Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 412
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1708-1717
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Anno 1708 - Den 20 7ber heefft Catharijna Elisabeth Olmius, weduwe Brand, voor een
somma van 300 guldens aan Henr. Tiberink in specie verbonden haar aanparten aan ‘t
erve Lieftink in de voogdije Geesteren gelegen, vide hier voren folio 17.
Anno 1708 – den 31 8br heeft Bernard Adolph Roelofsen voor een somma van 1000
guldens aan Meghteld Tijberink in specie verbonden sijn aandeel aan ’t erve Forckink en
seeven koeweijdens in den Huer Weert, vide hier voren folio 20.
Anno 1708 – den 12 xber heeft Jan ten Narve cum uxore aan Gerrit Berentsen
opgedragen de Bonschoter Steede met de onderhorige landerien, behalven ’t Heggen
Stucke, soo voor de evictie egter is verbonden, in Gelselaar kennelijk gelegen, waar van
vide hier voren breder folio 24.
Anno 1709 – den 13 meij heeft Joan Wijgink cum uxore voor eene somma van 1200
guldens aan ds. Henrik Beckink in specie verbonden ’t erve de Hallerie genaamt met alle
landen ende parcelen daar onder gehorende, waar van vide hier voren breder folio 30.
Anno 1709 – den 13 meij heeft Joan Wijgink cum uxore aan de heer Jacob van Munster,
heer tot Mensink opgedragen hare dertien koeweijdens onder ’t erve de Hallerije
gehoort hebbende en in de voogdije Geesteren kennelijk gelegen, waar van vide hier
voren folio 31.
Anno 1709 – den 13 meij heeft Joan Wijgink cum uxore aan Harmen Krijger opgedragen
haren gaerden den Hallersgaerden genaamt, in ’t dorp Geesteren met ’t eijnde aan de
Stege gelegen, vide hier voren folio 32.
Anno 1709 – den 13 meij heefft de heer Jacob van Munster etc. voor een somma van 700
guldens, aan Enghbert Ebbekink in specie verbonden dertien koeweijdens onder ’t erve
de Hallerije gehoort hebbende, vide hier voren folio 33.
Anno 1709 – den 3 junij heefft Jacob Wijlick cum fidis aan Rutger Gerritsen opgedragen
de plaatsche genaamt den Hoevenborgh bestaende in een huijs, ende hoff, ende een
stuck boulands etc. ende voor de evictie verbonden in specie de Grote weijde van den
Sweenshorst, een stuk hoijland, de Otter genaamt ende een kamp genaamt den
Sweenhorster camp etc., vide hier vorenm breder folio 39.
Anno 1709 – den 7 junij heeft Jan Lubberdink cum uxore aan haren soon Jan Lubberdink
opgedragen die geheele bouwerije van ’t goed Lubberdink, waar van vide hier voren
breder folio 42.
Anno 1709 – den 29 julij heefft Jan Wijgink cum uxore aan Berent Teklenborgh
opgedragen een stucke boulands, groot een molder gesaeij, in dese voogdije op ’t Rot aan
’t Oostervelt gelegen, waar van vide hier voren breder folio 48.
Anno 1709 – den 15 augusti hebben sijn hooggraeflijke excellentie Frederick Wilhelm
Graaf tot Limburgh ende Bronkhorst heer tot Borculoo etc. etc. etc. voor een somma van
800 guldens aan burgemeester Arend Arendsen in specie verbonden ’t erve Geershuijs,
vide hier voren folio 48.
Anno 1709 – den 5 7ber heefft Henr. Stevens cum uxore aan de kercke tot Geesteren
voor een somma van 100 guldens in specie verbonden haar stucke lands ’t halven
IJmeschuijr genaamt met ’t huijs daarop staende, waar van vide hier voren breder folio
49.
Anno 1709 – den 5 7ber heefft Enneken Cuijpers aan de kercke tot Geesteren voor een
somma van 150 guldens in specie verbonden haar huijs en hoff, bij ’t dorp Geesteren aan
den Brink tusschen Cuijpers en Evers behuijsingen gelegen, vide hier voren folio 49.
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Anno 1709 – den 11 8ber heefft Willem Nijencamp cum uxore voor een somma van 177
guldens aan Barthold Pastmans in specie verbonden haren halven camp boulands, den
Papencamp genaamt, aan ’t Bloosbroek gelegen, vide hier voren breder folio 64.
Anno 1709 – den 16 9ber heefft Berent Harmsen etc. voor een somma van 50 guldens
aan Jan Cuijper in specie verbonden de geregte halfscheijd van een stukke lands in den
Schothorster Gelselaerschen Esch gelegen, waar van vide hier voren breder folio 54.
Anno 1709 – den 23 9ber heefft Cath. Elisabeth Olmius voor een somma van 300 guldens
aan Henr. Tijberink in specie verbonden 3/10 parten van ’t erve Lieftink, vide hier voren
folio 55.
Anno 1710 – 10 februari heeft Jan Dirksen cum uxore voor een somma van 200 guldens
aan de Diaconie tot Gelselaer in specie verbonden een stuk lands in Gelselaer op den
Schothorster Esch gelegen, vide hier voren breder folio 60.
Anno 1710 – den 13 martij is aan Elisabeth Knuijth weduwe van wijlen de schrijver Henr.
Avink bij maegescheijdinge toegedeelt onder anderen een seste part van ’t erve Brake in
Geesteren gelegen, mits daar van uijtkeerende aan haar dogter Henrica Avink 450
guldens wanneer sij mundigh sal geworden zijn, vide hier voren folio 64.
Anno 1710 – 19 april is een acte ter secretarie gebragt, waar bij sijn hooggraeflijke
excellentie Frederick Wilhelm Graaf tot Limburgh, en Bronkhorst, heer tot Borculoo etc.
etc. etc. op den 31 julij 1709 voor een somma van 1000 guldens aan Henr. Gerverdink in
specie verbonden heeft ‘t erve Geershuijs, waar van vide hier voren breder folio 67.
Anno 1710 – den 6 meij heefft burgemeester Albert Moijderman cum uxore aan Otto
Steelcamp opgedragen 1/8 part in de weijde de Hallinkmathe genaamt in de boerschap
Culsdom gelegen, waar van vide hier voren breder folio 68.
