Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 414
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1724-1728
Voogdie Geesteren en Gelselaar

09.05.1724
folio 1

09.05.1724
folio 1

13.05.1724
folio 1

08.06.1724
folio 1

15.07.1724
folio 1

13.07.1724
folio 2

15.09.1724
folio 2

Den 9 meij 1724 hebben Gerrit ter Weem en Henders ten Drieteler eheluiden voor een
somma van 400 caroli guldens aan sr. Steven van Delden in specie verbonden haer stuk
lants op den Sonnen Camp tusschen de landerijen van Gerrit Olden en den Coem
geleegen, als meede haere cavenstede de Weeme genaemt, met de daerbij en onder
gehoorende landerijen, vide hiervan breder bij de acte hier vooren ten protocol folio 1.
Den 9 meij 1724 heeft Reijnt Hagens voor een somma van 1000 guldens aen sr. Steven
van Delden in specie verbonden sijne weijde het Spijker genaemt in de voogdije
Geesteren tusschen Nijhuijser en Costers maete gelegen als mede omtrent 16 schepel
gesaeij, het Udink Lant genaemt, vide hiervan breder folio 2.
Den 13 meij 1724 heeft sijn hoog graflijk excellentie Leopold Graef van Limburgh en
Bronkhorst heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor de costen der procedure contra Jan
Schothorst en Berent Ebbekink voor het hoff provintiael van Gelderlant bij citatie
geintroduceert, in specie verbonden den Hoff te Haerloo, vide hiervan breder folio 5.
Den 8 junii 1724 heeft sr. Willem van Hoogerwouw voor hem selven, en als volmagtiger
van sijn huijsvrou Johanna Wijlick, als mede van Jacobus Swens ende desselfs huijsvrou
Maria Wijlick voorts van Pieter van Ameijde en desselfs huijsvrouw Anna Catharina
Wijlick, als ook van juffer Maria van Leeuwen de Gouda en derselver suster Anna van
Leeuwen de Gouda neffens sr. Gerhardus de Vries voor hem selven en als volmagtiger
van sijn huijsvrou Wilhelmina Quast en derselver suster juffer Sibilla Lucia Quast
opgedragen aen Hend. Gerverdink haer hooijlant den Otter genaemt, neffens een
weijdelant den Sweenhorst geheeten, alsmeede het Sweenhorster kampken in deese
heerlijkheijt boerschap Beel in sijn gravens en opworpen geleegen, vide hiervan breder bij
de acte hier voren ten protocol folio 19.
Den 15 julij 1724 hebben Dries Volkerink en Henders Reijmelinck eheluiden opgedraegen
aen de vrouw weduwe Steenbergen en den weledelen grootagtbaren heer Georg
Jordens caemenaer en burgemeester der stadt Deventer haer saetgewasch soo sij
althans, als geweesen bouwluijden op het erve Volkerink staende hebben, mitsgaders
het mestregt soo sij aen het gemelte erve mogten hebben, en sulx in solutum van de
agterstendige pagt ende verpondinge soo sij aan den ontfanger te betaelen verschult sijn,
vide hiervan breder folio 28.
Den 13 julii 1724 heeft Derk Harmelink opgedragen aen de heer J.H. Veldink J.U.D. en
burgemeester der stadt Groenloo sijn eijgendomlijcke halffscheijt van 7 schepels saetlant,
waervan Jan Bottelhoen de wederhalfscheijt is toekomende in de boerschap Overbeel en
aldaer in den Overbeelschen Esch tusschen de landerijen van Boevink en Elkinck
geleegen, vide hiervan breder bij de acte hiervooren ten protocolle folio 31.
Den 15 september 1724 heeft den edelachtbare Henric Hesselink in qualiteijt als
volmagtiger van juffrouw Anna Volmers opgedraegen aan juffrouw Margareta Gevers
sijn principalinnen eijgendommelijke halffscheijt aen het erve en goed Groote Willink in
dese heerlijkheijt kennelijk gelegen, videatur breder bij de acte hier voren ten prothocolle
folio 44.
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Den 10 october 1724 heeft Woltera Janssen van der Sluijs, donatione inter vivos, en om
redenen bij de acte hier vorens vermelt, aen haeren neeff Johan van der Sluijs, onder
anderen in specie gecedeert, alle uijtstaende penningen, obligatien, actien, en crediten,
pagt en andere gelden en in sonderheijt mede de gereghte halfscheijt van seecker hutte
met een gaarden en hoeck veltgronts, vulgo den Hutten Camp, voor soo verre als in dese
graefschap, heerlijkheijt Borculoo, en kerspel Gelzelaer gelegen is, voorts de caterstede
Garrit of Philips Schipbeek steede off plaetse genaamt, mede in dese heerlijkheijt
Borculo, voogdije Geesteren, kerspel, off boerschap Gelzelaer gesitueert, met d’eene
zijde aan den Brink en met de andere zijde aen Stockhuurnes Bosch, en met het eene
eijnde aan Bevervoordes lant, en met het andere einde aen den Brinck, gelijck mede haer
transportantes aandeel off halfscheijt aen seeckere mathe, de Wetterse mathe genaamt,
insgelijx, in dese heerlijkheijt Borculoo, voogdije Geesteren, boerschap Gelzelaer tussen
de mathen van Korthoff en Roelof Schipbeecke kennelijck gelegen, dan nog het
Stokhuurne, bestaende in huijs en hoff, met den aencleve van dien, beneffens nogh een
camp het Binnenlant genaamt, liggende west langes den Ruwer Camp, noorth langes
Stockhuurnes Bosch, oost langes den esch en den gaarden, en zuijd aen den gaarden en
esch gelegen, gelijk nog een gaarden liggende oost en zuijd langes aan Ebbekinks Esch,
west en noorth, aen den esch en Stockhuurnes binnenlant, in hunne respective
kennelijke limiten in de voogdije Geesteren, boerschap Gelzelaer gelegen, voorts het
halve erve en goet de Horst genaamt, waer van de wederhelfte toebehoort heeft wijlen
transportantes jongste broeder, mede in dese heerlickheijt, voogdije Eijbergen,
boerschap Ouden Eijbergen, kennelijk gelegen, gelijk ook nog daerenboven de halfscheijt
van seecker parceel groenlant de Hofmathe genaemt, gelijk als onder Gelzelaer
gesitueert, mitsgaders het geregte vierde part van het erve Reigerdinck, mede gelegen in
deese heerlijckheijt Borculoo, boerschap Zwollen, en dan eijndelijk de Willinck mathe,
met een campken boulant daer in gelegen, ook in dese heerlijckheijt, boerschap
Gelzelaer, aan het Broeck met eene zijde, en met d’andere zijde aen Bienshorster Camp
gesitueert, videatur breder bij d’acte hier voren ten prothocolle folio 47.
Den 14 october 1724 heeft Arent ter Aert voor sig, en namens sijne consorten versogt
