Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 413
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1717-1724
De voogdie Geesteren

31.12.1717
folio 1
02.02.1718
folio 1

02.02.1718
folio 1
07.05.1718
folio 1
17.05.1718
folio 1
22.10.1718
folio 1
09.12.1718
folio 1

09.11.1718
folio 1

28.01.1719
folio 2

03.04.1719
folio 2
26.05.1719
folio 2

26.05.1719
folio 2

16.06.1719
folio 2
03.07.1719
folio 2

Anno 1717 - Den 31 xbr. heeft Henr. Telmans cum uxore aan Aelbert Culsdom
opgedragen ¾ parten van 4/9 gedeelten bouw- en weijdelanden, soo voor desen van ’t
erve Grote Culsdom is afgedeilt, vide breder hier voren folio 1.
Anno 1718 - den 2 februari heeft de heer drost Reiner Otto van Duith etc. cum uxore, aan
Johanna Christina Willink voor een somma van 800 guldens in specie verbonden de
Broekmaete off Kijckebeek in den cringh van Mensink gelegen, vide hier voren breder
folio 6.
Eodem die uts. heefft sijn hoogwelgeboren cum uxore aan Arend Lankhiet voor een
somma van 1000 guldens in specie verbonden de gereghte halffscheijd van de
Hallersmeen, waar van vide hier voren breder folio 7.
Anno 1718 - den 7 meij heefft de heer Gerhard Olmius aen Harmen te Hillehorst q.q.
opgedragen verscheijdene parceelen, onder ’t erve Bouhuijs gehoort hebbende, waar
van vide hier voren jaer ampel en breeder folio 15, 16 en 17.
Anno 1718 - den 17 meij heefft Bernard Bannink cum suis aan juffrouw Christina van
Eijbergen opgedragen 4/10 parten van ’t erve Wooldink in de boerschap Haarloo
kennelijk geleegen, waar van vide hier voren breder folio 18.
Anno 1718 - den 22 october heefft juffrouw W. Schulten weduwe Eijbergen cum suis aan
Gerh. Lambert Willink opgedragen een geregt derde part van ’t erve ende goed Luesink
in Haarloo gelegen, waar van vide hier voren breder folio 33.
Anno 1718 - den 9 december heefft Geert Drietelman cum uxore, aan Jan ter Aarth voor
een somma van 754 guldens in specie verbonden 1/12 gedeelte van ’t goed Esselinck bij
Geesteren, en een ¼ part van seekere weijde ’t Heuten Land genaamt, waar van vide hier
voren breder folio 52.
Anno 1718 - den 9 november heefft Abraham de Vrij cum suis aan Berent Rouwen, ende
consorten opgedragen de Verwitsweijde off Schaghthorster maethe, in de boerschap
Gelselaar naast ten Noeversmaete, in sijne kennelijke limiten gelegen, waar van vide hier
voren breder folio 54.
Anno 1719 - den 28 januari heefft de heer drost Reiner Otto van Duith gent. Buth etc.
cum uxore aan juffrouw Aleida van der Sluijs voor een somma van 1100 guldens in specie
verbonden de Grimelinks Braeke, ende ’t Clumpers Hemken, waar van vide hier vooren
breder folio 60.
Anno 1719 - den 3 april heefft Jan Ortwijn Westenbergh cum suis, aan Jan ter Weeme
opgedragen 3/5 parten van ’t erve Lieftink, waar van vide hier vooren breder folio 66.
Anno 1719 - den 26 meij heefft Joost Lieftink alias Krijger sekere houwelijxe
voorwaarden dato den 2 meij 1693 opgerigt laten protocolleeren en registreeren, waarbij
onder anderen Henr. Krijger cum uxore op seekere conditien aan hem Lieftink ende sijn
bruijd Jutte Krijgers hebben overgegeven seekere cottersteede de Krijgerij genaamt in de
boerschap Culsdom kennelijk gelegen, vide hier voren breder folio 72.
Anno 1719 - den 26 meij heefft Joost Krijger neffens Gerrit ten Broecke cum uxore voor
een somma 250 guldens aan Engbert Ebbekink, bouwman op de Lugte in specie
verbonden haar eijgendomlijke catersteede de Krijgersplaatsche genaamt in de
boerschap Culsdom kennelijk gelegen, vide hier voren folio 73.
Anno 1719 - den 16 juni heefft Helena Elsink cum suis aan Harmen Broeker overgedragen
1/28 gedeelte aan de Broekerije in dese heerlijkheijd, boerschap Gelselaer kennelijk
gelegen, waarvan vide hiervoren breder folio 76.
Anno 1719 - den 3 julij heeft Berent Harmsen cum uxore aan Jan Cuijper opgedragen
haar stucke boulands, gelegen in den Gelselaerschen Esch, waar van vide hier voren
breder folio 78.
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03.08.1719
folio 2

07.09.1719
folio 2

Anno 1719 - den 3 augustus heefft dominus Johannes Wentink cum suis aan dominus
Benjamin van Eijbergen predikant tot Diepenheim opgedragen een geregt derden deel
van ’t erve Cooldenbergh ende de Hofte in de boerschap Haarloo kennelijk gelegen, waar
van vide hier voren breder folio 80.
Anno 1719 - den 7 september hebben Garrit Bouhuijs en desselfs vrou Webbeken,
verbonden aen Willemina Bloemendaels, weduwe van wijlen Garrit Janssen van der
Sluijse voor een somma 1225 guldens al haer regt, actie en geregtigheijt op en aen het
erve Bouhuijs in de boerschap Gelseler kennelijck gelegen, neffens het regt van de
visscherije daer onder gehorende, waer van voorens breeder folio 85.
Deze obligatie is op den 4 augustus 1747 aan dom. Joh. Spanker overgegeven.
Geroijeerd den 8 febr. 1805.