Anno 1710 – den 13 meij is een acte ter secretarie gebragt, waar bij sijn hooggraaflijke
excellentie Frederick Wilhelm Graaff tot Limburgh ende Bronkhorst, heer tot Borculoo
etc. etc. etc. op den 4 xber 1709 aan Christoffer ten Cate hebben opgedragen een camp
bouwland onder Assink gehorende, tegens Grimelink land gelegen, het weijdeken met ’t
onland mede onder Assink, schietende aan Griemelinks weijde etc., een camp bouland
onder Lubberdink gehorende, neffens ’t weijdeken daar aan gelegen etc., vide hier voren
breder folio 71.
Anno 1710 – den 13 meij heefft Jan Bomer cum uxore voor een somma van 600 guldens
aan Christoffer ten Cate in specie verbonden hare cavensteede ’t Nijland genaamt etc.,
in Gelselaar gelegen, waar van vide hier vorenm breder folio 72.
Anno 1710 – den 13 meij heefft de heer burgemeester Lambert Nijlandt cum uxore aan
Christoffer ten Cate en G. Jan ten Cate opgedragen ’t erve Daven in den Biel gelegen,
vide hier voren breder folio 73.
Anno 1710 – den 13 junij heefft Harmen Berentsen Schothorst cum suis aan Jan
Berentsen opgedragen ’t geregte vierde part van een parceel lands den Kostverloren
genaamt etc. in de boerschap Gelselaer gelegen, vide hier voren folio 73.
Anno 1710 – den 9 julij heefft Geert Cotjes cum uxore voor een somma van 275 guldens
aan Jan Rutgers in specie verbonden haar huijs met den gaerden aan den Jalink camp bij
Geesteren gelegen, waar van vide hier voren breder folio 78.
Anno 1710 – den 1 augusti is een acte ter secretarie gesonden, waar bij juffrouw Johanna
Schouten weduwe Jalink op den 25 julij voor de evictie van eenige parceelen lands voor ’t
stad gerigte van Lochum aan Christoffer Didio hadde verbonden ¼ part van ’t erve
Wooldink in Haarlo, vide hier voren folio 79.
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Anno 1710 – den 8 8ber heeft Berent Harmsen cum uxore voor een somma van 100
daalders aan Jan Cuijper in specie verbonden haar aanpart aan seeker stucke boulands,
gelegen in den Gelselaerschen Esch, met die eene zijde aan die Postbree, en met de
andere sijde aan de hegge van den Somerskamp, vide hier voren folio 84.
13.10.1710
Anno 1710 – den 13 8ber heefft Egbert Bruggink cum suis aan Johannes Roveen
folio 4
opgedragen hare geregte aanparten aan den Klaphouwers camp en den Muijden camp,
in de boerschappen Geesteren en Gelselaer kennelijk gelegen, vide hier voren folio 86.
17.12.1710
Anno 1710 – den 17 xber heefft Joan Wijgink cum uxore aan Jan Harmsen opgedragen
folio 4
twee stucken boulands, die Laerberghs breën genaamt, in den Geesterschen Esch
gelegen, vide hier voren folio 99.
06.01.1711
Anno 1711 – den 6 januari heefft Jan van Campen cum uxore voor een somma 700
folio 4
guldens aan Willem Stormelink in specie verbonden haar geregte derde part van ’t erve
Groot Hasebroek in de boerschap Haerloo, vide hier voren folio 101.
29.01.1711
Anno 1711 – den 29 januari is gerigtelijk prothocollatie versogt van twee testamenten van
folio 4
wijlen den hoogwelgeboren heer Unico Ripperda in leven heer tot ’t Weldam, Olidam etc.
etc. ende landdrost van Twente, bij welke eene opgerigt in dato den 24 julij 1702 sijn
hoogwelgeboren aan sijn hoogwelgeboren vrouw gemalinne Margareta Elisabeth
Ripperda geefft ende maakt de lijftugt van alle sijne natelatene goederen, soo leen als
allodiale etc. Ende bij de tweede opgerigt, ende gemaakt den 22 martij 1709 tot
universeele erfgenaam van alle sijn hoogwelgeboren naatelatene goederen van wat aerd,
off natuir, off waer deselve ook souden mogen gelegen sijn institueert Maurits Carel
Ripperda tot Vorden etc. etc. waar van vide hier voren breder van folio 108 tot 124.
28.04.1711
Anno 1711 – 28 april heefft Maria op die Hogehorst aan Wendelina ten Cate opgedragen
folio 4
’t catersteedje die Hogehorst met allen sijner toebehoor in de boerschap Beel aan ’t
Buddenvelt gelegen, waarvan vide hier voren breder folio 134.
11.05.1711
Anno 1711 – 11 meij heefft Jan Grijmelinck cum suis aan Christoffer ten Cate opgedragen
folio 4
’t erve Grijmelinck, vide hier voren breder folio 140.
22.05.1711
Anno 1711 – den 22 meij heefft Albert Berentsen aan Berent Harmsen opgedragen de
folio 4
halfscheijd van den Graafacker, van den Leemacker, van een stucke lands van de heer
van Beverfoorde aangekoft, van een stuck boulands, den Tiberink genaamt. Ende ten
laasten ¼ part van ’t Berghorster medeken, off sodanen pandpenningen als hij daar in
staende heefft, vide hier voren folio 144.
26.05.1711
Anno 1711 – den 26 meij heefft de heer Gerhard Olmius cum uxore aan Maria Keijser
folio 4
opgedragen de halfscheijd van drije stucken boulands in den Gelselaerschen Enck in den
camp, soo gehoort hebben onder ’t erve Bouwhuijs, vide hier voren folio 148.
26.05.1711
Anno 1711 – den 26 meij heefft de heer Gerhard Olmius cum uxore aan Jan Schothorst
folio 4
opgedragen de geregte halfscheijd van twee stucken boulands in den Gelselaerschen
Enck, liggende langs Schothorster weijde, en onder ’t erve Bouwhuijs gehoort hebbende,
vide hier voren folio 149.
28.05.1711
Anno 1711 – den 28 meij hebben Dirck Cremer ende Joanna Michorius ehelluiden een
folio 5
beslotene dispositie overgegeeven, waar van vide hier voren folio 150.
20.07.1711 en Anno 1711 – den 20 julij en 29 augusti heefft burgemeester Henr. Beckinck cum uxore
29.08.1711
aan Wolter Beernink voor een somma van 1700 guldens gecedeert al sodanen regt van
folio 5