arrest op de parselen, en gronden, welcke uijt den boedel van Teunis ten Elshoff
deriveren, op hem cum suis gedevolveert, en aen Goossen Smeinck door hunluijden
verkoft en overgelaten sijn, als op het graenvelt in den Nederbergh aen de Stockerstege
’t nieuwe aangekofte lant, de mathe bij het Aeftinck vonder, het gedeelte aen Horst
Harmens plaetse, het gedeelte aen het Moenstucke, en het gedeelte aen Esselinck, te
samen respective in de voogdijen Geesteren en Nede gesitueert, en sulx om van Goossen
Smeinck te hebben afschaffinge en voldoeninge van al het gene dr. Meghen qq. van hem
Arent ter Aert cumsuis, bij sijn request aen haer edele mogende gepraesenteert komt te
vorderen, relatio tot de acte van arrest op ’t lant gerigts prothocol van ordinaire
processen bekent folio 235 verso.
Den 19 december 1724 is een acte ten protocolle gebragt, waar bij dr. Theodorus van Eijll
bekende voor hem en sijne erven, wegens opgenomene penningen, aan Wilhelm Franken
en Gerhard Arentsen, als momberen van Gerhard Kelder, opregt en deugdelijk schuldigh
te sijn, de volgende lijfrente, belegt tegens seven, en een halff van ’t hondert jaerlijx, als
eerst ten lijve van Gerhard Kelder van vijff en seventig caroli guldens, ten anderen ten
lijve van Christina Kelders van 112 caroli guldens en 10 stuijvers, en ten derden ten lijve
van desselfs suster Bernhardina Kelders, mede van 112 guldens en 10 stuijvers jaerlijx,
waer voor hij comparant onder anderen in specie heeft verbonden, sijn vrij en
onbeswaert erve en goedt het Wolferink genaemt in d’heerlijkheijt van Borculoo,
voogdije Geesteren, en buirschap Culsdom kennelijk gelegen, vide breder hier van bij de
acte hier vooren ten protocolle folio 62.
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Den 9 januari 1725 heefft Jan Scholten caverende voor sijn huijsvrouw Maria Heuver,
voorts Jan Heuvers bekent in allen delen Henric Lubberdink en Harmina Janssen
eheluiden ten reguarde van haer vaederlijck goed wijlen Teunis Heuvers voldaen en
gecontenteert te sijn, vide hier van breder bij de acte hier voreg folio 64.
Den 15 januari 1725 heeft de heer praedicant Joh. Spanker tegens voldoeninge der
cooppenningen ter somma van 520 guldens aen Henric Lubberdink sijn huijsvrouw en
erven opgedraegen een stuck boulant in den Gelselaersen Esch tussen Nijhoffs en Jan
ten Broekhuijs lant aen den gemeijn weg gelegen, vide hier van breder bij de acte hier
voren folio 66.
Den 2 december 1724 heeft de heer Otto Wilhelm Hessels, vaendrager ten dienste deser
landen, aen sijn suster juffer Petronella Hessels voor een somma van 200 guldens,
verkoft, gecedeert en getransporteert den gehele erffenisse so van gerede als ongerede
goederen welke reets op hem door sijn vader sullen sijn verstorven, ende nog door sijn
moeder eerst te versterven, en wel in specie al die gene, welke soo in de stadt en onder
heerlijkheijt Borculo gelegen sijn, vide hier van breder bij de acte hier voren folio 88.
Den 28 aprill 1725 hebben Jan de Weert en Willemken Grevenhuijs eheluiden voor een
somma van 445 guldens aen Harmen Berentsen, en desselfs erffgenamen, onder anderen
in specie verbonden den Langen Camp, in dese heerlijkheijt Borculo, boerschap Gelzeler
kennelijk gelegen, met het eene eijnde aen de landerien van het Nijhoff, en met den
anderen eijnde aen Broekhuijs landt, vide hier van breder bij de acte hier voren ten
protocolle folio 98.
Den 12 meij 1725 hebben Jan Bomer alias Nijlant en sijn huijsvrouw Berentjen
Bienshorst voor een summa van 800 guldens aen Roeloff Tecklenborgh, en Janna
Tecklenborgh egte luijden, onder anderen in specie verbonden haer eijgendomlijcke en
onbeswaerde caterstede, het Nijlant genaemt, gelegen in de heerlijkheijt Borculoo,
voogdije Geesteren en Gelselaer kennelijk, tegens de Bolx beek over, aen de Broek Zijde
gecitueert, videatur breder hiervan bij de acte hier vooren ten protocolle folio 123.
Den 9 junij 1725 heeft sijn hooggraaflijke excellentie Leopold Graeff tot Limburgh, en
Bronckhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. ean de heeren Christoffer en Tieleman ten
Cate, opgedragen sijn hooghgebooren erven en goederen, Nijhoff en de Wenninckmolle,
vide breder bij de acte hier voren folio 154.
Den 11 junij 1725 hebben Christoffer ten Cate, voorts Tieleman ten Cate, en Catrina te
Lintvelde eheluiden, dan mede Gerhard ten Cate philosophiae professor tot Lingen,
nevens Hendrick Jan ten Cate en Megtelt ten Cate, voorts Daniel ten Cate, tegens
voldoeninge der cooppenningen ter somma van 360 guldens aen Henrick Lubberdinck
sijn huijsvrouw en erven, opgedraegen een stuck bouwlant, voor desen onder het erve
Nijhoff gehoort hebbende, in de boerschap Gelseler kennelijk gelegen, vide breder bij de
acte hier vooren folio166.
Den 21 junij 1725 hebben Aelbert Wissinck en sijn vrouw Geesken Wissinks voor een
summa van 556 guldens aen Jan Wissinck desselfs huijsvrouw, en erffgenamen, onder
anderen in specie verbonden haer paarden, beesten, en alle vordere levendige have off
vee, voorts haer comparanten inboedel, en gerakheden des huijses, soo van ketel, pot, als
anders, wat naeme sulx magh hebben, als mede haer waegens, ploegen, eegden, en alle
vordere gerakheden tot de bouwerije behorende, dan mede haer coorngewasschen, soo
van rogge, boekweite, garst, en haver, althans hebbende, en in ’t toekomstige te
verkrijgen, nevens haer comparanten mest, en mestregt, van den goede Wissinck, en
voorts in ‘t generael, alle haerer comparanten goederen, geene van dien uijtgesondert,
wat namen die ook hebben mogten, videatur breder bij de acte hier vooren folio 171.
Den 2 julij 1725 hebben Gerhard Lammert Willink en desselfs eheliefste juffer Johanna
Lamberta Kerckhoff, malkanderen wederzijdts betugtigt, in haere alinge wederzijdtze
nalaetenschap, vide breder bij de acte hier vooren ten protocolle folio 174.
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folio 6