14.09.1719
folio 3

29.09.1719
folio 3

04.10.1719
folio 3

18.10.1719
folio 3

21.09.1719
folio 3

27.11.1719
folio 4

26.02.1720
folio 4

Anno 1719 - den 14 september heeft Elsken Krijgers cum suis, aen de praedikant Avinck
voor eene somma van 200 guldens verbonden haer lieder parseel boulant bestaande in
twee stucken, groot omtrent ses schepel gesaeij op den Spollert omtrent het Geerthuijs
tussen de landerijen van Geerdinck en Laarman kennelijck gelegen, waer van hier vorens
breder folio 86.
Den 29 september 1719 heeft dor. G. Josias Olmius in qualiteijt als erffuijter, en
boedelholder sijner ouderen boedel en naelatenschap, bekent dat hij sijn hoog graefflijke
excellentie van Limburg Bronckhorst heer tot Borculo heeft laeten korten een summa
van 3300 guldens op alsoodaene obligatie als hij en sijn mede erffgenaemen tot laste van
sijn hooggeboren ter summa van 3916 guldens en 13 stuijvers hadden, en gevestigt
waeren in de goederen Assink en Boevink, de redenen waerom dese kortinge is geschied,
sijn te vinden folio 93.
Den 4 october 1719 heeft Joost Harmsen Krijger testament gepasseert, waerbij den
selven institueert Garrit Harmssen Krijger sijnen halven broeder in de geregte halffscheijt
van sijne gerede en ongerede goederen en heeft daerbij gelegateert aen sijnen oom
Geert ten Broek de geregte andere halffscheijt van sijne voorschreven goederen, midts
dat hij aen de Armen tot Geesteren sal betaelen eene summa van 25 guldens, alles
breder bij de acte te sien folio 94.
Den 18 october 1719 heeft sijn hoog graeflijke excellentie van Limburgh Stijrumb etc. etc.
etc. een obligatie ter secretarij gesonden, waer bij sijn hooggeboren verbint voor een
summa van 1200 guldens het erve en goedt Boevink, aen juffrouw Aleijda van der Sluijs,
alles breder te sien bij de acte alhier ten prothocol folio 98.
Den 21 september 1719 heeft Arent Broeker en sijn huijsvrouwe Armgard Jansen
verbonden haer eijgendommelijk vrij stucke landts de Haller Brede genaemt, liggende in
de voogdij Geesteren tusschen de landerijen van Joan Wijginck en Frederik
Morgensteren, op den Geestersen Esch, sijnde groot vierdehalf schepels gesaaij aen
Hendrik Kistemaeker en Megtelt Harmelink eheluijden voor een summa van 150 caroli
guldens, vide hiervan breeder bij de acte folio 100.
Den 27 november 1719 heeft sijn hoog graeflijke excellentie van Limburgh etc. etc. etc.
een obligatie ter secretarije gesonden, waer bij sijn hoogh geboren bekent schuldigh te
sijn aen den heer servismeester A.W. Willink een summa van 500 guldens verbindende
voor die genoemde summa sijn hooggeboren erve Assink in den Biel gelegen, alles breder
te sien bij de acte hier voren ten prothocol folio 101.
Den 26 februari 1720 heefft Jan ten Broeckhuis en Aeltjen Berentsen eheluijden voor
een somma van 2000 caroli guldens aen de heer Samuel de Basnage de Flottemanville en
sijnen erven in specie onder anderen verbonden het halve erve Olthoff onder Geesteren
boerschap Gelselaer gelegen, vide hier voren breder folio 121.
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26.02.1720
folio 4

08.03.1720
folio 4

08.03.1720
folio 4

14.03.1720
folio 5

17.04.1720
folio 5

04.05.1720
folio 5

08.05.1720
folio 5

Den 26 februari 1720 heeft sijn hooggraeflijke excellentie Fred. Wilh. Graef tot Limburgh
en Bronkhorst, heer tot Borculo etc. etc. etc. opgedraegen sijn hoog geboren erve ende
goedt Olthoff, te weeten voor een vierde part aen ds. Joh. Spanker sijn ehelieffste en
erven, voor de halffscheijt aen Jan ten Broeckhuijs, huijsvrouw en erven, en het overige
vierde part aen Reijnt Olthoff, huijsvrouw en erven, videatur hier van breder, hier vooren
bij de acte ten prothocol en aldaer folio 124.
Den 8 maert 1720 heeft B.H. Termaet seekere acte sijnde deselve gedateert den 30
augustus 1693, ten fine van registrature ter secretarije gebragt waerbij Aelbert Ebbekink,
en Berentjen Schuirmans eheluijden voor een somma van 250 guldens verbonden haer
eijgendommelijck huijs in dese heerlijckheijt in den Culsdom gelegen, neffens drie darde
parten van het landt onder het selve huijs off die Schuirmans plaatse gehorende aller
gestalt hetselve haer comparanten van Jan Schuirman en Jenneken eheluijden is
opgedragen aen scholte Tonnis Ebbekink en Geertjen Oostercamp eheluijden, vide
breder bij de acte daer van te sien op het prothocol van vestenissen de anno 1693.
Den 8 maert 1720 heefft Br. Ter Maet een acte ter secretarije gebragt ad registrature
waer bij Albert Schuirmans, en Berentjen eheluijden voor een somma van 100 daelders
ad 30 stuijvers het stuck in specie hebben verbonden haere eijgendommelijke caterstede,
de Schuirmans plaetse genaemt met sijn ap- en dependentien, hooij-, bouw- en
weijdelanden, in dese heerlijckheijt Borculo voogdije Geesteren gelegen aen Tonnis
Ebbekink, sijn huijsvrouw en hun beijder erven als breder te sien bij de acte op het
prothocol van anno 1695 den 20 maij.
Den 14 martii 1720 des voordemiddaegs om elff uren heeft de edele Jan Wijgink en juffer
Adamina Alegunda van Keurbeeck eheluijden voor eene somma van vier hondert
guldens in specie verbonden aen juffer Elisabeth van Meghen haere vrije en
eijgendommelijcke twee koeweijdens en een 3e part van een koeweijde in de Brummel
maete in de voogdije Geesteren boerschap Resperhoeck bij Wessels huijs gelegen vide
breder hier van breder folio 128.
Den 17 april 1720 heeft sijn hooggraeflijke excellentie F.W. Graeff van Limburgh en
Bronckhorst, heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een capitael van duijsent caroli guldens
aen de weduwe van Arent Lankhiet en desselfs kinderen verbonden het gehele erve en
goedt Bussink cum ap- en dependentien van dien niets daer van uijtgesondert, vide
breder bij de acte hier voren folio 136.
Den 4 meij 1720 des agtermiddaegs om ses uren hebben de erffgenaemen van wijlen Jan
Harmsen Coene, gecedeert, getransporteert en opgedraegen aen de edele Gerrit van
Eerden en Maria Ebbekink eheluijden haere comparanten eijgendommelijke cavenstede
de Scheperije genaemt, voor soo verre deselve in dese heerlijkheijt en buirschap Haerlo
met sijne oude en nieuwe regten etc. vide hier van breder hier voren bij de acte ten
prothocol en aldaer folio 138.
Den 8 meij 1720 heefft Hendrik Scherrevelt en Maria Tankink eheluijden voor een
somma van vier hondert en twee en tagtig guldens en een stuijver aen Jan Smit sijn
huijsvrouw en erven verbonden sijne eijgendommelijke caterstede de Scherrevelts
plaetse genaemt, cum ap- en dependenttiis in dese heerlijkheijt boerschap Haerlo
gelegen, nevens alle daer toe behorend, bouw- hooij- en weijdelanden, voorts een stuk
boulants groot omtrent drie schepel gesaeij, op den Nieuwen Camp naest Wolter
Steeltjes landt aldaer, is mede in Haerlo gelegen, vide hier voren breder en aldaer folio
141.
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folio 6
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11.11.1720
folio 6

