breder hier voren folio 442.
Den 15 julij 1735 hebben Derk en Hendrik Oldenkotte overgedragen aan Hend.
Lubberdink en zijn vrouw seker stuk bouland in den Gelselaarsen Esch in groote en
bepalinge, als het selve door Hend. Bomer tans word gebruijkt, als meede nog eenig
bouland in de Ravers kampen hoog en laag met den daar bij aanleggenden Poorteners
gaarden, zijnde het land in de Ravens kampen leenroerig, vide breder hier vooren folio
454.
Den 28 julij 1735 hebben Derk en Hend. Oldenkotte overgedragen aan Reint Looman en
zijn vrouw de halve Rampen Kampen in Gelselaar gelegen, vide breder hier vooren folio
458.
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Den 28 julij 1735 hebben Reint Lomans en zijn vrouw Anneken aan Arent Harmsen voor
eene somma van twee hondert en vijftien gulden in specie verbonden een stuk bouland
in de Rampen Kampen, soo als het selve op heden aan haar is opgedragen, vide breder
hier voren folio 459.
Den 28 julij 1735 hebben Derk en Hend. Oldenkotte overgedragen aan Garrit Wessels en
zijn vrouw de soogenaamde Glintstede aan den Gelselaarsen Kerkhoff, met het huijs
daarop staande, als meede een stukjen land op den Nijenbraak en het gaardeken in de
Ravens kampen, zijnde het laaste leenroerig, vide breder hier vooren folio 461.
Den 28 julij 1735 hebben Derk en Hend. Oldenkotte gecedeert aan Jan Bannink en zijn
vrouw de halfscheijt van een stukjen bouland op den Veltkamp waar van Arent
Landeweer de ander halfscheijt gekoft heeft, vide breder hier voren folio 462.
Den 28 julij 1735 hebben Derk en Hend. Oldenkotte overgedragen aan Berent Hend.
Koster en zijn vrouw haar stuk bouland in de Ravens Kampen zijnde leenroerig, vide
breder hier voren folio 462.
Den 4 augustus 1735 hebben Derk en Hend. Oldenkotte overgedragen aan Berent
Tekkelenborg zijn huijsvrouw en erven een stuk bouland in de Ravens Kampen, voor vrij
allodiaal uitgesondert de leenroerigheijt aan den bisschop van Munster, vide breder folio
466.
Den 8 augustus 1735 hebben Harmen Morgensteern en zijn vrouw aan Coenraad Bakker
zijn vrouw en erven overgedragen een stuk bouland onder Geesteren op de Buurte
gelegen, in bouwinge gebruijkt wordende bij Garrit Smalen, dan nog de geregte
halfscheijt van sekeren hoff den Weerts gaarden genaamt, laastelik seker aandeel off
sesde part van een stuk tienbaar land op den Hagens kamp, vide breder folio 468.
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Vindplaats - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - ► https://www.ecal.nu/
Archieftitel - Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo
Toegangsnummer 3018
Vrijwillige Rechtspraak - Inventarisnummer 416




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1731-1735 - scannummers ► 001 t/m 296
(Folionummers 1 t/m 469 - scannummers ► 008 t/m 259)



Transcriptie - Registratie van het district Geesteren - Periode 1731-1735
(Afzonderlijk genummerd) Folionummers 1 t/m 21 - scannummers ► 260 t/m 271
Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Website ► https://www.genealogiedomein.nl
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A
Aaftinks weijde, 3
Aarnink, 5
Altena, 3, 8
Amelonxen, 11
Amsterdam, 7
Arentsen, 7, 8
Assink, 8
Averbekkink, 2

B
Bakker, 4, 13
Bannink, 1, 2, 7, 9, 10,
12, 13
Bargh maate, 9
Bastiaans, 10
Beernink, 11
Behm Wentholt, 9
Behtelmans, 4
Benjamijns, 11
Benneken, 9
Benneker Mathe of de
Steege, 3
Bensink, 5, 12
Bentelmans, 4
Berentsen, 5
Beumers, 7
Beverforde, 1, 7
Biel, 5
Bloemendaal, 11
Bloos Broek, 5
Boerman, 12
Boevink, 5, 8, 10
Bolham, 4
Bomble, 11, 12
Bomer, 12
Bonkink, 12
Boomer, 7
Boomers, 7, 8
Boomers Plaatse, 7
Borculo, 14
Borculoo, 12
Borkeloo, 3, 4, 8
Bouhuijs camp, 5
Bourquart, 3
Bourquart Kappers, 3
Braak, 11
Braake, 11
Brakhagen, 1
Broeke, 2, 4
Broeke alias Aarnink, 5
Broeken Velthaar, 2
Broeker, 1, 8
Broekers, 1, 8
Broekhuijs, 2, 4, 10
Broekhuijs alias
Huijssteede, 2
Brokers Maathe, 1
Brons, 4