09.08.1725
folio 6

24.08.1725
folio 6
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folio 7

19.06.1725
folio 7

03.10.1725
folio 7

Den 21 julij 1725 is een acte ter secretarie gebragt, de dato den 3 maij 1725 ten fine van
protocollatie en registrature, waerbij sijn hooghgraaflijk excellentie Leopold Graeff tot
Limburg en Bronckhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. aen Goossen Bussinck, en
Gosina Gerverdinck eheluiden, en haeren erven, heeft opgedragen, sijn hoogh gebooren
erve en goedt Bussinck, in de voogdije Geesteren boerschap Haerloo geleegen, vide
breeder bij de acte hier vooren ten prothocolle folio 184.
Den 9 augusti 1725 heeft Engelberth Knippenborgh, meerderjarig sijnde, sodanigen coop
en cessie, als sijn moeder Elisabeth Nierkes weduwe Knippenborg voor haer selfs, en
mede als wettige voogdes van hem comparant, voorts sijns comparants broederen
Wilhelm en Jan Knippenborgh, vermoogens coopcedul de dato den 1 april 1719 en
opdragt de dato den 14 junij 1720 aen de heer dr. van Eijl van het erve en goedt
Wolferink in deese heerlijckheijt van Borculoo vooghdije Geesteren boerschap Culsdom
kennelijck geleegen, hebben gedaen, in allen deelen onder verband van sijn persoon, en
goederen geapprobeert, geratificeert, en geconfirmeert, vide breder bij de acte
hiervooren ten protocolle folio 194.
Den 24 augusti 1725 heeft Jochem Keij in qualiteit als volmagtiger van den burger
lieutenant Matthias van Niel, en desselfs huijsvrouwe, aen vrouw Reijnera Maria
Hellendoorn weduwe wijlen den heere Jan Erig van Boxtart, en derselver erffgenamen
opgedragen sijn principalen geregt derde part in een obligatie van 500 guldens capitaal,
de dato den 23 julij 1661 en nog in eene obligatie van 4000 guldens capitael, de dato den
20 9ber 1657 en beijde door wijlen den hooggeboren graeff en heer Otto, Graeff tot
Limburg etc. etc. etc. ten profijte van Charles Hoornaerd en desselfs erfgenamen
affgegeven, vide breder hier vooren folio 196.
Den 27 augusti 1725 is een acte ter secretarie gebraght de dato den 9 augusti 1725 ten
fine van protocollatie en registrature, waerbij sijn hooghgraaflijke excellentie Leopold
Graeff tot Limbourgh en Bronkhorst, heer tot Stirum etc. etc. etc. voor een somma van
600 guldens onder anderen in specie heeft verbonden aan de heer Willem de Charron,
sijn hooggeboren erve en goedt, Geerdink genaamt, in Haerloo kennelijck geleegen, vide
breder bij de acte hier voren ten protocolle folio 200.
Modo borgemeester Verstege nu de heer Godschall
Den 19 junij 1725 hebben Hendick Lubberdinck en sijn huijsvrouw Harmina Janssen pro
expensis litis in saken contra Jan ten Broekhuijs voor het weledele landt gerigte van
Borculoo regthangigh, onder anderen in specie verbonden haer eijgendomlijcke stuck
bouwlant in den Gelselaerschen Esch, tussen Nijhoff, en Jan ten Broekhuijs lant kennelijk
gelegen, en daerenbovens nog haer eijgendomlijk toebehoorende stucke bouwlandt,
gelegen in de voogdije Geesteren, boerschap Gelselaer, en soo voor deesen onder het
erve Nijhoff heeft gehoort, waervan vide breder in het landtgerigts protocol van
processen, beginnende met den 17 december 1722 en aldaer folio 563 en 564.
Den 3 8ber 1725 des morgens om halff elff uijren, hebben Jan Avinck, en Jutte Bannink
eheluiden, aen Hendrick Avinck voor een somma van 179 guldens onder anderen in
specie verbonden haer paerden, beesten, als andere levendige have off vee, voorts hare
bouwgereetschappen als van wagens, ploeg, eegden, en wijders wat die bouwerije
gehoort, niets daervan uijtgesondert, dan mede haer comparanten ingedoemte, en
gerakheden des huijses, als ketel, pot, en wijders wat daeronder kan begrepen worden,
aslmede haer coorngewasschen, soo van rogge, haver, boekweite, als anders, nevens
haer hooij, en stroo, mitsgaders haeren mest, en mestregt van en op den goede Avinck
etc., vide breder bij de acte hiervoren ten prothocolle folio 203.
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04.10.1725
folio 7 en 8

14.11.1725
folio 8

06.10.1725
folio 8

17.11.1725
folio 8 en 9

16.01.1726
folio 9

Den 4 october 1725 des agtermiddags omtrent 4 uren hebben Jan Avinck, nevens sijn
huijsvrouw Jutte Bannincks voor een somma van 264 guldens aen ds. Bernard Avinck
predicant tot Geesteren en aen den wagtmeester Joost Engels, namens sijn huijsvrouw
Gertruid Avinck, onder anderen specialijck verbonden haeren alingen ingedoemte des
huijses, voorts paerden, beesten, varkens, en vorder levendige have, item haar coorn, soo
week als hard hoij, stroo, en soo voorts, alsmede al haer bouwgereetschap, waegens,
ploegens, egdens, en wat dies meerder mogte sijn, als ook haeren mest, ende mestregt
niets overal uijtgesondert, wat name het ook mogte hebben, videatur breeder bij de acte
hier vooren ten prothocolle folio 204.
Den 14 9ber 1725 is een seker magescheijt ten eijnde om per clausule concernantes te
protocolleren en te registreren in dato den 18 9ber 1724 opgerigt tussen Henr.
Horstmans en de momberen van sijn minderjaerige kint Henr. genaemt, ter secretarie
gebragt, waer bij de vaeder onder anderen aen sijn soon eens voor al voor moeders goedt
belooft te geven eene somma van 185 guldens, zo alles breder te sien bij de acte hier
voren ten protocolle folio 206.
Den 6 october 1725 hebben Joost Engels wagtmeester, en desselfs huijsvrouw Gertruid
Avinck, aen haer comparanten respectiven broeder en schoonsuster ds. Bernard Avinck
en juffrouw Bernardina Consenius eheluiden gecedeert, getransporteert, en
overgedragen haer lieder eijgendommelijke geregte vierde part aen en van het goedt en
erve Avink, in dese heerlikheijt, en aldaer in de buerschap Huire gelegen, alsmede haerer
comparanten eijgendomlijke parceel landts, de Kistkampe genaemt, mede omtrent
Avinck op de Leenhorst gelegen, vide hier van breder bij de acte hier vooren ten
protocolle folio 213.
Den 17 november 1725 heefty sijn hooggraaflijk excellentie Leopold, Graeff tot Limburgh
en Bronckhorst, heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een somma van 505 guldens aen
Johan Henric Abbinck, en desselfs huijsvrouwe Harmina Gerverdinck, en haere
erffgenamen, gecedeert, getransporteert en overgedragen sijn hooggeboren parceel
landts den Rouwenhoff genaemt, onder sijn hooggeboren erve Geerdink gehoort
hebbende, en in de voogdije Geesteren gelegen, schietende met het eene eijnde langs
het landt van den Hoff te Haerlo, en met het andere eijnde langs het landt van het goedt
Holtvoogdt, voorts ter sijden de Berkel en den gemeijnen wegh, vide breder bij de acte
hier vooren ten prothocolle folio 216.
Den 16 januari 1726 hebben Jan Avinck en Jutte Banninck eheluiden aen Henrik
Teunissen Gelinck en Gerritjen Avinck en desselfs erffgenamen verkoft en overgedragen
haer bouwerie, soo sij op den goede Avink in Huijr sijn hebbende, bestaende in paerden,
beesten, verkens, alle vordere levendige have, off vee, voorts haer comparanten gerede
goederen, ingedoemte, en gerakheeden des huijses, als ketel, pot, en wat vorders onder
’t gerede kan gerekent worden, voorts haer coorngewasschen, soo sigh in den grondt van
den goede Avinck, en soo sig althans aldaer, soo gedorst als ongedorst ook binnens
huijses komen te bevinden, alsmede hooij, stroo, voorts haer comparanten mest en
mestregt van den goede Avinck, nevens haer bouwgereetschappen als van wagens,
ploegen, eegden, en wat vorders tot de bouwerije gehoort, geene van alle haeren
comparanten gerede goederen en effecten uijtgesondert, en sulx op conditien, als bij de
acte hiervorens ten protocolle geexprimeert sijn, quo relatio folio 229.
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folio 10
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folio 11