21.11.1720
folio 7

05.09.1720
folio 7

Den 15 meij 1720 heefft de fiscael Gelder alhier laten registreren een acte van borgtoght
en cautie tegens Gerrit Loesinck in cas van appell bij sijn hooggraeflijke excellentie van
Limburgh Bronkhorst, heer tot Borculo, dien dag …. affgegeven, en onder derselver handt
en zegel gepasseert en waer bij in specie verbonden worden, voor de costen en
contraverburginge van het appell de goederen Forkink en Assink in de voogdije
Geesteren gelegen etc. vide onder Neede bij het erve Warnink.
Den 14 junij 1720 heefft Elisabeth Nierkes weduwe wijlen Jan Knippenborgh als mede
haere drie soonen, Wilhelm, Jan, en Engelbertus Knippenborg, aen de heer Theodorus
van Eijl en desselfs erffgenaemen opgedraegen haer erve en goedt Wolfferink, in dese
heerlijkheijt Borculo voogdije Geesteren, boerschap Culsdom gelegen, en sulks cum apen dependentiis, holtgewassen, regt en geregtigheijt daer toe van olts specterende, waer
van vide hier voren breder bij de acte folio 173.
Den 18 junij 1720 des middaegs om 12 uren heefft burgemeester Willem Avink aen sijnen
soon Bernard Avink praedicant tot Geesteren en desselfs huijsvrouw Bernardina
Consenius voor een somma van agt hondert caroli guldens onder anderen in specie
verbonden sodaenen jaerlijxen uijtgank als sijn edele heeft uijt het erve Volkerink in de
boerschap Huire gelegen, bestaende in drie molder rogge, drie molder garste en twee
schepels bonen, alsmede sijne twe stukken lants op den Esselink Esch naest dat van
Daven kennelijk gesitueert, vide breder bij de acte hier voren folio 175.
Anno 1720 - den 12 augustus heeft Catharina Couper opgedraegen aen haer vaeder ds.
Rutgerus Couper haere halfscheijt aen het goedt Smeinck in de buijrschap Geesteren
omtrent het Paste gelegen, en sulx met desselfs lusten en lasten als breeder te sien folio
187.
Den 22 october 1720 heefft sijn hoog graeflijke excellentie Fred. Wilh. Graeff van
Limburgh en Bronkhorst, heer tot Borculo etc. etc. etc. aen den solliciteur Willem van
Clinkenberg voor een summa van 1500 guldens, soo hij Clinkenberg ter requisitie van
hooggeboren sijn hooggraeflijke excellentie heefft opgeschoten aen sijnen lieven soon
Leopold Graeff tot Limburgh en Bronkhorst, in specie onder anderen verbonden sijn
hooggeboren erve en goed Assink in dese heerlijkheijt voogdije Geesteren, boerschap
Biel gelegen, alsmede den Hupselschen garfftiende, vide hier van breder bij de acte hier
voren folio 216.
Den 11 november 1720 heefft Waender Assink off Holtvoogt en Hendersken
Wesselshuijs eheluijden aen haeren schoonsoon Hendrik Elkink en haer dogter Grietjen
overgedraegen haer comparanten gehele bouwerije van het voorschreven goet Assink off
Holtvoogt niets daer van uijt bescheijden voorts alle haere gerede goederen wat naem
die ook mogten hebben, vide breder van de conditien bij de acte hier voren folio 224.
Den 21 november 1720 heeft Jan Wissink als volmagtiger van de erffgenaemen wijlen
Peter Berents en desselfs huijsvrouw aen de weduwe van Gerrit Janssen van der Sluijs
en haere kinderen en erffgenamen gecedeert en opgedraegen sodaene drie vierde parten
als comparants principalen aen het erve Aefftink, alsmede van de catersteede daer toe
gehorende sijn competerende en in dese heerlijckheijt voogdije Geesteren gelegen, vide
hier van breder bij de acte folio 235.
Den 5 september 1720 heefft Johan Wijgink en Adamina Alegunda van der Keurbeek
eheluijden aen Jenneken Gerritsen en haeren erven opgedraegen haer comparanten
eijgendommelijke goet off plaetse de Hallerie genaemt met al desselfs regt en
geregtigheden en sodanig als het selve door enen Goossen Hallers gebruijkt en bewoont
word, vide breder bij de acte folio 238.
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folio 7

Den 30 november 1720 heeft dor. Gelder als volmagtiger van Gerrit Hagens voor een
summa van 111 guldens en 19 stuijvers gepeijnd op de gerede goederen van Arent
Breuker en wel specialijk op sijnen halven gaerden onder Geesteren aan het Esch Vonder
gelegen, vide breder bij de acte op het ordinaris lantgerigts prothocol folio [nummer niet
vermeld]