hijpothecatie verband etc. als sij op ’t erve Veldhuijs ende elff schepels gesaeij tot laste
van Albert Cremer ende Henr. van Ommeren waren hebbende, vide hier voren breder
folio 159.
06.08.1711
Anno 1711 – den 6 augusti heefft Fenneken Hendriksen cum suis aan Jan Fransen Meijer
folio 5
opgedragen de Israelsplaetsche in de boerschap Gelselaer gelegen, waar van vide hier
voren breder folio 162.
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Anno 1711 - den 29 augusti heefft Gerhard Olthoff q.q. aan Wolter Beerninck gecedeert
een capitaal van 800 guldens gevestigt in 't halve erve Velthuijs onder Geesteren etc.
waar van vide hier voren breder folio 163.
Anno 1711 – den 29 augusti heefft Albert Cremer cum suis bekent wegens voorgaende
cessien aan Wolter Beernink schuldigh te zijn een somma van 1000 rijxdaalders, ende
den eersten comparant tot meerdere securiteijt verbonden al sijn regt, eijgendom ende
possessie aan ’t goed Velthuijs waar van vide hier voren breder folio 164.
Anno 1711 – den 30 augusti zijn seekere houwelikse voorwaarden ter secretarie gebragt
opgerigt in dato den 7 augusti 1709 tusschen Jan Lubberdink en Maria Swerink, waar van
vide de continue hier voren breder folio 166.
Anno 1711 – den 1 7ber heefft Esken Hoefman voor een somma van 100 guldens aan Jan
Breukers alle sijne goederen verbonden, waar van vide hier voren breder, folio 167.
Anno 1711 – den 14 7ber heefft Gerrit Siggeler cum uxore voor een somma van 100
daalders aan Henr. Gerverdink in specie verbonden de catersteede de
Siggelaersplaetsche genaamt, vide hier voren breder folio 168.
Anno 1711 – den 5 8ber is een seekere magescheijdinge ter secretarie gebragt, opgerigt
den 31 8ber 1709 tusschen Bernard de Meijer, ende de momberen van Willemina, Jan
Berent ende Anna Maria de Meijer, waar bij de vader onder anderen aan de vooschreven
kinderen voor moederlijk goed heefft toegeset 1/3 part van ’t erve Averbeckinck in
Haerloo, vide hier voren breder folio 170.
Anno 1711 – den 14 8ber heefft ds. Henr. Reilingerus cum uxore aan Berent Wannink en
Jan Stockink opgedragen die Nieuwemaete tussen die Braak, ende Verwitsmaete in de
boerschap Gelselaer gelegen, waar van vide hier voren breder folio 172.
Anno 1711 – den 15 8ber is een sekere magescheijd ter secretarie gebragt om per
clausulam concernentem geprothocolleert te worden, waar bij op den 24 8ber 1710 aan
Bernard Adolph Roelofsen onder anderen is toegedeelt ¾ parten van ’t erve Forckink, in
de boerschap Huere, met sijn hoeij- en koeweijden, ende boulanden etc. vide hier voren
folio 173.
Anno 1711 – den 19 9ber heefft Jan Nijhuijs cum uxore voor een somma van 100
daalders aan Geertjen Rutgers in specie verbonden haar huijs, ende hoff, neffens een
kempken bij de Smalhorst, waar van vide hier voren breder folio 183.
Anno 1712 – den 6 januari heefft Jan Willem Verwit cum uxore aen Hermanna Tijberink
opgedragen haren camp boulands bij Dijkwevershuijs aan den gemeenen wegh, vide hier
voren folio 193.
Anno 1712 – den 7 januari heefft Lammert Cuijper cum uxore aan haar soon Gerrit
Cuijper gecedeert de Kuijpersplaetse ¼ part van een weijde de Wiermaete genaamt, ¼
part van den Assinkcamp in Haarloo, een stucken bouland op den Nijencamp, en
eijndelijk twee weijden van vijff koeijen ende een half in den Scherpenoort etc. ende sulx
op sekere conditien, vide hier voren breder folio 194.
Anno 1712 – 13 januari hebben Jan ende Lambert Elberink voor een somma van 385
guldens aen Jan Berentsen, als borgen in specie verbonden de Dijckersmaethe, ende den
Claphouwerscamp, waervan vide hier voren breder folio 201.
Anno 1712 – 11 februari heefft Willemken ten Nijenhuijs voor een somma van 115
guldens ende 6 stuijvers aen Henr. Tijberink in specie verbonden haer eijgendomlijke
huijs Jan Coenderinks huijs genaamt in Gelselaer kennelijk staende, vide hier voren folio
204.
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Anno 1712 – 16 februari hebben Joan Wijgink cum uxore voor een somma van honderd
daalders aen Henr. Gerverdink in specie verbonden haer ¼ part aen de sakthiende
gaende uijt ’t erve Esselink, vide hier voren folio 205.
Anno 1712 – 30 martij heefft Coenraed Hendr. Westenbergh cum suis, aen Jan ten
Broekhuijs opgedragen haere eijgendomlijke anderhalve vierde part van ’t erve
Bouwhuijs, met de behuijsingen etc. waer van vide hier vooren breeder folio 208.
Anno 1712 – den 1 martij heefft vrouw Agnes van Coeverden douariere Scheele etc. aen
de heer J.P.C. van Keppel tot Odink donatione inter vivos opgedragen de halfscheijdt off
haer geregte aendeel aan ’t erve Benneker in de voogdije Geesteren kennelijk gelegen,
vide hier voren folio 210.
Anno 1712 – den 26 april hebben Jan Alferink cum uxore voor een somma van 3000
guldens in specie verbonden ¼ part van de Billiksmaethe onder Geesteren kennelijk
geleegen, vide hier voren folio 214.
Anno 1712 – den 10 julij heefft Gerharda Aersen weduwe Sloot voor een somma van 500
guldens aen Arend Aersen coopman tot Amsterdam in specie verbonden 1/6 part van ’t
erve Ebbekink gelijk mede van ’t erve Stockink, vide hier vooren folio 238.
Anno 1712 – den 18 julij hebben Alexander van Groenendal cum uxore door haeren
volmagtiger opgedragen aen Hendr. Tellemans ¼ part van vier negende gedeeltens
bouw- ende weijdeland, soo voor deesen van ’t erve Groot Culsdom is afgedeelt, vide
hier vooren folio 242.