25.05.1726
folio 11

Den 6 aprill 1726 hebben sijn hooggraaflijke excellentie Leopold Graaff tot Limburg en
Bronkhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. aen de kinderen van sijn hooggeboren salige
broeder den hooggeboren graaff en heer Otto Ernst Gelder, Graaff tot Limburg en
Bronkhorst, heer tot het slot etc. etc. etc. verkoft, voorts gecedeert ende getransporteert
sijn hooggeboren erff ende goed den Hoff te Haerlo, in de heerlijkheid Borculo, voogdie
Geesteren, boerschap Haerlo, met alle desselfs ap- en dependentien, oude en nieuwe
regten en geregtigheden kennelijck gelegen en dat voor eene summa van tienduisend en
achthondert guldens vrijgeld, van welke summa van cooppenningen (bij liquidatie, en
tegens roijement van drije distincte obligatien, welgemelte kinderen als cessionarissen
van de heer Wilh. van Klinkenbergh ten laste van sijn hooggraaflijke excellentie Leopold,
toestendigh, de eerste ter summa van 2000 guldens, de tweede van 4000 guldens en de
derde van 4150 guldens doende te samen 10150 guldens voorts met cortinge van 650
guldens aen den agterstandigen interesse, soo op dese voorschreven capitalen verlopen
sijn) sijn hooggeboren bekent ten vollen voldaen en betaelt te sijn, en heeft sijn
hooggeboren belooft om het voorschreven erff en goedt den Hoff te Haerlo van alle op
en aenspraek tegens elk en aan jeder te willen staen wagten en wharen, onder verband
van sijn hooggeboren persoon en goederen en speciael sijn hooggeboren erven en
goederen Groot en Clein Cormelink genaemt, in de heerlijkheid Borculo, voogdie
Eibergen, buurschap Hupsel, met alle desselfs ap- en dependentien kennelijk gelegen,
vide breder hiervan bij de acte hier voren ten protocolle folio 243.
Den 11 aprill 1726 des voordemiddaegs om tien uuren hebben Reijnt Dieckwever en
Geertje Vulkerinck, voor een summa van 400 guldens aan Jakop Muijderman, en desselfs
huijsvrouw Aleida te Linde onder anderen in specie verbonden haar regt en geregtigheijt
aan de keuter plaatse genaamt den Diekwever, kennelick in sijn lemiten onder de
voogdie Geesteren gelegen, vide breder bij de acte hier vooren ten protocolle folio 250.
Den 21 maij 1726 des morgens om 11 uijren hebben Garrit ter Weeme en Henders ten
Drietler eheluiden aen de Diaconie tot Geesteren tegens rigtige voldoeninge van den
cooppennink ad 630 guldens, opgedragen haer comparanten stuk bouwlandt op den
Hoogen Sonnenkamp in dese heerlijkheijt Borculoo, bij off omtrent Geesteren kennelijck
gelegen, schietende met den eenen eijnde off sijde langs den togtgraven, met de andere
zijde langes Garrit Olden sijn landt en met het andere eijnde aen den gemeenen wegh,
vide breder hiervan bij de acte hiervooren ten protocolle folio 261.
Dito hebben Arent ter Aert, en Goossen Wanninckhoff voor haer selfs, en namens haere
mede erffgenamen bekent voldaen te sijn van sodane obligatie, en pandtschap, waer van
sij eijgenaeren sijn geworden als Henrick Rengerinck, en Hendersken eheluiden, op den 4
aprill 1650 aan Jacob Olthaar Scholte tot Giffele en Goossen sijn huijsvrouw ter somma
van 450 daelder hebben bekent schuldigh te sijn, en waervoor doenmaels verbonden en
in pandschap overgegeven is der debiteuren hooijmathe in dese heerlijkheijt, carspel
Geesteren, boerschap Culsdom, met de eene sijde aen de beeke, en met de andere sijde
aen de pandgeveren mathe, voorts met den eijnde aen Pössen mathe en met den
anderen eijnde aen de Vrugte gelegen houdende oversulx die voorschreven obligatie van
den 4 april 1650 door desen voor gemortificeert en gecasseert, alsmede voor geroijeert
het daerbij gestelde onderpant hiervorens gemelt, vide hiervan breder bij de acte
hiervorens ten [protocolle folio 264.
Den 25 maij 1726 is sekere acte ter secretarie gebragt ten fine van prothocollatie en
registrature in dato den 6 februari 1696 gepasseert, waerbij sijn hooggraaflijke excellentie
F.W. Graeff tot Limborgh en Bronkhorst, heere tot Stijrum Wisch etc. etc. etc. aen Maria
Catherina Renckinck tegens ontfanck eener somma van 500 guldens voor een jaerlijxe
lijffrente ad 50 guldens onder anderen in specie heeft verbonden sijn hooggeboren erve
ende goet Lubberding, in de boerschap Biel gelegen, vide breder hiervan bij de acte
hiervoren ten prothocolle folio 279.
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Den 19 junij 1726 heeft den raed Bernhard Hoffman als volmagtiger van den heere
graeve van Bentheim Tecklenborg etc. etc. etc. aen Derk Oevighorst sijn vrouw en erven
gecedeert en opgedraegen sekere stucken bouw- en saeijland nevens een hooijweijde
kennelijk onder Geesteren gelegen, hebbende hij Oevighorst dese parcelen van
hooggemelte heere graeve in pagt gehad, videatur breder bij de acte hiervoren ten
protocolle folio 291.
Den 19 junij 1726 hebben Derk Hiddink, en Geesken Oevershorst voor een somma van
1000 guldens aen Albert Telleman en Aeltjen ter Meulen eheluijden onder anderen in
specie verbonden het erve en goedt de Oevershorst met alle ap- en dependentien van
dien en dan nog sodaene parcelen en gronden soo van saeij- als hooijland als van den
heere grave van Bentheim Tecklenborg hebben gekogt en op huijden aen haer sijn
opgedraegen, videatur hier van breder bij de acte hier voren ten protocol folio 292.
Den 14 julij 1726 heefft sijn hooggraeflijke excellentie Leopold Graeff van Limburgh
Bronkhorst heer tot Borculo voor eene somma van 500 guldens aen Johan Assurie
coopman tot Amsterdam in specie verbonden het gehele erve en goedt Forkink in Haerlo
gelegen, videatur breder hier voren folio 295.
Den 4 october 1726 heefft Henric Wamink en Aeltjen sijn huijsvrouw voor een somma
van vijf hondert guldens aen Hendrik Harmssen verbonden haer stede offte plaetse de
Bissers plaetse genaemt onder de voogdije Geesteren gelegen, videatur breder bij de
acte hier voren ten protocol folio 301.
Modo de kinderen van G. Hagens.
Den 6 november 1726 heeft sijn hooggraeflijke excellentie Leopold Graeff tot Limburgh
ende Bronckhorst heer tot Borculoo etc. etc. etc. aen de heer dr. Theodorus van Eijll, en
erven opgedragen sijn hooggeboren erve ende goed het Geershuijs genaemt in dese
heerlijkheijt Borculoo onder Geesteren kennelijck gelegen, videatur breder hier voren
folio 307.
Den 21 9ber 1726 hebben juffrouw Hester Johanna van Ommeren voor haer selven, en
als volmagtiger van haeren eheman Bernard Muller, voorts Derck Wanninkhoff als
volmagtiger van juffrouw Elisabeth Maria van Ommeren aen Harmen Olthoff woonende
in den Noordijck en desselfs huijsvrouwe Esseltjen Harperinck en derselver erven
gecedeert, getransporteert, en opgedragen haer lieder eigendommelijke vier stucken
bouwlandts, so de cedenten en de verkopers te saemen hebben liggen in dese
heerlikheijt Borculoo, en voogdije Geesteren, op het Aefftinck Rot, waervan twee stukken
zijn gelegen naest elkanderen, met den eenen sijde langs Gerrit Egginck sijn landt, en met
den anderen sijde langs Roeloff Teckelenborghs landt, met den eenen einde aen het
Oostervelt, en met het ander einde tegens het Dwersstukke mede in desen koop