09.12.1720
folio 7

28.11.1720
folio 7

28.12.1720
folio 8

21.01.1721
folio 8

15.02.1721
folio 8

20.03.1721
folio 8

18.03.1721
folio 8

Den 9 december 1720 heeft Harmen Gerverdink en Anna te Giffel eheluijden
malkanderen betugtigt in alle haere nae te laetene goederen als mede tot haere
erffgenaemen geinstitueert haere drie kinderen met naemen Hendric Gerverdink, Gosina
Gerverdink getrouwt aen Bussink en Hermina Gerverdink met praeteritie offte
exhaeredatie van haere dogter Jacomina Gerverdink getrouwt aen Adolph van Gelder en
in der selver plaets tot erffgenaem geinstitueert haer lieder soon Jan Engelbert van
Gelder en sulks om reden bij de acte vervat en hier voren te sien folio 240.
Den 28 november 1720 hebben Berent ten Broekhuijs en Gerritjen Olthoff eheluijden
tegens betaelinge van den koopspennink ter somma van 500 caroli guldens aen Derk
Wanninkhoff en desselfs huijsvrou Anneken Hagens, voorts aen Reijnt Hagens, en sijn
broeder Hendrik Hagens op- en overgedragen haer comparanten eijgendommelijk huijs,
en hoff binnen Gelselaer kennelijk gelegen, als mede haeren hoff den Sijden Kamp
genaemt bij Elderink, vide hier van breder bij de acte hier vorens ten prothocolle folio
244.
Den 28 december 1720 hebben Gerritjen ten Busch weduwe Weddelink desselfs soons
en dogter Jan Willem, Harmen en Harmina Weddelink voor de ontfangst van de
verpondinge der heerlijkheijt Borculo specialijk verhijpotiseert een vierde part van het
goedt de Braeke in Huir gelegen en een derde part van de Pastermaete in den Culsdom
voogdije Geesteren gesitueert, vide breder bij de acte hier voren folio 249.
Den 21 januari 1721 heefft Hendrik ter Balst en Anneken Assink eheluijden aen Jan
Elberink voor een summa van 700 caroli guldens in specie verbonden haere
eijgendommelijke twee vijffde parten van het Hogelant in de voogdije Geesteren
boerschap Biel, kennelijk gelegen, vide hier van breder bij de acte waer bij ook voor
gemelte capitael is verbonden het huijs, soo sij comparanten nae den aenkoop daer op
hebben geset en getimmert, vide folio 260.
Den 15 februarij 1721 heeft dor. Eustathius Plegher als volmagtiger van den hooggeboren
heer Carel Philips Grave van Flodroff en Wartensleben etc. aen de heer Daniel
Hoppenbrouwer praedicant binnen de stadt Grave desselffs ehelieffste vrouw Margrita
Geertruijdt Hoppenbrouwer gecedeert sodane obligatie ad 4000 gulden als den
hooggeboren graeff en heer Fred. Wilhem Graeff van Limburgh etc. etc. etc. heefft
gepasseert in dato den 19 augusti 1702 en daer voor in specie verbonden sijn
hooggeboren erven Assink en Boevink onder de voogdije Geesteren gelegen, videatur
hier van breder bij de acte van cessie, hier voren ten prothocolle folio 278.
Den 20 martii 1721 heefft Henderik Burink tegens voldoeninge van den verkoopspennink
aen Jan Blankvoort en Lutgert Smidts eheluijden opgedraegen sijn’s comparants hooijoff weijdeland in den Averslag in den Culsdom tusschen Mulderinks en Aertman’s lant
gelegen groot ongeveer drie dag maijens, vide hier van breder bij de acte hier voren folio
282.
Den 18 martii 1721 heefft Harm. Gerverdink en Anna te Giffel eheluijden vernietigt
sodaene dispositie als sij comparanten op den 9 december 1720 hebben gepasseert in
soo verre gemelte acte betrefft de institutie van eenige der comparanten kinderen tot
hare erffgenaemen, en de praeteritie off exhaeridatie van haer dogter Jacomina
Gerverdink getrouwt aen Adolph van Gelder deselve acte in soo verre voor geroijeert
houdende, blijvende voor de rest de gemelte dispositie in haer volle kragt en waerde,
vide hier van breder bij de acte in margin van de dispositie aengetekent folio 240.
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06.05.1721
folio 9