Brunsvelt, 12
Buddenvelds Camp, 10
Busscher, 5
Bussers plaatse, 5
Buurte, 4, 13

Essen, 9, 10

F
Flodroff, 8
Flodroff Wartensleben, 4,
8
Florijn, 4
Forkink, 8
Fruijnk, 11
Fureve, 4, 10

C
Caate, 2
Capelle, 9
Capellen gaarden, 8
Cate, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
Celdermans, 7
Cobus, 8
Coenderink, 1, 4, 6, 7
Coenderinks huijs, 7
Connegoors landt, 11
Coolderbergh, 11
Corthof, 1, 4, 7
Corthover Camp, 4
Coster, 12
Costers mathe, 3
Cremer, 12
Crijters Gaarden, 9
Cruenen, 2
Cuijper, 9
Cuijper van Holthuijsen,
10
Culsdom, 12
Cupers, 7
Custos Hoff, 9

G
Galliaire, 5
Garritsen, 2, 10
Garverdink, 9
Gedeputeerde Staten der
Graafschap Zutphen, 9
Geerdink, 2, 8, 11
Geerdinks, 11
Geershuijs maathe, 12
Geesink, 12
Geesteren, 1, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14
Geesterschen Esch, 4, 6
Geesterse Veldt, 11
Geesterse Velt, 1
Gelder, 8
Gelselaar, 1, 2, 4, 7, 9,
10, 11, 12
Gelselaarsche Broek, 9
Gelselaarschen Esch, 4
Gelselaarse dorp, 2
Gelselaarsen Esch, 12
Gelselaarsen Kerkhoff, 13
Gelseler, 1
Gelselschen Esch, 3
Gelserschen Esch, 3
Gerverdink, 5, 10
Gigink, 11
Glindsteede, 7
Glintstede, 13
Gotink, 5
Graafschap Zutphen, 9
Greef, 4, 10
Greve, 5
Grijmelink, 2
Groenen Wegh, 3
Groote en Kleijne
Velthuijs, 6
Groote Willink, 5

D
Daave, 10
Daven, 11
Derksen, 2, 8
Derksens, 7
Desselinks Camp, 2
Desselinks Kamp, 2
Diaconen van de Armen
tot Geesteren, 4
Diaconie van Gelselaar, 6
Dingemans of Broekers
mathe, 1
Dinkelman, 9
Diperink, 1
Divele, 11
Driesen, 7

E
Ebbekink, 3
Eijbergen, 1, 3
Elberink, 11
Elderink, 10
Elferink, 2
Elferink alias Florijn, 4
Engels Esch, 3
Ernstink, 12
Esselink, 9

H
Haagens Camp, 4
Haan, 11
Haar, 2, 6
Haarlo, 8
Haarloo, 8, 10, 11
Hagens, 3, 6, 13

Haller, 4
Hallers, 10
Ham, 5
Harderwijk, 12
Harmelink, 5, 11, 12
Harmsen, 13
Hartgerink, 1, 9
Hasebroek, 5, 11
Hasebroeks plaats, 5
Haver Mathe, 3
Havers, 1
Heijno, 7
Hendriksen, 3
Hengelo, 5
Hengstegoor, 12
Hengstegoors weijde, 12
Hettersche, 10
Heuvers, 4
Hilhorst, 7
Hilhorster meene, 1
Hoeve, 3
Holbarent, 1
Holtvoogt, 10
Hooge brugge, 2
Hooge en Laage stukke,
10
Horst, 1, 2, 4, 7
Huijse Stockum, 1
Hulshoff, 11
Hutten Camp, 11
Huur, 9, 11
Huure, 11

I
Isvoordt, 9

J
Jacobs, 11
Jalink, 1, 11, 12
Jansen, 6
Jonkeren, 7
Jonkeren plaats, 1
Jonkeren Plaats, 7
Jonkeren plaatse, 7

K
Keijsers, 1
Keldermans, 1
Kerke tot Geesteren, 9
Kerke tot Gelselaar, 9
Kerkhof, 6
Kesen huijrne, 8
Ketteler, 1
Kistemaker, 11
Kleijn Hasebroek, 11
Koster, 13
Kosters alias Stokkink, 4
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L
Laarbergh, 9
Lambargen, 3, 8
Landeweer, 13
Lange Haar, 2
Langen, 6
Lathum, 8
Leembroek, 2
Leemkuijl, 9
Lenen, 12
Limburg Stirum, 8
Linden hofken, 8
Lintele, 1, 2, 4
Lintelo, 2
Linteloo, 3, 7
Lintum, 8
Logemorsch, 4
Lomans, 12, 13
Lonneman, 3, 8
Looman, 12
Lubberdink, 6, 7, 8, 12
Lubberdinks landt, 3
Lutteke Veldink, 8
Luttele Veldink, 8