begrepen, welck Dwers stucke schiet met de andere sijde langs den togtgraven aen de
Costers maete, het vierde stuck gelegen tussen het provisoren landt tot Geesteren ter
eenre en een geestelijk stuck ter anderen sijden, met het eene einde aen de Roeterincks
maete, met het ander einde aen het Oostervelt, vide breder bij de acte hiervoren ten
protocol folio 308.
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Den 12 december 1726 heefft vrouw Geertruijd Hoppenbrouwer voor haer selffs en in
qualiteijt als volmagtigersche van haeren eheman de heer capitein Jan Witten, voorts als
volmagtigersche van haeren broeder de heer Daniel Hoppenbrouwer bedienaer des
godlijcken woorts tot Grave, gelijk mede als volmagtigersche van haeren broeder de heer
Derck Hoppenbrouwer capt. lt. en dan eijndelijck als volmagtigersche van haeren
broeder de heer Johan Hoppenbrouwer lantschrijver der Graeffschap, en secretaris der
stadt ’s Heerenberge, gecedeert, getransporteert, en alsoo in vollen eijgendom
overgedragen aen Arent Stroon en Jenneken Gerritsen eheluiden en haere erffgenamen
haer comparanten en haere principalen parseel lants, de Aerninck Bree genaemt, in dese
heerlijkhjeijt Borculoo, voogdie Geesteren, in den Barkel Esch kennelijck gelegen, videtur
breder hiervan bij de acte hier vooren ten prothocol folio 314.
Den 24 october 1726 heeft vrouw Agnes Cock weduwe Broekhuijsen tegens voldoeninge
van den bedongenen kooppenninck ad twee duijsent vijff hondert guldens aen den
edelen Arnoldus Deckerinck, burger tot Vreden opgedragen haer eigendommelijke
gereghte vierde part van en aen het erve en goedt Aefftinck in dese heerlikheid en
buirschap Geesteren, omtrent, en voor een gedeelte, aen de Bulcksbeeke kennelijck
gelegen, met alle bouw- en weidelanden daer onder gehoorende etc. vide hiervan breder
bij de acte hiervorens ten protocolle folio 324.
Den 27 januari 1727 heeft Harmen Lubberdinck aen dr. Gelder voor een somma van 36
guldens en 8 stuijvers specialijk verbonden sijn persoon en goederen, soo van paerden,
beesten, verkens, bouwgereetschappen, coorngewassen hebbende in het landt, en
toekomende, mitsgaders hooij, stroo, soo sig alsdan op den goede Lubberdinck sal
bevinden, nevens mest en mestregt van die plaetse, en so voorts, vide breder hiervan bij
de acte hier vooren ten prothocolle folio 325.
Den 17 maert 1727 heeft dr. Joost Schomaker als volmagtiger van de hooggeboren heer
Christiaen Otto Graaff van Limburgh en Stijrum, heer tot Stirum etc. neffens den
hooghgeboren heer Philip Wilhelm Graaf van Limburgh en Stijrum, heer tot Walburg
etc. versoght, dat sodane peijndinge als hooggemelten sijnes principalens voorouders op
den 11 julij 1698 tegens wijlen den hooggeboren heere grave Frederik Wilhem Grave van
Limburg Stirum, heer tot Borculo etc. etc. etc. op de heerlikheijt Borculoo, cum ap- en
dependentiis, hebben versogt, en erholden, mogte worden geregistreert, vide breder bij
de acte hiervoren ten protocolle folio 333 q.r.
Den 25 october 1723 hebben sijn hooggraaflijke excellentie Leopold, Graeff tot Limburg,
en Bronckhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor een summa van 4275 guldens aen
Jan ter Weem, desselfs huijsvrouw en erffgenamen verkoft, en den 28 martij 1727 aen
den selven opgedragen sijn hooggeboren erve, ende goedt Assinck off Holtvoogd
genaemt in de heerlijkheijt Borculoo, voogdije Geesteren, boerschap Haerloo kennelijck
gelegen en sulx op conditien, als bij het coopscontract, en acte van cessie, in ’t brede hier
vooren is te verneemen, quo relatio, folio 361 et seqq.
Den 28 martij 1727 hebben sijn hooggraaflijke excellentie Leopold, Graeff tot Limburgh
en Bronckhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. aen Jan ter Weem (vermits het erve
Assinck off Holtvoogd, nevens de erven Forckinck en Roller voor eenige capitalen, ten
behoeve der erffgenamen van wijlen den rigter Massop tot Emmerick geaffecteert, en
verbonden is) tot waerburge gestelt en verbonden sijn hooggeborene persoon en
goederen, vide breder hier van bij de acte hiervooren ten protocolle, folio 363 quo
relatio.
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Den 3 meij 1727 hebben Aeltjen ten Broekhuijs weduwe van Wolter Benninck, als mede
haer dogter Trijntjen Benneker, te samen de rato caverende voor de absente, en
impotente dogter Geertjen Bennink aen der eerste comparantes soon Harmen Benninck
opgedragen haere bouwerije, paerden, beesten, en ander klein vee, gewasch op het
landt, mest en mestregt, en allen ingedoemte des huijses, en al het geene daer onder
moet off kan begreepen worden als waegen, ploegh, egden, en wat dies meerder mogte
sijn, niets daervan overal uijtgesondert, ende sulx voor een somma van vijff hondert
guldens en op conditien als hiervorens bij de acte van cessie in ’t breede sijn te vernemen
quo relatio folio 369.
Den 24 meij 1727 hebben Joost en Reijntjen Nijen Esch eheluiden voor een somma van
vier hondert guldens aen Berent ter Meulen sijn huijsvrou en erven, in specie verbonden
haer comparanten huijs en hoff, en bouwlant den Nijen Esch genaemt, in de voogdije
Geesteren, boerschap Velthoek gelegen, voorts nog een stuk bouland op den Spellert
tusschen de landerijen van Geerdink en het Kerkenlant gelegen, videatur hier van breder
bij de acte hier voren folio 372.
Den 20 junij 1727 des avonts omtrent 6 uijren hebben Henrick Scherrevelt, en Maria
Tankink eheluiden aen de Diaconije der stadt Eijbergen voor een somma van 633
guldens 7 stuijvers onder anderen in specie verbonden haer eijgendomlijke
toebehoorende cavenstede, die Schervelts plaetse genaemt in dese heerlijkheijt
Borculoo, boerschap Haerloo kennelijck gelegen, met alle landerijen daertoe behoorende,
niets overal daervan uijtgesondert, mitsgaders haer comparanten stuck bouwlandt groot
omtrent drie schepels gesaeij, op den Nieuwen Camp naest Wolter Steeltjes lant in
voorschreven boerschap kennelijck mede gesitueert, vide breder hiervan bij de acte
hiervoren ten protocolle folio 384.
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Den 31 julij 1727 des morgens om 10 uijren hebben den hooggeboren graeff en heer
Leopold Graeff tot Limburgh en Bronckhorst, heer tot Stirum, Wisch, Borculoo en
Ghemen, erffbannerheer des vurstendoms Gelre, en graeffschap Zutphen etc. etc. etc.
voor sig selfs, en als volmagtiger van desselfs ehegemalinne de oock hooggeboren vrouw
Helena gravinne van Limburgh en Bronckhorst, geboren de Hase, aen en ten behoeve
van den hooghgeboren heer en graeff, Carel Philips grave van Flodroff en Wartensleben,
des Heijligen Roomsen Rijcks vrijheer tot Loeuth, Meeswijck en Eisden, erffbannerheer
des hartogdoms Luxemburg en graefschap Chimai, erffmarschalck van Valckenborgh en
Limborgh, ridder der ordre van den Witten Arent, en van St. Jan van Jerusalem, heer van
Dorth en Stavenisse etc. etc. etc. en sijn hooggraaflijke excellentie erven, gecedeert,
getransporteert, en alsoo in vollen eijgendom op- en overgedragen, de hooge en laage