Anno 1712 – den 29 julij hebben Nicolaes Herm. Brand cum suis aen den landschrijver
Daniel Alard opgedragen een capitaal van 3916 guldens en 13 stuijvers in Boevink ende
Assink gevestigt waer van hier voren breder folio 243.
In dato ut supra heefft Jan Tiesselink van sijn regt op 't bovenstaande capitaal
gerenuntieert; vide hier voren folio 244.
Anno 1712 – den 8 augusti heefft Esken Hoefman voor een somma van 100 guldens aen
Anna Geerdink in specie verbonden sijn mest ende mestregt op de Hoefmansplaetsche,
vide hier voren folio 245.
Anno 1712 – den 30 augusti hebben Gerrit Bouwhuijs cum uxore aen Gerrit Berentsen
voor een somma van 600 guldens in specie verbonden den halven Vaerkamp, waer van
vide hier vooren folio 248.
Anno 1712 – 10 8ber is een sekere acte ter secretarie gebragt waer bij sijn hooggraaflijke
excellentie Joest Graeff tot Bronkhorst etc. etc. etc. aen Johan Bunschate in pandschap
hebben uijtgedaen 8 molder rogge uijt ’t erve Nijhof te redimeeren met honderd enkelde
golden gulden van gewighte Cheurfurster munte etc. ende sulx gedateert in den jaere
1538 waer van vide hier vooren breeder folio 254.
In dato ut supra is geprothocolleert ’t geene in dorso van de bovenstaande acte stondt te
weeten, dat den jaerlijxen uijtgank was gereduceert op 6½ molder rogge, vide hier vooren
folio 256.
Eodem die, een acte per clausulam concernentem, waer bij Geertken Bonschate aen
Geert Steelkens de bovenstaende pandschap in den jaere 1559 heefft oovergedraegen,
vide hier vooren folio 255.
Ende eijndelijk een ongerigtelijke cessie van Wolter Steeltjes ende sijn huijsvrouw aen
burgemeester Jan Veldink van die voorschreven pandschap off obligatie, vide folio 257.
Anno 1712 – den 15 8ber zijn ter secretarie gebragt ten fine van prothocollatie etc. de
houwelijkse voorwaerden tusschen Geert Daven, ende Engeltjen Roeterdink in dato den
5 martij 1707 opgerigt, vide hier vooren folio 258.
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Anno 1713 – den 1 februari hebben Gerrit Renger cum uxore oover haere goederen
gedisponeert ende onder anderen meede aen Willemken ter Meule op seekere conditien
opgedragen de geregte halffscheijd vande caetersteede de Rengers catersteede
genaamt, waer van vide hier vooren folio 275.
Anno 1713 – den 4 meert heefft burgemeester Jan te Winckel voor een somma van 1000
guldens aen Hendr. Gerverdink in specie verbonden ’t halve erve Gijgink, vide hier
vooren folio 276.
Anno 1713 – den 4 martij hebben de landschrijver Daniel Alard cum uxore door haeren
volmagtiger aen de heer Josias Olmius opgedragen een capitaal van 3916 guldens ende
13 stuijvers, staende tot laste van sijn hooggraefflijke excellentie van Limburgh etc. etc.
etc. in Assink ende Boevink gevestigt, vide hier voren folio 278.
Anno 1713 – den 29 april hebben Lambert Aeftink cum uxore aen haer broeder Harmen
Aeftink op seekere conditien alle haere goederen opgedragen, vide hier voren folio 283
en 284.
Anno 1713 – den 9 meij hebben Willem Nieuwencamp cum uxore voor een somma van
40 guldens aen Adolph van Gelder in specie verbonden den Hoogerhorster Camp neffens
haere behuijsinge met den gaerden in den Biel gelegen, vide hier voren folio 286.
Anno 1713 – 2 junij hebben Joan Dirck ter Hoeve ende sijn suster aen Jan Broeker
opgedragen een stucke bouwlands ’t Sluiterskampken genaamt, waer van vide hier
vooren breder folio 293.
Anno 1713 – den 7 junij is een acte ter secretarie gebragt waer bij Jan Roeterdink cum
uxore aen haer soon Harmen op seekere conditien op den 28 februari 1655 hebben
opgedragen ende ten houwelijk meegegeeven ’t halve goed Roeterdink, waer van vide
hier vooren folio 298.
In dato supra heefft Geert Roeterdinck cum uxore voor de alimentatie aan Engele
Roeterdink verbonden ’t erve Roeterdink ende heefft daer op voorschreven Engele
Roeterdink afstand gedaen van sodane 500 guldens, als haer uijt ’t erve Roeterdink
competeerde, waer van vide hier voren folio 299.
Anno 1713 – den 9 junij heefft juffrouw Odilia Brands cum suis voor de evictie van ’t
Ottersland in specie verbonden 3/5 parten van ’t erve Lieftink, vide hier voren folio 302.
Anno 1713 – den 9 augusti hebben sijn hooggraefflijke excellentie Frederich Wilhelm
Graeff tot Limburgh etc. etc. etc. voor een somma van 700 guldens aen Jan ten
Broekhuijs in specie verbonden ’t erve Nijhof, in Gelselaer gelegen, vide hier voren folio
310.
Anno 1713 – den 15 7ber hebben sijn hooggraefflijke excellentie Frederich Wilhelm Graaf
tot Limburgh etc. etc. etc. voor een somma van 800 guldens aen Fenneken ten Cate in
specie verbonden de erven Forckinck, en Assink, anders Holtvoogd genaamt, in de
boerschap Haerloo geleegen, vide hier vooren folio 317.
Anno 1713 – den 23 8ber hebben Philips Schipbeeke cum uxore aen Wolterken Jansen
ter Sluise opgedragen haere caetersteede die Gerrit Schipbeecks Steede genaamt, gelijk
meede haere halfscheijd aen die Wettersmaethe te saemen in de boerschap Gelselaer
gelegen, vide hier vooren folio 323.
Anno 1713 – den 20 9ber hebben Geesken Roecks cum suis aen de edele Gerrit Jansen
senior & junior voor een somma van 700 guldens in specie verbonden 1/3 part van de
Gelselaer thiende, vide hier voren folio 327.
Anno 1713 – den 22 9ber heefft Nicolaas Herman Brand cum suis voor een somma van
450 guldens aen Hendr. Tijberink in specie verbonden 3/5 parten van ’t erve Lieftink,