M
Meegen, 8
Mennekerije, 1
Meulencamp, 7
Michorius, 12
Moll, 5, 10
Morgensteeren, 10
Morgensteern, 13
Morgensteerne, 4
Morskeijser, 7
Muller, 6
Mullerink, 4, 10
Munster, 1, 9, 10, 13
Muntz, 7

N
Nettelhorst, 4
Nienkamp, 5
Nijebrake, 2
Nijenbraak, 13
Nijenbroek, 1
Nijencamp, 1
Nijenesch, 12
Nijenhuijs, 9
Nijenhuijser erve, 4, 6
Nijenkamp, 7, 11
Nijhof, 2, 3
Nijlandt, 3

Rouhof, 2
Ruenhorst, 8
Ruge steegjen, 11
Ruijters, 2
Rutgers, 10

O
Oevershorst, 12
Oldenboom, 8
Oldenbraak, 2
Oldenkotte, 1, 2, 4, 7, 9,
12, 13
Olijmoolen holt, 8
Olmius, 5, 6, 8
Olst, 4
Olthof, 5
Ommeren, 6
Onkruijt, 10
Ooster bree, 4
Overbiel, 8, 10
Overshorster kamp, 12

S
Scharpenborg, 8
Schepers, 4, 10, 12
Schepers Veldt, 10
Schepers Velt, 4
Scherpenoort, 2
Scholten, 2
Schomaker, 8
Schothorst, 12
Schreibelt, 2
Schrijver, 7
Schroon, 10
Slingen Camp, 3
Sluijs, 7, 11
Sluijters, 10
Smalen, 13
Smienks Hegge, 4
Smit, 6
Snel, 1, 2, 4
Snell, 7
Spankeren, 9, 10
Spillert, 12
Stam, 5
Steelkamp, 5, 9
Stoffer, 12
Stoffers, 3
Stokhurenes bosch, 3
Stokkink, 2, 5
Stokkum, 7
Stormink, 8
Strikkers, 11
Stroon, 9
Struijkman, 8
Struijkmans plaatsjen, 8
Swijters, 5

P
Paapen Camp, 5
Paste, 12
Pol, 2
Poorteners gaarden, 12
Pothof, 5, 6

Q
Quartier of Graafschap
Zutphen, 9

R
Raadt, 12
Raalandt, 7
Rampen Campen, 4, 7
Rampen Kampen, 1, 12,
13
Ravens Kampe, 1
Ravens kampen, 12, 13
Ravens Kampen, 13
Ravers kampen, 12
Reijger, 6
Rekerie, 7
Rekerije, 1
Rekers plaats, 7
Rempen Campe, 7
Renger, 5, 12
Renger Meeken, 12
Rengers, 1, 5
Rengers Maathe, 1
Rengers meeken, 5
Rhalandt, 1
Rixen, 1, 7
Roeterink, 9
Roeterinks maathe, 3
Rotgers, 9

T
Tekkelenborg, 7, 12, 13
Tekklenborg, 5
Teklenborgh, 9
Tiberink, 10, 11
Tieberinks, 10
Tijwelandt, 2
Trier, 12

V
Vatebender, 12
Veldink, 8, 10
Veldinks landt, 8
Veldinks Loo, 8
Veldinks Loo of Bosch, 8
Velthuijs, 6, 11
Veltkamp, 1, 7, 13
Visscher, 12
Visser, 7
Visserie, 1
Vissers plaatse, 4
Volmers, 5
Voors, 4, 5, 8
Vunderink, 6

W
Wanninkhof, 3
Wanninkhoff mathe, 12
Warnsink, 5
Warnsink op Nijenhuijs, 9
Warnsinks plaatse, 8
Weddelink, 11, 12
Weddelinks, 7
Wedders maathe, 2
Weeme, 6, 10
Weert, 4
Weerts gaarden, 13
Weink, 12
Welmerink of Blooshuijs,
11
Wenninkmeule, 12
Wentholdt, 9
Wentholt, 9
Wessels, 1, 6, 7, 12, 13
Westenberg, 2, 3
Wevers gaarden, 3
Wijdenbroek, 11
Wijgers, 2, 3, 7
Wijgers plaatse, 3
Wijgink, 11
Wisnoniski, 4
Wisnouwiski, 4
Woeste Velthaar, 2
Wolters, 7
Wooldink, 1, 3, 11
Wooltink, 10

Z
Zutphen, 9

U
Udink, 4
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