jurisdictie over de geheele heerlijckheijt van Borculoo. Het hooge regt van het doen van
gratie, nevens het regt van collatie der politiquen en ecclesiastiquen ampten, met het
regt van jagt en visscherijen over deselve, alsmede de wagtdiensten, nevens 336
wagendiensten en 1880 lijffdiensten, welcke jaerlijx aen den Hoogen Huijse Borculoo
moeten gepraesteert en gedaen worden, het regt van erffmarkenrigterschap, voorts de
konijne vangh, en endekoije en de katerplaetse alwaer de koijer in woont, en in het
generaal de geheele hooge heerlijckheijt, met alle ap- en dependentien van dien, koorn,
bloed en andere thiendens, thinsen, tollen, stedigheden, accijsen, voorts alle regten,
regalien, privilegien, intrades, praerogativen, en praeëminentien tot welgemelten
heerlijkheijt gehoorende, niets van allen uijtgesondert, in voegen en manieren hij heer
comparanten deselve heerlijckheijt met allen aenkleven van dien, uijt kragt van de
dispositie van derselver heer vader wijlen den hooggeborenen graeff en heer Fred.
Wilhelm graeff tot Limburgh ende Bronckhorst …. dato den 13 julij 1722 en opgevolgde
accoorden van desselfs broederen de heeren graven Otto Ernst Gelder, en Fred. Henr.,
en gravinnen susters Maria, Sophia Charlotta, en Frederica Amelia respective den 8 en
27 augusti 1722 opgerigt, tegenswoordigh is besittende, en daervan jouisserende, nevens
de windmeule bij Nede, met de watermeule, de Nieuwe Meule genaemt, mitsgaders het
regt van de windt en water tot deselve respective gehorende, voorts de erven en
goederen Assinck, Boevinck, Geerdinck, Lubberdinck, Forckinck, den kan accijs van
Geesteren, het Olijmeulen holt in Haerloo, Biesbeeck, Groote en Luttike Cormelinck, den
kan accijs van Eijbergen, Weminck, den geltthinst en kan accijs van Nede, den hoff tot
Lintvelde, het paerde geholt in Beltrum, het gebruijck van het jagthuijs tot Rekken,
geduirende het leeven van hem heer comparant, den grooten Beltrumschen thiende,
den Grooten Eijbergschen thiende, den Hupselschen thiende, den Valkenborger
thiende, den Mallumschen thiende, den Nedischen thiende, te samen gaende uijt
sodane goederen en vloglanden waervan een specificquen stoet door hem heer
comparant getekent, sal worden overgegeven en welken staet sal worden
geconsidereert, als off alhier was geinsereert: alle saktiendens, soo van rogge,
boekweijte, garst, spilsaet, als haver, soo jaerlijx op Petri opgehaelt word; alle
bloetthiendens, als oock de thient lammeren, off regt van dien, om deselve jaerlijx op te
halen, mitsgaders alle opgaende en andere holtgewasschen, vide breder hiervan bij de
acte hiervorens ten protocolle q.r. folio 389.
Den 22 september 1727 heeft de heer dr. Veldinck sekere houwelijxe voorwaerden in
dato den 15 maert 1727 tussen Hendrick ten Broecke bruijdegom ter eenre en Aeltjen
Janssen Udinck bruijd ter anderen sijden opgerigt, ter secretarie gesonden, ten fine van
protocollatie en registrature per clausulas concernentes, waervan de conditien in ’t brede
hiervoren ten protocolle folio 403 sijn te ervinden quo relatio.
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Den 7 october 1727 hebben de hoogwelgeboren heer Jaspar Carel vrijheer van Lijnden
van Aspremont en de hooggeboren vrouw Charlotta Sophia, geborene gravinne van
Limburgh en Stirumb, eheluijden, heer en vrouwe van Rijssel etc. etc. etc. bekent, van
den heer burgemeester G. Verstege voor rekeninge van sijn hooggraaflijke excellentie
den heere graeve van Flodroff Wartensleben etc. etc. etc. ontfangen te hebben eene
summa van 2000 guldens in minderinge van sodane 10.000 guldens, als de
hooghgeborene vrouw comparante uijt kraght van het maeggescheijt over den
ouderlijken boedel alnogh competerende en in de heerlijkheijt Borculoo en onderhorige
goederen gevestight zijn, vide breder hier van bij de acte hier voren ten protocolle folio
417.
Den 5 januari 1728 is sekere magescheijdinge ten fine van protocollatie en registrature
ter secretarije gebragt, tussen die erffgenamen off kinderen van wijlen Jan Strueckman
en Geertjen in leven eheluijden in dato den 20 december 1727, waervan de conditien bij
de acte hier voren ten protocolle in ’t brede sijn te vernemen, q.r. folio 436 et seqq.
alwaer ook blijkt dat Jan Struijkman cum uxore, Harmen Struickman pro se et nomine
uxoris Geertjen ten Paste, en voorts Anneken Struickman door haeren broeder Gerrit
Struikman van den inhout van voorschreven magescheijt ten vollen voldaen en afbetaelt
sijn.
Den 5 januari 1728 des avonts om halff vijff uren hebben Gerrit Struickman, nevens sijn
vrouw Jenneken Scherpenoort aen juffer Elisabeth van Meghen residerende tot Zutphen,
voor eene summa van vier hondert en vijfftigh guldens, onder anderen in specie
verbonden haere eigendommelijke cavenstede de Struickmans plaets genaemt,
bestaende in huijs, hof, weijde, negen schepels gesaeij, en soo voorts, in de vooghdie
Geesteren, en buirschap Overbeel kennelijck staende ende gelegen, videatur breder bij
de acte hier vooren ten protocolle folio 440.
In januari 1728 is sekere houwelijxe voorwaerden ter secretarie gebragt, ten fine van
protocollatie en registrature, in dato den 21 maert 1727 tussen Henderick Willems te
Moetenije bruijdegom ter eenre, en Harremken Nijhoff bruidt ter andere sijden,
opgerigt, waervan vide hiervoren de conditien in ’t breede bij de acte, off houwelijxe
voorwaerden q.r. fol 445 et seqq.
Den 13 meij 1728 hebben Barent Muller woonagtig te Deventer de rato caverende voor
sijne absenten en impotente huijsvrouw Hester van Ommeren, als mede Maria Elisabet
van Ommeren in desen geadsisteert met Paul Smies als haren gerigteliken toegelaten
momber, aan Harmen Vunderink bakker tot Geesteren voor eene somma van 150
guldens haar personen en goederen, en in specie haar twee stukken landts, in den
Geesterschen Esch gelegen, waer van vide breder bij de acte hier voren folio 468.
Den 18 meij 1728 hebben Geert Nihof en Jenneken Roesink eheluiden, dan Hend.
Willems te Moetenie en haaren comparante dogter Harmken Nihof eheluiden gecedeert,
getransporteert en overgedragen haerer comparanten bouwerie aan en van het erve
Nihof met den mest, mestregt, wagens en ploegen etc. en sulks tegen betalinge van vijf
hondert en vijf en seventig guldens waar van vide breder bij de acte hier voren folio 474.
Den 31 meij 1728 heeft Jan Grote Willink, en Fenneken Lubberdink, eheluiden tutore
marito aan de provisorie deser stadt Borculoo voor een somma van twee hondert guldens
door den provisoor Henrik Gerverdink aan haar comparanten namens gemelte
provisoren geteldt, verbonden haare personen, gerede en ongerede goederen, en wel in
specie haar cavenstede aan het Lange vonder, alias Nienhuijs genaamt, in dese
heerlikheijdt kennelik gelegen, voor welke gemelte somma ad 200 guldens sig Hend.
Garverdink in cas van misbetalinge niet alleen als borge maer als principaal schuldenaer
meede heeft verbonden, waar van vide breder bij de acte hier voren folio 478.
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folio 20