vide hier vooren folio 329.
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Anno 1713 – den 24 9ber hebben Joan Schutte cum uxore voor een somma van 600
guldens aen Hendr. Gerverdink in specie verbonden 1/3 part van ’t erve Averbeckink in
Haerloo gelegen, waer van vide hier vooren, folio 330.
Anno 1714 – den 25 januari hebben Joan Elberus cum uxore aen Herman van Oortwolde
opgedragen haer stucke bouwlands op den Hesselink Esch, waer van vide hier vooren
breeder folio 342.
Anno 1714 – den 29 januari is een seekere maegescheijdinge ter secretarie gebragt
tusschen Herman Hagens, ende desselffs voorkinderen op den 23 januari 1680 opgerigt,
vide hier voren breder folio 343.
Anno 1714 – den 11 april hebben Geert Cotjes cum uxore voor een somma van 104
guldens aen Albert Cremer in specie verbonden haer huijs en hoff aen de Geesterschen
Esch, vide hier voren folio 347.
Anno 1714 – den 28 april hebben Willem Bresser cum uxore aen Harmen Funderink
opgedragen die halve Grijmelink Maethe, waer van vide hier vooren folio 350.
Anno 1714 – den 3 meij hebben Derck Braskamp cum uxore aan Gosen te Wanninkhoff
opgedragen haar stucke bouwlandts in den Aerder Esch kennelijk gelegen, waer van vide
hier vooren folio 350.
Anno 1714 – den 5 meij hebben Adolph Meilingh cum uxore aen Geert Lieftink
opgedragen 1/5 part aen ’t erve Lieftink, waer vide hier vooren breeder folio 351.
Anno 1714 – den 9 meij is een acte ter secretarie gebragt, waer bij sijn hooggraefflijke
excellentie Frederich Wilhelm graaff tot Limburgh etc. etc. etc. op den 9 april 1714 voor
een somma van 200 guldens aen de Diaconie tot Gelselaer in specie hebben verbonden ’t
erve Nijhoff, waer van vide hier vooren folio 352.
Anno 1714 – den 9 meij hebben de heer dr. Henr. W. Mettink cum uxore aen Willem
Geerdink opgedraegen de Triersweijde in den Scherpenoorth, boerschap Ooverbiel
gelegen, waer van vide hier voren breder folio 353.
Anno 1714 – den 5 junij heefft Trijntjen te Laerbergh, cum suijs aen Engbert Haegens
overgedraegen haer huijs binnen Geesteren aen den kerkhoff staende, met den put ende
hoff daer aen geleegen, gelijk meede ’t Smitshuijsken, waer van vide hier voren breder
folio 361.
Anno 1714 – den 11 junij hebben Gerrit Bruins cum uxore aen Hendr. ten Broeke
opgedragen haer stucke lands aen den Geesterschen dijck bij de Kemmelaers kolk
gelegen, vide hier voren folio 363.
Anno 1714 – den 11 junij hebben Hendr. ten Broeke aen Harmen van Oortwolde
opgedraegen ’t Kolkmans huijsjen met den daer toe behoorenden gaerden geleegen aen
den Geesterschen dijk, waer van vide hier vooren breder folio 364.
Anno 1714 – den 30 junij hebben Dirk Braskamp cum uxore voor een somma van 100
rijxdaalders aen Arend Bouwhuijs in specie verbonden haeren caeterssteede Braskamp
genaamt in den Veldthoek kennelijk gelegen, waer van vide hier vooren folio 368.
Anno 1714 – den 17 9ber hebben sijn hooggraeflijke excellentie Frederich Wilhelm graaff
tot Limburgh etc. etc. etc. aen Scholte Hendr. Grote Veldink opgedragen een parceel
lands ’t Bussincks meeken genaamt in de boerschap Haarloo kennelijk gelegen, neffens ’t
regt van den voerwegh oover den Hoff toe Bussink naa den Twil, ende de Sweerink
maethe, waer van vide hier vooren breder folio 388.
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Anno 1714 – den 31 xber is een acte ter secretarie oovergegeeven waer bij sijn
hooggraeflijke excellentie Frederich Wilhelm graaff tot Limburgh etc. etc. etc. op den 8
xber aen Goosen ten Cate voor een somma van 600 guldens in pandschap onder anderen
hebben uijtgedaen den garffthiende uijt ’t goedt Cate, neffens den garffthiende uijt
seekere weijde wanneer die besaeijt wordt, met anderhalven stuijver tins en 14 stuijvers
olimole holt, neffens 2 gasten rogge uijt een parceelken lands in den Eijbergsen Esch
gelegen, waer van vide hier vooren breder folio 397.
Anno 1715 – den 28 februari is een acte ter secretarie gebragt, waer bij Henr. Nuisinck
cum uxore bekenden aen Reind Hagens voor een somma van 100 daalders verkofft te
hebben haere filiale portie ende aenstaende naalatenschap van haeren vaeder Herman
Hagens etc. , waer van vide hier voren breder folio 403.
Anno 1715 – den 13 meij hebben Jan Bomer cum uxore voor een somma van 800 guldens
aen Herman Schothorst in specie verbonden haere caevensteede het Nijland genaamt, in
de boerschap Gelselaer gelegen, vide hier voren folio 407.
Anno 1715 – den 13 meij hebben Joan Wijgink cum uxore voor een somma van 1900
guldens aen Christoffer ten Cate in specie verbonden ’t erve de Hallerije genaamt, onder
Geesteren kennelijk gelegen, waer van vide hier voren breder folio 408.
Anno 1715 – den 13 meij hebben Joan Wijgink cum uxore voor een somma van 280
guldens aen Geertjen Rutgers in specie verbonden een stucke bouwlands van een molder
gesaeij, gelegen op ’t Aeftink rot, vide hier voren folio 409.
Anno 1715 – den 15 meij hebben sijn hooggraeflijke excellentie Frederich Wilhelm
Graeff tot Limburgh voor een jaerlijxe lijffrente ad 100 guldens aen juffrouw Johanna
Margareta Brand ende voor een jaerlijxe lijffrente ad 51 guldens 17 stuijvers aen Anna
Judith Maria Brand in specie verbonden de Lebbenbrugge met ’t tol, ende weghgeld,
neffens de Oude Wiltbaene, vide hier voren breder folio 411.
[In de kantlijn:] pro memoria de 100 guldens van Joh. Marg. Brand zijn gerojeert vide op folio 411.