07.05.1721
folio 9

07.05.1721
folio 9

07.05.1721
folio 9

30.06.1721
folio 9

23.03.1721
folio 10

06.10.1721
folio 10

30.10.1721
folio 10

Den 6 meij 1721 heefft sijn hoog graefflijke excellentie Fred. Wilh. Graeff van Limburgh
en Bronkhorst heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een summa van 6000 guldens aen
Gerrit en Jan Lankhiet in specie verbonden sijn hoog geboren erve en goedt Geershuijs
genaemt cum ap- et dependentiis in dese heerlijkheijt voogdije Geesteren gelegen, vide
hier van breder bij de acte hier voren folio 288.
Den 7 meij 1721 is alhier een volmagt ten fine van prothocollatie en registrature
overgegeven in dato den 24 junij 1720 voor het stadgerigte van Groenlo gepasseert, waer
bij de hoog welgeboren vrouw Anna Geertruijd baronnesse van Pallant duariere van
Plettenburgh etc. constitueert en volmagtig maakt den hoogwelgeboren heer Jan Ernst
Baron van Hoevel met magt om te mogen verkopen, cederen en overdraegen alle haer
hoogwelgeboren goederen soo in de heerlijkheijt Borculo etc. mogten gelegen sijn uijt
gesondert alleen de havesaete van Marhulsen, vide hier van breder bij de acte hier voren
ten prothocolle folio 289.
Den 7 meij 1721 heeft den hoogwelgeboren heer Jan Ernst Baron van Hoevel als
volmagtiger van de hoogwelgeboren vrouw Anna Geertruijd Baronnesse van Palland
douariere van Plettenburgh vrou van Marhulsen etc. voorts van Jan Maurits van
Plettenburg en sijn heer broeder Frederic Henric van Plettenburgh respective domheren
van Münster en Paderborn etc. etc. etc. als med Christoffer van Hopbergh voor sig selffs
en als man en momber sijner ehelieffste de welgeboren vrouw Maria Elisabeth van
Plettenburgh aen Jan Aertman en desselffs vrouw Jenneken Rengerink tegens
voldoening der kooppenningen opgedraegen het erve en goed Wissink in dese
heerlijkheijt voogdije Geesteren kennelijk gelegen, vide breder bij de acte folio 291.
Den 7 meij 1721 heefft dr. Theodorus van Eijl bekent voldaen te sijn door de volmagtigers
van de vrouw van Marhulsen en haere sonen van sodaene obligatie als den comparant
door den heer Van Hunderen is gecedeert en overgegeven en belooft voor alle op- off
aenspraek soo de erffgenaemen wijlen den heer Van Hunderen daerop mogten maeken
te willen caveren verbindende daer voor sijn persoon en goederen, vide breder bij de acte
hier voren folio 293 en op het lantgerigts prothocol van vestenissen beginnende met het
jaer 1701 folio 59 in margine en op het register daer agter onder de voogdije Geesteren
folio 13.
Den 30 junij 1721 heefft sijn hooggraeflijke excellentie Fred. Wilhelm Graeff van
Limburgh en Bronkhorst heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een summa van 1000 guldens
aen Arent Arentsen ouwt burgemeester en lakenkoper tot Lochem onder anderen in
specie verbonden sijn hoog geboren erve en goedt Forkink in dese heerlijkheijt
boerschap Haerlo kennelijk gelegen, vide hier van breder bij de acte hier voren ten
prothocoll en aldaer folio 312.
Anno 1721- den 3 martij heefft Aeltjen Tecklenborgh opgedraegen aen Roelof Ebbekink
en Janna Tecklenborg eheluiden haer eigendommelijke halve huis, haeren halven kamp,
1/5 part van een dagh maijens in ’t Groote Slag, 1/5 part van een dagh maijens in het
Colckmans Slag, 1/5 part van een stuck bouwlands in een kamken, en een vijfde part aen
een huisstede voor Derck Wijchers huis, breder te vernemen hier voorens, als mede de
conditien daer bij gestelt, folio 317.
Den 6 october 1721 hebben Elisabeth en Derk Bomer voor een somma van 240 gulden
aen Hendrik Gerverdink en sijn huijsvrouw Jenneken Veltkamp in specie onder anderen
verbonden haere cavenstede de Bomersplaetse genaemt in dese heerlijkheijt boerschap
Haerlo gelegen, vide breder bij de acte hier voren folio 328.
Den 30 october 1721 heefft sijn hooggraeflijke excellentie Fred. Wilh. Graeff van Limburg
Bronkhorst heere tot Borculo etc. voor een somma van ses hondert en veertig gulden aen
sr. Michiel Onkruijt in specie verbonden sijn hooggeboren erve Nijhoff in dese
heerlijkheijt boerschap Gelselaer gelegen, vide hier van breder bij de acte hier voren folio
333.
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Anno 1721 – den 29 november heeft d’ heer dr. Reminck als conjuncta persona en last
hebbende van de vrouw weduwe van wijlen dr. Bartholt Schomaker doen protocolleren
per clausulas concernantes een dispositie tussen haer weduwe en haeren overleden
eheman opgeright raekende de tught van drie aghte parten aen en van het erve
Schothorst als mede een naerdere dispositie van welgemelte dr. Schomaker, waer bij die
voorschreven tught is gereïtereert van welk een en ander breder te sien hier voorens folio
337, 338 en 339.
Den 26 november 1721 heefft de heer fiscael Gelder arrest en toeslag gedaen op soo
daene twee halve stucken bouland als Jan Schothorst van den heere stadthouder
Gerhard Olmius voor eenigen tijdt heefft aengekofft en in den Gelselaerschen Enk
gelegen sijn en welke tot het erve Bouhuijs gehoort hebbende en langs de Schothorster
weijde liggende ten fine om daer aen suo loco et tempore te kunnen verhaelen al het
geene hem bij sententie tegens voorschreven Schothorst over het bij hem mede
ondernomene slaen van de twee gebroeders woonende op Mensink in Gelselaer sal
worden geadjudicieert, vide hier van breder bij de acte op het breuken prothocoll en
aldaer folio 1.
Den 10 december 1721 heefft sijn hooggraefflijke excellentie van Limburgh en
Bronkhorst heere tot Borculo etc. etc. etc. ten behoeve van desselffs vrouw
ehegemalinne en derselver twe sonen de graven Frederick Hendrick en Leopold,
mitsgaeders derselver drie doghteren en gravinnen met naemen Maria Anna, Sophia
Charlotte en Eleonara Amelia Frederica gehijpotiseert en verbonden de erven en
goederen Assink ende Boevink, Forkink en Holtvoogd respective onder Geesteren in
Haerlo, en in den Biel, de Lebbenbrugge met het tol en wegh gelt, voor soo verre die
onder dit landtgerigte behoort, sodaenigh en in diervoegen als deselve erven en
goederen met haere bouw-, hooij- en weijdelanden, midtsgaeders die plantagien, en
holtgewassen, in haere kennelijke bepaelingen gelegen sijn, nevens den kan accijs van
Geesteren met de rookhoenders, de waegen- en lijffdiensten, voor soo verre als deselve
van de plaetsen en goederen, in dese heerlijkheijt en onder dese voogdije gelegen, aen
den Hoogen Huijse Borculo moeten gepraesteert en jaerlijks betaelt worden met en
nevens het regt van hoge en laege jurisdictie over dese heerlijkheijt, mitsgaeders de jagt
in deselve, voorts het olij meulen gelt in Haerlo, en dan eijndelijk het reght om de tient