07.04.1728
folio 20 en 21

13.10.1727
folio 21

25.08.1728
folio 21

17.07.1728
folio 21

Den 21 junij 1728 heeft die edele Machtelt van Eijbergen, weduwe van Bernhard
Schrunder, in sijn leven rigter tot Diepenheim, in desen geadsisteert met haaren neef dr.
Lod. Johan Bomble, de rato caverende voor haar absente soons en doghters, aan haar
nigte Johanna Christina Rotmans in een eewigdurenden erfkoop verkoft haar
eijgendommelike halve caverstede het Kleijne Past genaamt, in de voogdie Geesteren
kennelik gelegen, waar van vide breder bij de acte hier voren folio 482.
Den 29 junij 1728 hebben Hendrik Gigink en sijn huijsvrouw Aaltien Elberink, voorts Jan
Gigink sig te saamen wedersijts betugtigt, met haere alinge naa te laatene goederen,
soodanig dat wanneer imandt van haarlieden, deser werelt koomen te overlijden, die
twee overige, en wanneer dien tweeden meede komt te sterven, den derden en laast
levenden usufructuarie en tugts wijse sullen genieten en gebruijken, waar van vide breder
bij de acte hier voren folio 484.
Den 7 april 1728 heeft de heer graaf Otto Ernst Gelder Grave van Limburg en
Bronckhorst, heere tott Stirum, Wisch, Borculoo, Geemen en van het slodt,
erfbannerheer, des furstendoms Gelderen graafschap Zutphen etc. etc. etc. aan de heer
Willem van Klinkenberg, agent soll. militair, of die sijn regt verkrijgen sal voor eene
summa van tien duijsent ses hondert en sestig guldens van 40 grooten Vlaams, het stuk,
sijn verbonden sijn hooggeboren persoone en goederen soo hebbende als nog
verkrigende en wel specialik sijn hooggeboren obligatie ten summa van feertig duijsent
guldens gevest in de heerlikheijdt van Borculoo tot laste van sijnen heer broeder graaf
Leopoldt van Stirum etc. etc. etc. mitsgaders desselfs lijf pensioen van agt hondert
guldens jaarliks het welk sijn hooggeboren door de edel mogende heeren van het quartier
des graafschap Zutphen tot een pillegift gedurende sijn hooggeboren leven is gegeven als
mede desselfs huijsinge het Slodt genaamt, met de landerien en geregtigheden daar toe
behorende, gelegen bij Meppelt, in het landschap Drente, waar van vide breder bij de
acte hier vooren folio 488 et seq.
Den 13 8ber 1727 is sekere conventie ten fine van protocollatie en registrature ter
secretarie gesonden, in datis den 23 en 24 julij 1727 tuussen de hoog gebooren heeren
graaven van Limburg en Stirum etc. etc. etc. en van Flodroff Wartensleben etc. etc. etc.
opgerigt, waar van de conditien breder sijn te zien, in het protocol van opdragten en
vestenissen ten stadt gerigt beginnende met den 18 maert 1726 en aldaar folio 136.
Den 25 augusti 1728 is seker maagscheijdinge ten fine van protocollatie per clausulas
concernentes en registrature aan mijn ter hande gesteldt, de dato den 13 meert 1727
waar bij Theodoor Johan van der Ketten met sijn weledele kinderen heeft geconvenieert,
dat haar weledelen aan haar heer vader cederen, transporteren en geven over alle de
immobile goederen ende vaste effecten in het generaal en ijder vast goedt in specie door
sijn weledele ten houwelike voorgeschreven in en aan gebragt, hoe en waar gelegen, en
hoedanig ook genoemt, gene van die uitgesondert, ende onder die de erven Hechuijs op
den Luttenberg, Vierhave in Heten, Waarninck in Geesteren in de heerlikheijdt van
Borculoo waar van vide breder bij de acte hier voren folio 496.
Den 17 julij 1728 des morgens om 10 uren heeft Berent Schuurman aan sijn neef Gerrit
Havers voor dat hij den comparant negen jaaren hadde onderholden in cost en drank,
huijsvestinge als anders, en de welke hij nog verder mogte nodig hebben, overgegeven,
en in vollen eijgendom gecedeert, al het geene hij comparant eijgendommelik besit, en
soo alleen maar bestaat in gereedt goedt, te weten in linnen en wullen tot den lijve van
hem comparant gehorende, nevens in eene summa van 160 guldens, waar van vide
breder bij de acte hier voren folio 496.
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04.07.1731
folio 21

Den 4 julij 1731 heeft den weledelen groodt agtbaren heer G. Verstege borgemeester der
stadt Zutphen, sekere acte ter secretarie overgegeven, ten fine van protocollatie en
registrature, dato den 16 Xber 1727 waar bij den weledelen heer de Charon St. Germain
aan sijn weledele cedeert eene obligatie ad 600 guldens tot laste van sijn excellentie
Leopold Grave van Limburg Stirum etc. etc. etc., vide breder hier vooren folio 200.
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A
Abbinck, 5
Aefftinck, 7, 8
Aefftinck Rot, 7
Aeftinck vonder, 2
Aerninck Bree, 8
Aert, 2, 6
Ameijde, 1
Amsterdam, 7
Arentsen, 2
Assinck, 8, 10
Assinck off Holtvoogd, 8
Assurie, 7
Avinck, 4, 5
Avink, 5

B
Banninck, 5
Bannincks, 5
Bannink, 4
Barkel Esch, 8
Beltrum, 10
Beltrumschen thiende,
10
Benneker, 9
Benninck, 9
Bentheim Tecklenborg, 7
Berentsen, 3
Berkel, 5
Bevervoordes lant, 2
Bienshorst, 3
Bienshorster Camp, 2
Biesbeeck, 10
Binnenlant, 2
Bissers plaetse, 7
boerschap Beel, 1
boerschap Biel, 6
boerschap Culsdom, 4, 6
boerschap Haerlo, 6
boerschap Haerloo, 4, 8,
9
boerschap Ouden
Eijbergen, 2
boerschap Overbeel, 1
boerschap Velthoek, 9
boerschap Zwollen, 2
Boevinck, 10
Boevink, 1
Bolx beek, 3
Bomble, 12
Bomer alias Nijlant, 3
Borculo, 2, 3, 6, 14
Borculoo, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12
Bottelhoen, 1
Boxtart, 4
Brinck, 2
Brink, 2
Broeck, 2

Broecke, 10
Broek Zijde, 3
Broekhuijs, 3, 4, 9
Broekhuijsen, 8
buirschap Culsdom, 2
buirschap Overbeel, 11
Bulcksbeeke, 8
Bussinck, 4
buurschap Hupsel, 6

Flodroff Wartensleben,
11, 12
Forckinck, 8, 10
Forkink, 7
Franken, 2

G
Garrit of Philips
Schipbeek steede off
plaetse, 2
Garverdink, 11
Geerdinck, 10
Geerdink, 4, 5, 9
Geershuijs, 7
Geesteren, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Geesterschen Esch, 11
Gelder, 8, 10
Gelderen, 12
Gelinck, 5
Gelre, 10
Gelselaar, 1
Gelselaer, 3, 4
Gelselaerschen Esch, 4
Gelselaersen Esch, 3
Gelseler, 3
Gelzelaer, 2
Gelzeler, 3
Gerritsen, 8
Gerverdinck, 4, 5
Gerverdink, 1, 11
Gevers, 1
Gigink, 12
Godschall, 4
Grave, 8
Grevenhuijs, 3
Groenloo, 1
Groot en Clein
Cormelink, 6
Groote en Luttike
Cormelinck, 10
Groote Willink, 1
Grooten Eijbergschen
thiende, 10
Grote Willink, 11