16.05.1715
folio 12

23.05.1715
folio 12

16.09.1715
folio 12

25.10.1715
folio 12
15.12.1715
folio 12
31.12.1715
folio 12

Anno 1715 – den 16 meij hebben Dirck Braskamp cum suis voor een summa van 450
guldens aen Engele Haselbergh weduwe Bouwhuijs in specie verbonden haere
cavensteede Braskamp genaemt in den Velthoek kennelijk gelegen, waer van vide hier
vooren folio 412.
Anno 1715 – den 23 meij heefft de volmagtiger van Bernhard Adolph Roelofsen aen
Christoffer ten Cate opgedragen ¾ parten van ’t erve Forckinck, nevens ¾ parten in 7
koeweijden liggende in de Huijrweerd, ende onder ’t erve Forckinck geleegen, waer van
vide hier vooren breeder folio 413.
Anno 1715 – den 16 7ber hebben Hendr. Oncruit cum uxore voor een somma van 500
guldens aen Dries Elderink in specie verbonden de halffscheijd aen 2 parceelen
bouwlands in Gelselaer geleegen, ’t eene Elderinks Groote stucke op den Esch, en ’t
andere ’t Suirboom stucke genaemt, waer van vide hier vooren breder folio 426.
Anno 1715 – den 25 8ber hebben Wilhelmus, ende Jan Knippenborgh voor een somma
van 2000 guldens aen dr. Theodorus van Eijll jeder in specie verbonden 1/6 part van ’t
erve Wolferink in de boerschap Culsdom gelegen, vide hier voren breder folio 429.
Anno 1715 – den 15 xber hebben Geert Rotmans cum uxore voor een somma van 600
guldens aen haere dogter Jenneken in specie verbonden ’t halve Rot, met alle ap- ende
dependentien van dien, waer van vide hier voren breder folio 434.
Anno 1715 – den 31 xber hebben Hendr. Huiskers cum uxore sigh reciproquelijk met alle
haere natelaetene gerede goederen begiftigt, ende in de ongereede betugtigt, vide hier
voren folio 437.
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Anno 1716 – den 6 januari zijn sekere houwelijxe voorwaerden ter secretarie gebragt
waer bij de heer drossaerd Reiner Otto van Duithe ende Charlotte Mechteld van Duithe
vrouw tot ’t Mensink sigh in alle haare goederen soo feudale, als allodiale goederen
hebben betugtigt etc. waer van vide hier voren folio 438.
Anno 1716 – den 6 januari heefft de heer drossaert van Duithe genaemt Buth qq. per
clausulas concernentes laten prothocolleren etc. seekere maegescheijdinge tusschen
vrouw Charlotte Mechteld van Duijthe etc. ende de mombers van haer hoogwelgeboren
kinderen bij wijlen de heer Jacob van Munster geprocreëert, in dato den 16 9ber 1714
opgerigt, waer bij onder anderen is bedongen, dat de vrouw douariere soude behouden
haar geregte aanpart aen allodiale goederen bij haer hoogwelgeboren ouders nagelaten,
gelijk meede de halfscheijd van de Hallersmeen, waer van vide hier voren breder folio
439.
Anno 1716 – den 23 januari hebben de hooggeboren vrouw gravinne douariere van
Teklenborgh etc. etc. etc. voor de costen van ’t appel etc. de weduwe Oevershorst
verbonden de erven Laerbergh ende Hillehorst, waer van vide hier vooren breder folio
440.
Anno 1716 – den 31 januari hebben de freulijns van Mensink voor een somma van 1800
caroli guldens aen Christoffer ten Cate in specie verbonden haere filiale portien aen haer
ouderlijke naalatenschap, vide hier voren breder folio 441.
Anno 1716 – den 6 februari hebben de freulijns van Mensink voor een somma van 792
guldens aen Dirck van Sandbergen in specie verbonden haere 2/3 parten aen de
Grijmelinks off Lansinksbraek, neevens ’t stukke land ’t Hammeke genaemt, neffens de
Meeinksmaete, waer vide hier voren breder folio 443.
Anno 1716 – den 18 februari heefft de weduwe Oevershorst voor de costen van ’t appel
contra de gravinne van Tekklenburgh etc. tot borge gestelt de persoon van Arend ter
Aert etc. vide hier voren folio 445.
Anno 1716 – 24 junij is een maegescheijdinge ter secretarie gebragt waer bij
burgemeester Moijderman cum suis bekenden aen burgemeester Ter Maath onder
anderen oovergedragen te hebben een 1/8 part van, off in de Haelickmaethe in de
boerschap Culsdom gelegen, vide hier vooren folio 459.
Anno 1716 – den 10 augusti heefft burgemeester Joh. Henr. Veldink voor een somma van
1000 guldens aen de weduwe Luloffs in specie verbonden de halffscheijd van ’t erve
Cleijn Culsdom, vide hier voren breder folio 466.
Anno 1716 – den 11 augusti heefft Hester Dirx door haeren volmagtiger aen de weduwe
van Henr. Tijberink opgedragen den Scharpenborger thiende, soo van ’t saet, als den
bloedthiende, waer van vide hier voren breder folio 467.
Anno 1716 – den 27 8ber hebben Harmen Busschers cum uxore voor een somma van 500
guldens aen Teunis te Raa in specie verbonden haer stucke bouwlands, de Kortebeeke