lammeren jaerlijks op te haelen, midtsgaeders de Lheen Camer, en sulks ten fine als bij de
acte van verband breder is [?: aenget??ken], en welkers inholt folio 354 et seqq. bekent
en geprothocolleert is.
Den 21 februari 1722 hebben Jan en Goossen Schothorst neffens haren swager Berent
Ebbekink de clagte van den fiscus verburght met derselver respective persoonen en
goederen en heefft den mede comparant Jan Schothorst daervoor meede specialijk
verbonden sijne regte halffscheijt van twe stukken bouwlants in deese heerlijkheijt in den
Gelselaerschen Enk geleegen, en voor desen tot het erve Bouwhuijs gehoort hebbende,
langes Schothorster weijde liggende waerenbovens sigh Gerrit van Eerden, ten versoeke
van de gedaegdens, mede als borge en cautionaris heeft ingelaten voor des fiscaels
clagte, vide hiervan breder bij de acte op het breuken prothocol en aldaer folio 26.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 26 meij 1722 heefft de heer dor. Gelder alhier doen registreren sodaene conventie als
sijn weledele met sijn hooggraefflijke excellentie van Limburg over de burgemeesters
plaets der stad Borculo heefft aengegaen en waer bij sijn hooggeboren voor een somma
van 1000 guldens sijn persoon en goederen heefft verbonden en specialijk het erve en
goede Nijhoff in Gelselaer gelegen met alle ab- en dependentien van dien, en sulks ten
eijnde hij dor. Gelder sig daer aen wegens de voorschreven 1000 guldens sal kunnen
verhaelen, in cas op den ordinairen keurdag jaerlijks tot burgemeester der stadt Borculo
niet mogte worden aengestelt, vide breder bij de acte hier voren folio 385.
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Eodem die heefft de heer dor. Gelder alhier doen registreren soo voor sig selffs als voor
sijn vaeder sijne commissie als rigter van den Hoff tot Vaerwerk, waer bij sijn
hooggraefflijke excellentie van Limburgh etc. ten behoeve van sijn vaeder en hem heefft
verbonden de jaerlijxe en gewoonlijke opkomsten soo van rogge als gelt tot het gemelte
Hoff Rigterampt gehorende en sulks alles ten fine als bij de acte vermelt geprotocolleert
hier vooren folio 387.
Den 2 meij 1722 hebben Albert Culsdom en Megteldt Overbekkinck egteluijden voor een
somma van 1000 guldens aen mevrouwe Anna Catharine van Emmerik weduwe van
wijlen de heer Cloudius de Gadelliere in specie verbonden
1. haer geregte ¼ van 4 negende gedeelten bestaende in bou- en weijdelant voor
desen van het goedt Grote Culsdom affgemeten.
2. haere drie vierde parten van 4 negende gedeelten bouw- en weijdelanden soo
mede voor desen van het voornoemde erve Grote Culsdom is affgedeelt.
3. ten laesten haere caters plaets den Culsdom genaemt.
Vide hier van breder bij de acte hiervoren ten prothocolle folio 390.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 2 meij 1722 is seker magescheijt ter secretarie gebragt opgerigt in dato den 6 maij
1718 tussen Jacob Culsdom en sijne 5 kinderen met namen Albert, Jan, Willem, Gerritjen
en Anneken Culsdom waervan de conditien breder te sien sijn hiervoren folio 393.
In fidem J.L.T. Olmius sectretaris.
Den 1 junij 1722 heefft Derk Olthuijs alias Braskamp en sijn huijsvrouw opgedragen aen
dor. Theod. van Eijl haere cavenstede het Brascamp genaemt met alle ap- en
dependentien van dien in de voogdije Geesteren boerschap Lemperhoek gelegen, vide
breder bij de acte hier voren folio 398.
Den 11 junij 1722 heefft juffrouw Cornelia Wansink voor haer en haeren inpotenten
eheman Jan Schutte opgedraegen aen Jan Wansink haer geregte 3e part van het goedt
Overbeckink in Haerlo gelegen, vide breder bij de acte hier voren folio 401.
Den 3 julij 1722 is een acte ter secretarie gebragt ten fine van protocollatie en
registrature waerbij sijn hooggraefflijke excellentie Fred. Wilh. Graeff van Limburg,
Bronkhorst heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een somma van 1000 guldens aen de heer
Arent Arentsen in specie verbint sijn hooggeboren erve en goedt Geerdink in Haerlo
gelegen, vermits bij de obligatie op den 28 junij 1719 daervan gepasseert, daervoor geen
speciaal onderpant gestelt was, vide hiervan breder bij de acte hier voren ten prothocolle
folio 411.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Anno 1722 – den 13 julij hebben sijn hooggraefflijke excellentie van Limburgh etc. etc.
etc. in majorem securitatem verbonden aen sijn dogter Maria Anna voor een jaerlix
lijfrente ad 30 guldens het geheele erve en goedt den Hof tot Haerlo genaemt waervan
de acte te sien hier vooren folio 414.
In fidem Lod. Joh. Bomble burgemeester.
Den 13 januari 1722 hebben Derk Esselink en Jenneken sijn huijsvrouw opgedraegen aen
haer soon en dogter Geert Wanninkhoff en Hermken Esselink eheluijden een perceel
bouwlants groot 5 schepel gesaeij op den Goossens Kamp bij den Scherpenbarg, voorts
een parceel hooijlants groot eenen dag majens en een derde part in de Plegt Maete
omtrent de Bulksbeke bij de Smalhorst, nevens de gehele bouwerije van ’t goet Esselink
en sulks voor een somma van 500 guldens waer van de vordere conditien breder sijn te
sien bij de acte hier voren ten prothocolle folio 432.
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Den 13 augusti 1722 heeft Hendersken, Teunis en Elsken Lutteke Veldink voor een
somma van 1800 guldens aen Willem Stormink en Maria Arentsen eheluijden in specie
verbonden haere plaetse Lutteke Veldink genaemt in Haerlo gelegen, vide hier vooren bij
de acte folio 436.
Hier op is 1000 guldens betaelt vide hier voren.
Den 16 october 1722 heefft Jan ten Tije voor sig selffs en de rato caverende voor sijn
maetschap Tilleman ten Caete apprehentie van possessie genomen en inleijding erholden
aen de aenparten van de weduwe Elshoffs aen Horst Harmens plaetse en het erve
Hesselink nevens haere weijde aen ’t Aefftink vonder te saemen onder Geesteren
gelegen, vide breder bij de acte hier ten ordinairen lantgerigts prothocol bekent en aldaer
folio 715 et seqq.
Den 2 november 1722 heefft Rutger Gerritsen aen sijne twee nigten Barta, en Gerritjen
Morgenstern, op versoek van sijnen stervenden soon Jan Rutgers ter voldoeninge sijner
belofften en om sonderlinge redenen gecedeert en overgegeven een somma van 1000
guldens, welke hij Rutger Gerritsen volgender gestalt heefft betaelt, namentlijk met een
obligatie van 450 guldens staende tot laste van sijn hoog graefflijke excellentie van
Limburgh etc. etc. etc. en in den Saktiende uijt Dieperink gevestigt, en nog een somma
van 50 guldens staende tot laste van Jan Boevink in den Biel, en een somma van 100
guldens, soo hij comparant in gelde heefft voldaen, voorts nog een somma van 400