C
Cate, 3
Charon St. Germain, 13
Charron, 4
Chimai, 10
Cock, 8
Coem, 1
Consenius, 5
Costers maete, 1, 7

D
Deckerinck, 8
Delden, 1
Deventer, 1, 11
Diaconie tot Geesteren, 6
Diaconije der stadt
Eijbergen, 9
Dieckwever, 6
Diekwever, 6
Diepenheim, 12
Dorth, 10
Drente, 12
Drieteler, 1
Drietler, 6
Dwers, 7
Dwersstukke, 7

E
Ebbekink, 1
Ebbekinks Esch, 2
Egginck, 7
Eibergen, 6
Eijbergen, 2, 10, 12
Eijl, 4
Eijll, 2, 7
Eisden, 10
Elberink, 12
Elkinck, 1
Elshoff, 2
Emmerick, 8
Engels, 5
Esselinck, 2

H
Haerlo, 7
Haerloo, 4, 10
Hagens, 1, 7
Harmelink, 1
Harmssen, 7
Harperinck, 7
Hase, 10
Havers, 12
Hechuijs, 12
Hellendoorn, 4
Hesselink, 1
Hessels, 3

F
Flodroff en
Wartensleben, 10

Heten, 12
Heuver, 3
Heuvers, 3
Hiddink, 7
Hoff te Haerlo, 5, 6
Hoff te Haerloo, 1
Hoffman, 7
Hofmathe, 2
Holtvoogdt, 5
Hoogen Huijse Borculoo,
10
Hoogen Sonnenkamp, 6
Hoogerwouw, 1
Hoornaerd, 4
Hoppenbrouwer, 8
Horst, 2
Horst Harmens plaetse, 2
Horstmans, 5
Huijr, 5
Hupselschen thiende, 10
Hutten Camp, 2

J
Janssen, 2, 3, 4, 10
Jordens, 1

K
Keij, 4
Kelder, 2
Kelders, 2
Kerckhoff, 3
Kerkenlant, 9
Ketten, 12
Kistkampe, 5
Kleijne Past, 12
Klinkenberg, 12
Klinkenbergh, 6
Knippenborg, 4
Knippenborgh, 4
Korthoff, 2

L
Lange vonder, alias
Nienhuijs, 11
Langen Camp, 3
Leenhorst, 5
Leeuwen de Gouda, 1
Lijnden van Aspremont,
11
Limborgh, 10
Limborgh en Bronkhorst,
heere tot Stijrum
Wisch, 6
Limbourgh en
Bronkhorst, heer tot
Stirum, 4
Limburg en Bronckhorst,
heer tot Borculoo, 4
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Limburg en Bronckhorst,
heere tott Stirum,
Wisch, Borculoo,
Geemen, 12
Limburg en Bronkhorst, 6
Limburg en Bronkhorst,
heer tot Borculoo, 6
Limburg en Stirum, 12
Limburg Stirum, 13
Limburg Stirum, heer tot
Borculo, 8
Limburg, en Bronckhorst,
heer tot Borculoo, 8
Limburgh Bronkhorst
heer tot Borculo, 7
Limburgh en
Bronckhorst, 10
Limburgh en
Bronckhorst, heer tot
Borculo, 5
Limburgh en
Bronckhorst, heer tot
Borculoo, 8
Limburgh en
Bronckhorst, heer tot
Stirum, Wisch,
Borculoo en Ghemen,
10
Limburgh en Bronkhorst
heer tot Borculoo, 1
Limburgh en Stijrum, 8
Limburgh en Stijrum,
heer tot Walburg, 8
Limburgh en Stirumb, 11
Limburgh ende
Bronckhorst, 10
Limburgh ende
Bronckhorst heer tot
Borculoo, 7
Limburgh, en
Bronckhorst, heer tot
Borculoo, 3
Linde, 6
Lingen, 3
Lintvelde, 3, 10
Loeuth, 10
Lubberdinck, 3, 4, 8, 10
Lubberding, 6
Lubberdink, 3, 11
Luttenberg, 12
Luxemburg, 10

M

R

Mallumschen thiende, 10
Massop, 8
Meeswijck, 10
Meghen, 2, 11
Meppelt, 12
Meulen, 7, 9
Moenstucke, 2
Moetenie, 11
Moetenije, 11
Muijderman, 6
Muller, 7, 11

Reigerdinck, 2
Reijmelinck, 1
Rekken, 10
Renckinck, 6
Rengerinck, 6
Rijssel, 11
Roesink, 11
Roeterincks maete, 7
Roller, 8
Rotmans, 12
Rouwenhoff, 5
Ruwer Camp, 2

N

S

Nede, 2, 10
Nederbergh, 2
Nedischen thiende, 10
Niel, 4
Nierkes, 4
Nieuwe Meule, 10
Nieuwen Camp, 9
Nihof, 11
Nijen Esch, 9
Nijhoff, 3, 4, 11
Nijhoffs, 3
Nijhuijser maete, 1
Nijlant, 3
Noordijck, 7

Scherpenoort, 11
Scherrevelt, 9
Schervelts plaetse, 9
Schipbeecke, 2
Scholte tot Giffele, 6
Scholten, 3
Schomaker, 8
Schothorst, 1
Schrunder, 12
Schuurman, 12
Slodt, 12
Sluijs, 2
Smeinck, 2
Smies, 11
Sonnen Camp, 1
Spanker, 3
Spellert, 9
Spijker, 1
Stavenisse, 10
Steeltjes, 9
Stirum, 12
Stockerstege, 2
Stockhuurnes binnenlant,
2
Stockhuurnes Bosch, 2
Stokhuurne, 2
Stroon, 8
Strueckman, 11
Struickman, 11
Struickmans plaets, 11
Struijkman, 11
Struikman, 11
Sweenhorst, 1
Sweenhorster kampken,
1
Swens, 1

O
Oevershorst, 7
Oevighorst, 7
Olden, 1, 6
Olijmeulen holt, 10
Olthaar, 6
Olthoff, 7
Ommeren, 7, 11
Oostervelt, 7
Otter, 1
Overbeelschen Esch, 1

P
Paste, 11
Pössen mathe, 6

Q
Quast, 1

T
Tankink, 9
Teckelenborghs landt, 7
Tecklenborgh, 3
Telleman, 7
Teunissen, 5

U
Udinck, 10
Udink Lant, 1

V
Valckenborgh, 10
Valkenborger thiende, 10
Veldinck, 10
Veldink, 1
Verstege, 4, 11, 13
Vierhave, 12
Volkerink, 1
Volmers, 1
Vries, 1
Vrugte, 6
Vulkerinck, 6
Vunderink, 11

W
Waarninck, 12
Wamink, 7
Wanninckhoff, 6
Wanninkhoff, 7
Weem, 1, 8
Weeme, 1, 6
Weert, 3
Weminck, 10
Wenninckmolle, 3
Wetterse mathe, 2
Wijlick, 1
Willems, 11
Willinck mathe, 2
Willink, 3
Wissinck, 3
Wissinks, 3
Witten, 8
Witten Arent, 10
Wolferink, 2, 4

Z
Zutphen, 10, 11, 12, 13
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