genaemt, in den Geesterschen Esch kennelijk geleegen, waer van vide hier voren folio
473.
Anno 1716 – den 29 8ber hebben Jacob Rhijnvisch cum uxore aen Aelbert Grote Culsdom
opgedragen haer ¼ part van 4/9 gedeeltens, bestaende in bouw- ende weijdelandtjes,
voor deesen van ’t erve Groot Culsdom afgemeeten, waer van vide hier voren breeder
folio 474.
Anno 1717 – den 23 februari heefft Geertruijd Decanus, weduwe Bruijns, aen Jan ter
Aerth opgedragen haer geregte derde part van ’t erve Braeke, in den Veldhoek kennelijk
gelegen, vide hier voren folio 482.
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Anno 1717 – den 6 aprilis zijn seekere houwelijxe voorwaerden ter secretarie gebragt
tusschen Gerrit Endeman ende Elsken Janssen op den 4 februari 1717 opgerigt, waer van
vide hier voren breeder folio 485.
Anno 1717 – den 15 meij hebben Joan Wijgink cum uxore aen Gerrit Tecklenborgh
opgedragen twee stucken bouwlands op ’t Aaftink Rot, waer van vide hier voren breeder
folio 488.
Anno 1717 – den 17 junij heefft Bernhard Bannink cum suis aan Roeloff Croenen
opgedragen haere weijde aan ’t Fockinkbroek, neffens ’t Assink kempken daer bij ende
aen geleegen, waer van vide hier voren breeder folio 493.
Anno 1717 – den 25 junij heefft Wilhelmina Adriana de Meijer qq, aan Gosen ten Caete
opgedraegen 1/3 part van ’t erve Averbeckinck in Haerloo kennelijk gelegen, waer van
vide hier voren breder folio 495.
Anno 1717 – den 28 junij heefft Maria te Hogehorst aen Wendelina ten Cate, voor een
somma van 91 guldens verbonden haer gesaaij op ’t land, waer van vide hier voren
breeder folio 496.
Anno 1717 – den 26 junij heefft Jacob Weddelink aen Engele te Haeselbargh opgedragen
haer hoijgrond in de Paster alias Ruijkevismaete, in den Culsdom kennelijk gelegen, vide
hier voren folio 498.
Anno 1717 – den 11 augusti hebben Joan Schutte cum uxore voor een somma van 1000
guldens aen Jan Hemsink in specie verbonden 1/3 part van ’t erve Averbeckink in
Haerloo, waer van vide hier voren breder folio 499.
Anno 1717 – den 30 augusti hebben Jan Swiers cum uxore voor een somma van 100
guldens aen Engbert Ebbekink in specie verbonden de Swiers- off Prikkenplaatsche in de
boerschap Huire kennelijk gelegen, vide hier voren breder folio 503.
Anno 1717 – den 13 7ber zijn seekere houwelijxe voorwaerden ter secretarie tusschen
Hendr. Huijskers, ende Maria Henricks opgerigt in dato den 14 meij 1716, waer van vide
hier vooren breder folio 504.
Anno 1717 – den 11 8ber hebben Adolph van Gelder cum uxore voor de oncosten vande
procedure etc. contra Harm. ende Richold Loeneman voor het stadgerighte van Lochum
geëntameert, onder anderen in specie verbonden een capitaal van 40 guldens gevestigt in
den Nieuwencamp, onder den Biel geleegen, waer van vide hier vooren breeder folio
505.
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Anno 1717 – den 19 novembris heefft den hoogwelgeboren heer tot de Ehse qq door
sijnen volmagtiger dr. Bomble alhier doen registreeren sodane parceelen als onder
anderen uijt onder den boedel van wijlen de vrouw van de Hoffsteede behoorden als
voor eerst een stuck lands bij Herman Hagens gebouwt
2. De Duitsche maethe, neffens een stuck landt.
3. Een stuck lands bij Cremer Hendrick.
4. Roeterincks maete halff.
5. Een gaerden bij Engele.
6. Een mudde gesaeij bij het Rot.
7. Een stuck bij Gerrit Aernink gebouwt, in den Geesterschen Esch de Hemminck bree
genaemt.
8. Een stuk bij Scheelen Aernink gebouwt, in den Geesterschen Esch.
9. De tiende van Hesselinck, Esselinck, ende Lieftinck.
10. Den Hubert, off Prickenkamp omtrent 3 mudde gesaeij.
11. Het erve Averdijckink.
12. Nijenhuijs een kaeter, en een weijdeken bij Averdijckink.
13. Hesselinck, alias Florijn.
14. Het land op den Sonnekamp gebouwt bij Hartgerinck.
15. Boolspijck.
16. Een stuck lands in den Geesterschen Esch gebouwt bij Hartgerinck.
17. Een stuck lands in den Esselincks Esch, gebouwt bij Elkink.
18. Tien schepels saat in Hesselincks Esch, waar van een gedeelte Clinckboom, ende een
gedeelte Florijn bouwt.
19. Willinck een kaeter.
waer van vide hier vooren breeder folio 509 etc.
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Grimelink land, 2
Groenendal, 5
Groot Culsdom, 5, 9
Groot Hasebroek, 3
Grote Culsdom, 9
Grote Veldink, 7
Grote weijde, 1

Caete, 10
Campen, 3
Cate, 2, 3, 6, 8, 9, 10
Cheurfurster munte, 5
Claphouwerscamp, 4
Cleijn Culsdom, 9
Clinckboom, 11
Coeverden, 5
Cotjes, 2, 7
Cremer, 3, 4, 7, 11
Croenen, 10
Cuijper, 2, 3, 4
Cuijpers, 1
Culsdom, 10