guldens staende tot laste van Henric Weink wonende tot Geesteren, videatur van desen
allen breder bij de acte hier voren ten protocolle folio 452.
Den 5 januarij 1723 hebben Jan Berent Evers, en Webbeken Nijenhuijs eheluijden voor
een somma van 155 caroli guldens aen Anthonij Geessink en desselffs vrouw Maria
Brunsvelt, in specie verbonden haer huijs en hoff binnen Geesteren aen den Brink
gelegen, vide breder bij de acte hier voren ten prothocoll folio 469.
Den 13 februarij 1723 heefft Jenneken Crijgers weduwe Spijkerhorst nevens haer soon
Hendrik Spijkerhorst nevens sijn huijsvrouw Jenneken Esselink, aen Jan en Eva ten
Bouwhuijs voor een somma van 300 guldens in specie verbonden haere catersteede het
Spijkerhorst genaemt in den Culsdom gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren
ten protocol folio 485.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 16 februarij 1723 hebben Bernard Muller en Hester van Ommeren eheluijden als
mede Elisabeth van Ommeren voor een somma van 250 guldens aen Harmen Vunderink
in specie verbonden haer stuk bouwlants in den Geesterschen Esch gelegen en bij hem
Vunderink gebouwt wordende, vide breder bij de acte hiervoren folio 491.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 4 meert 1723 heefft Derk Tijberink als volmagtiger van de weduwe van wijlen Peter
Brant en Jacob van Warmeloo, nevens sijn huijsvrouw Willemina Brant opgedragen aan
de heer Joh. van der Sluijs J.U.D. en rigter van Haxbergen sijner princip. portie in den
Gelseler tiende, vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten prothocol folio 493.
In fiden J.L.T. Olmius secretaris.
Eodem die heefft voorschreven Derk Tijberink als volmagtiger van den edelen Gerrit
Janssen van der Sluijs opgedraegen aen de heer Joh. van der Sluijs J.U.D. en righter tot
Haxbergen sijns principalen portie, off seste part in den Gelselaer tiende, vide hiervan
breder bij de acten hiervoren ten prothocol folio 496.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
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Den 11 meert 1723 is ter requisitie van monsieur Christoffer ten Cate alhier
geprotocolleert ende geregistreert, een acte waerbij hij Ten Cate nevens sijn huijsvrou
Henrica Sluijters voor een somma van 2500 guldens aen juffer Margareta Vockink in
specie heefft verbonden sijne geheele erve Daven, onder Geesteren gelegen, vide
hiervan breder bij de acte hiervoren ten protocolle folio 498.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 1 meij 1723 heefft Henric Nijhuijs en Jenneken sijn huijsvrouw opgedraegen aen Jan
Schelfer en Trijntjen Lomans eheluijden haere caterstede de Horst boers plaetse
genaemt met desselffs ap- en dependentien, onder Geesteren in de boerschap
Overshorst gelegen, vide breder bij de acte hier voren ten prothocol folio 510.
Den 6 meij 1723 is een acte ter secretarie gebragt ten fine van prothocollatie en
registrature waer bij sijn hooggraefflijke excellentie Leopold Graeff van Limburg en
Bronkhorst heer tot Borculo etc. etc. etc. voor een somma van 1200 guldens aen Hendric
Gerverdink en desselfs huijsvrouw Johanna Veltcamp in specie heefft verbonden het
erve en goedt Geershuijs in de voogdije Geesteren gelegen, vide hier van breder bij de
acte hier voren ten prothocoll folio 513.
Den 15 meij 1723 heefft Christoffer ten Cate gecedeert en overgegeven aen Henr.
Warnsink sodanig gerealiseert capitael ter somma van 1400 guldens als Johan. van
Someren op den 19 september 1701 aen hem hadde opgedraegen nevens het regt van
affectatie etc. op en in den goede Kleijn Avink in de voogdie Geesteren gelegen, videatur
breder bij de acte hier voren folio 518.
Den 15 junij 1723 heefft Geert Kottjes als vader en voogt van sijne twe onmundige
kinderen Henr. en Jan Kottjes nevens Garrit en Engele Kottjes voor een somma van 250
guldens in specie verbonden aen Rutger Garritsen als vaeder en erffgenaen van sijnen
overledenen soon Jan Rutgers haer huijs en hoff de Kottjes plaetsche genaemt cum apet dependentiis in de voogdije Geesteren gelegen, vide breder folio 537.
Den 21 julij 1723 hebben Jan Eversen Laermans, en Grietjen Janssen Bennink eheluijden
voor een somma van 700 guldens in specie verbonden aen mevrouw C.A. van Emmerick
weduwe van wijlen de heer Cloudius de Gadelliere haer eijgendomlijke cavenstede de
Laermans plaetse genaemt, bestaende in huijs hoff, weijde en bouwlant, hout en
houtgewasschen, gelegen in de bourschap Culsdom met den eenen eijnde aen de beeke,
en met de andere sijde aen ’t Wolfer velt schietende met den Vonken Camp aen de
voorschreven cavenstede gehorende, vide hiervan breder bij de acte hiervoren folio 541.
Den 5 october 1723 is sekere acte door monsieur Lambergen op speciale requsitie van
sijn hooggraefflijke excellentie van Limburgh Bronckhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc.
ter secretarie gebragt ten fine van protocollatie en registrature waerbij hooggemelte sijn
hooggraefflijke excellentie voor een somma van 1000 guldens aen juffrouw Aleijda van
der Sluijs in specie verbint sijn hooggeboren erve de Scholte van Haerloos plaets in de
voogdije Geesteren gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten prothocolle
folio 558.
Den 3 november 1723 heeft Geert Cateman voor een somma van 152 guldens en 16
stuijvers aen sijn soon Gerrit Kateman, en Geesken Koeslagh eheluijden in specie
verbonden sijne plaetse of stede de Catemans plaetse genaemt, onder Geesteren
gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren folio te prothocolle folio 567.
Den 24 november 1723 is een acte ter secretarie gebragt ten fine van protocollatie en
registrature waerbij sijn hooggraefflijke excellentie Leopold Graef van Limburg en
Bronchorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor een somma van 200 guldens aen de
tijdlijke Diaconen tot Gelselaer in specie heeft verbonden sijn hooggeboren erve
Geerdink in Haerloo gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten prothocolle
folio 581.
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Den 30 november 1723 hebben Arent Broeker en Armgard Janssen eheluijden voor een
somma van 40 guldens aen de Diaconie tot Geesteren in specie verbonden haer halve
gaerdeken het IJmenschoer genaemt, aen het Oostervelt bij Geesteren kennelijck
gelegen, vide hier van breder bij de acte hiervoren ten prothocolle folio 582.
Den 13 december 1723 heeft Christoffel ten Cate voor sigh selfs, en de rato caveerende
voor sijnen impotenten soon Gerhard ten Cate nevens sijne twe onmundige kinderen