D
Daven, 2, 5
Decanus, 9
Diaconie tot Gelselaer, 2,
7
Didio, 2
Dijckersmaethe, 4
Dijkwevershuijs, 4
Dirksen, 2
Dirx, 9
Duijthe, 9
Duithe, 9
Duithe genaemt Buth, 9
Duitsche maethe, 11

H

E

Haarlo, 2
Haarloo, 4, 7
Haegens, 7
Haelickmaethe, 9
Haerloo, 4, 7, 10
Haeselbargh, 10
Hagens, 7, 8, 11
Hallerie, 1
Hallerije, 1, 8
Hallersgaerden, 1
Hallersmeen, 9
Hallinkmathe, 2
Hammeke, 9
Harmsen, 2, 3
Hartgerinck, 11

Ebbekink, 1, 5, 10
Ehse, 11
Eijbergsen Esch, 8
Eijll, 8
Elberink, 4
Elberus, 7
Elderink, 8
Elderinks Groote stucke,
8
Elkink, 11
Endeman, 10
Esselinck, 11
Esselincks Esch, 11
Esselink, 5

Haselbergh, 8
Heggen Stucke, 1
Hemminck bree, 11
Hemsink, 10
Hendriksen, 3
Henricks, 10
Hesselinck, 11
Hesselinck, alias Florijn,
11
Hesselincks Esch, 11
Hesselink Esch, 7
Hillehorst, 9
Hoefman, 4, 5
Hoefmansplaetsche, 5
Hoeve, 6
Hoevenborgh, 1
Hoffsteede, 11
Hogehorst, 3, 10
Holtvoogd, 6
Hoogerhorster Camp, 6
Hubert, off Prickenkamp,
11
Huer Weert, 1
Huijrweerd, 8
Huijskers, 10
Huiskers, 8

I
IJmeschuijr, 1
Israelsplaetsche, 3

J
Jalink, 2
Jalink camp, 2
Jan Coenderinks huijs, 4
Jansen, 6
Janssen, 10

K
Keijser, 3
Kemmelaers kolk, 7
Keppel tot Odink, 5
Klaphouwers camp, 3
Knippenborgh, 8
Knuijth, 2
Kolkmans huijsjen, 7
Kortebeeke, 9
Kostverloren, 2
Krijger, 1
Kuijpersplaetse, 4

L
Laerbergh, 7, 9
Laerberghs breën, 3
Lebbenbrugge, 8
Leemacker, 3
Lieftinck, 11
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Index - Registratie van het district Geesteren - Periode 1708-1717
Lieftink, 1, 2, 6, 7
Limburgh, 1, 2, 6, 7, 8
Limburgh ende
Bronkhorst, 1, 2
Limburgh, en Bronkhorst,
2
Lochum, 2, 10
Loeneman, 10
Lubberdink, 1, 2, 4
Luloffs, 9

M
Meeinksmaete, 9
Meijer, 3, 4, 10
Meilingh, 7
Mensink, 1, 9
Mettink, 7
Meule, 6
Michorius, 3
Moijderman, 2, 9
Muijden camp, 3
Munster, 1, 9

N
Narve, 1
Nieuwemaete, 4
Nieuwencamp, 6, 10
Nijencamp, 2, 4
Nijenhuijs, 4, 11
Nijhof, 5, 6
Nijhoff, 7
Nijhuijs, 4
Nijland, 2, 8
Nijlandt, 2
Nuisinck, 8

O

S

Oevershorst, 9
Olmius, 1, 2, 3, 6
Olthoff, 4
Ommeren, 3
Oncruit, 8
Oortwolde, 7
Otter, 1
Ottersland, 6
Oude Wiltbaene, 8

Sandbergen, 9
Scharpenborger, 9
Scheele, 5
Scherpenoort, 4
Scherpenoorth, 7
Schipbeecks Steede, 6
Schipbeeke, 6
Schothorst, 2, 3, 8
Schothorster Esch, 2
Schothorster
Gelselaerschen Esch, 2
Schothorster weijde, 3
Schouten, 2
Schutte, 7, 10
Siggelaersplaetsche, 4
Siggeler, 4
Sloot, 5
Sluise, 6
Sluiterskampken, 6
Smalhorst, 4
Smitshuijsken, 7
Somerskamp, 3
Sonnekamp, 11
Steelcamp, 2
Steelkens, 5
Steeltjes, 5
Stege, 1
Stevens, 1
Stockink, 4, 5
Stormelink, 3
Suirboom stucke, 8
Sweenhorster camp, 1
Sweenshorst, 1
Sweerink maethe, 7
Swerink, 4
Swiers, 10
Swiers- off
Prikkenplaatsche, 10

P
Papencamp, 2
Paster alias
Ruijkevismaete, 10
Pastmans, 2
Postbree, 3

R
Raa, 9
Reilingerus, 4
Renger, 6
Rengers catersteede, 6
Rhijnvisch, 9
Ripperda, 3
Roecks, 6
Roelofsen, 1, 4, 8
Roeterdinck, 6
Roeterdink, 5, 6
Roeterincks maete, 11
Rot aan ’t Oostervelt, 1
Rotmans, 8
Roveen, 3
Rutgers, 2, 4, 8

T
Tecklenborgh, 10
Tekklenburgh, 9
Teklenborgh, 1, 9
Tellemans, 5
Ter Maath, 9
Tiberink, 1, 3
Tiesselink, 5
Tijberink, 1, 2, 4, 6, 9
Triersweijde, 7
Twil, 7

V
Vaerkamp, 5
Veldhuijs, 3
Veldink, 5, 9
Veldthoek, 7
Velthuijs, 4
Verwit, 4
Verwitsmaete, 4
Vorden, 3

W
Wannink, 4
Wanninkhoff, 7
Weddelink, 10
Westenbergh, 5
Wettersmaethe, 6
Wiermaete, 4
Wijgink, 1, 3, 5, 8, 10
Wijlick, 1
Willinck, 11
Winckel, 6
Wolferink, 8
Wooldink, 2
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