met namen Daniel en Megtelda ten Cate, voorts Tieleman ten Cate en Henr. Joan ten
Cate welke ook beneffens haeren vader onder verbant van haere persoonen en goederen
sijn caverende voor hare broeders Gerhardus en Daniel ten Cate en haere suster
Megtelda ten Cate, voor een somma van 5000 guldens aen de juffrouwen van Markels,
dogteren van de heer Henr. van Markel in leven burgemeester der stadt Deventer, in
specie verbonden haer erve en goed Grijmelink nevens ¾ parten van het goed Forkink
beijde in de voogdije Geesteren gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten
prothocolle folio 589.
Den 17 december 1723 hebben sijn hooggraefflijke excellentie Leopold Graef van
Limburg en Bronchorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor een somma van 1000
guldens aen de weledele vrouw mevrouw Arnolda Marrienburgh weduwe van den
weledelen gestrengen heer Johan van Boekholt in sijn leven burgemeester der stadt
Deventer in specie verbonden sijn hooggeboren erve Geerdink in Haerloo geleegen, vide
hiervan breder bij de acte hiervoren folio 592.
Den 14 januarij 1724 is een acte ter secretarie gebragt waer bij sijn hooggraeflijke
excellentie Graef van Limburgh en Bronchorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor een
somma van 6000 guldens aen de hoog en welgeboren vrouw mevrouw Geertruijd,
Gravinne Douariere van Albemarle, vrouw van de Voorst, en Velde etc. etc. etc. in
specie heeft verbonden sijn hooggeboren erve den Hof te Haerloo genaemt, onder
Geesteren kennelijk gelegen, vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten prothocolle
folio 597.
Den 14 februarij 1724 heeft de heer Nicolaes Herman Olmius, als volmagtiger van sijne
ouderen, de heer Gerhard Olmius, stadholder en rigter des scholtampts Lochum, vrouw
Johanna van Dam eheluijden, voor een somma van 1500 guldens aen de heeren
ouderluiden van het Groote St. Antonij Broederschap tot Zutphen in specie verbonden
sijn erve en goed den Bollert genaemt, in Gelselaer kennelijk gelegen, vide hiervan
breder bij de acte hiervoren ten protocolle folio 608.
Den 15 februarij 1724 heeft Derk Harmelink loco cautionis pro litis expensis in saken van
hem contra Jan Boevink en Berent Luttike Willink in cas van spolie voor den weledelen
hove provinciael van Gelderlant litis pendent, verbonden sijne landerijen, in dese
heerlijkheijt, in den Overbeel op den Polsboom gelegen, vide hiervan breder bij de acte
hiervoren ten prothocolle folio 609.
Den 6 meij 1724 is een acte ter secretarie gebragt bij de welke sijn hooggraeflijke
excellentie Leopold Graef van Limburg en Bronkhorst, heer tot Borculoo etc. etc. etc.
voor een somma van 3000 caroli guldens aan juffrouw Aleijda van der Sluijs in specie
heeft verbonden sijn hooggeboren geheele erve en goed Geerdink in Haerlo gelegen,
vide hiervan breder bij de acte hiervoren ten prothocolle folio 634.
In fidem J.L.T. Olmius secretaris.
Den 6 meij 1724 hebben Teunis ten Paste, en Jenneken Mullerink eheluijden voor een
somma van 400 guldens aen de Diaconie tot Geesteren in specie verbonden haer
eijgendomlijke stuk boulandts, in de voogdije Geesteren in de Boerte kennelijk gelegen,
tusschen de landerijen van Smal Bruntink en de erfgenaemen Morgensteernen, groot
ruijm 5 schepels gesaeij, vide hiervan breeder bij de acte hiervooren ten protocolle folio
674.
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Averslag, 5
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Biel, 2, 7, 9
Blankvoort, 5
Bloemendaels, 2
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Boevink, 2, 5, 7, 9, 11
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Borculoo, 10, 11
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bourschap Culsdom, 10
Bouwhuijs, 7, 9
Braeke, 5
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Esselinck, 1
Esselink, 4, 8, 9
Esselink Esch, 4
Evers, 9
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Geerdinck, 2
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Gerritsen, 4, 9
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Broederschap, 11
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Crijgers, 9
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Kottjes plaetsche, 10
Krijger, 1, 2
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Laermans, 10
Laermans plaetse, 10
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Lebbenbrugge, 7
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Limburg, 7
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Limburg Bronkhorst, 6
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Luttike Willink, 11
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Morgensteernen, 11
Morgensteren, 2
Morgenstern, 9
Mulderinks, 5
Muller, 9
Mullerink, 11
Münster en Paderborn, 6
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Nieuwen Camp, 3
Nijenhuijs, 9
Nijhoff, 6, 7
Nijhuijs, 10
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Scherpenbarg, 8
Scherrevelt, 3
Scherrevelts plaetse, 3
Scholte van Haerloos
plaets, 10
Schomaker, 7
Schothorst, 7
Schothorster weijde, 7
Schuirman, 3
Schuirmans, 3
Schuirmans plaatse, 3
Schuirmans plaetse, 3
Schulten, 1
Schutte, 8
Sijden Kamp, 5
Sluijs, 1, 2, 4, 9, 10, 11
Sluijse, 2
Sluijters, 10
Smal Bruntink, 11
Smalhorst, 8
Smeinck, 4
Smidts, 5
Smit, 3
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Spanker, 2, 3
Spijkerhorst, 9
Spollert, 2
Steeltjes, 3
Stijrumb, 2
Stormink, 9
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Olthoff, 2, 3, 5
Olthuijs alias Braskamp, 8
Ommeren, 9
Onkruijt, 6
Oostercamp, 3
Oostervelt, 11
Overbeckink, 8
Overbeel, 11
Overbekkinck, 8

P
Palland, 6
Pallant, 6
Paste, 4, 11
Pastermaete, 5
Plegher, 5
Plegt Maete, 8
Plettenburg, 6
Plettenburgh, 6
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R
Reminck, 7
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Rouwen, 1
Rutgers, 9, 10
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Tankink, 3
Tecklenborg, 6
Tecklenborgh, 6
Telmans, 1
Termaet, 3
Tijberink, 9
Tije, 9

S
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Schelfer, 10
Scheperije, 3

V
Velde, 11
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Veltkamp, 6
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Vockink, 10
Volkerink, 4
Voorst, 11
Vrij, 1
Vunderink, 9

W
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Wansink, 8
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Warnink, 4
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Wijginck, 2
Wijgink, 3, 4
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Wolfferink, 4
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