Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 411
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Registratie van het district Geesteren - Periode 1701-1708
Registrature van Verbanden,
Opdragten, Testamenten,
Maagscheidingen,
voorts
alle vrijwillige Acten.
De Voogdie Geesteren

22.09.1701
folio 1

18.10.1701
folio 1
31.12.1701
folio 1

19.05.1704
folio 1

04.02.1705
folio 1

02.08.1707
folio 1 en 2

02.08.1707
folio 2

Boerschap Culsdom
Anno 1701 – den 22 7br. circa und. antem. heeft dr. Everhard Opgelder, als volmagtiger
van de professor Joan van den Broek aan de de erfgenamen van wijlen den
hoogwelgeboren heer baron van Heekeren etc. opgedragen de halfscheijd van ’t erve
Frens met sijn aancleven, vide hier voren breder folio 2.
Anno 1701 – den 18 8br. heeft Gerrit ter Weeme cum uxore voor een capitaal ad 100
daalders, aan Harmen Bosman in specie verbonden haare weijde, Jan ter Weems weijde
genaemt, gelegen tegen Aaftingberg, vide hier voren breder folio 6.
Anno 1701 – den 31 10br. heeft dr. Engelen qq. laaten protocolleeren en registreeren
soodane dispositie als de hoogwelgeboren heer Walraven van Heekeren in dato den 2
10br 1692 gemaakt heeft en waar bij hij tot erfgenaam van alle sijne goederen, soo lheen
als allodiaal, en in specie ’t huis, en de onderhorige landerien van Netelhorst, soo onder
dese heerlijckheijd Borculoo, als onder Lochem gelegen, genomineert heeft sijnen
oldtsten broeder de heer Robert van Heeckeren, mits uitkeerende etc. als meede sodane
naadere codicille, als welgemelte hooggeboren heer van Heeckeren in dato den 26/16
octobr. opgerigt heeft, waar van vide hier vooren breder folio 21-35.
Anno 1704 – den 19 meij, circa 9nam heefft Henr. Buirinck cum uxore voor de somma van
300 guldens aan Jan Harmelink in specie verbonden haar gedeelte hoijgronds in den
Averslagh, tusschen Mulderinks en Aartmans land gelegen, vide hier voren breder folio
153.
Anno 1705 – den 4 februari heefft Victor Toor cum uxore voor een somma van 300
guldens, aan Reint Hoijtink, onder anderen in specie verbonden een geregt agte part van
’t land in den Culsdom gelegen, so en als ’t van de Crijger gebruikt, en gebouwt wordt
vide hier voren breder folio 192.
Anno 1707 – den 2 augusti is geprotocolleert seekere magescheijd tusschen Abraham van
Elst cum uxore, en Victor Toor cum uxore opgerigt, op den 10 julij 1707 waar bij aan
Abraham van Elst onder anderen is toegedeelt ’t aanpart aan den Culsdom etc. waar van
vide hier voren breder folio 288.
Anno 1707 – den 2 augusti heefft Abraham van Elst cum suis aan Henr. Tellemans
opgedragen 4/8 parten van die 4/9 gedeeltens, soo voor deesen van ’t goed Grote
Culsdom zijn affgedeelt, vide hier vooren breeder folio 289.
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30.11.1701
folio 5

02.05.1702
folio 5

12.07.1702
folio 5

09.08.1702
folio 5

05.10.1702
folio 5

06.11.1702
folio 5

20.12.1702
folio 5

26.02.1703
folio 5
05.02.1703
folio 5

13.03.1703
folio 6

De Boerschappen ende dorpen Geesteren en Gelselaar
Anno 1701 – den 30 9br. heefft Jan Claassen cum uxore voor een somma van 50 guldens
aan de Diaconie tot Geesteren in specie verbonden, deselve onderpanden, welke hij op
23 jan. 1700 voor de somma van 200 guldens, aan deselve diaconie verbonden heeft,
vide hier vooren breder folio 17.
Anno 1702 – den 2 meij heeft Henr. Horstman cum uxore voor de somma van 71 guldens
aan de tijdlijke Provisoren van Geesteren in specie verbonden haar stucke landts ’t
Sijdelant genaemt, liggende op den Geesterschen Esch tusschen de Nijhuiser en Horst
Alen landerien, vide hier vorenm breder folio 51.
Anno 1702 – den 12 julij heeft dr. Bomble ter secretarie laten protocolleeren en
registreeren copielijcke houwelijx voorwaarden waar bij onder anderen de bruidt
Hermken Stockhuirne ten houwelijk aanbrengt die halve bouwerije, gesaij, mest en
mestregt, peerde etc. etc. Bij welke acte vorders ’t halve binnen landt in sijn kennelijcke
limiten, neffens ’t huis en hoff aan de bruidegom Jan Rommeler, en sijn voornoemde
bruidt is verkogt voor 600 guldens etc., behoudende die andere halve bouwerije die oude
luijden, vide hier vorenm breder folio 73.
Anno 1702 – den 9 augusti heeft Ermgard weduwe Stokheurne cum suis aan Woltertien
Jansen opgedragen haar huis met den hoff met den aankleven van dien, die Stokhuirne
genaamt met een camp boulandt ’t Binnen landt genaamt, ende dan nog een gaarden
liggende oost ende zuidt langs aan Ebbekink Esch, west en noorth aan den Esch en aan
Stokheurnes binnenlandt etc. sijnde dese perceelen in de boerschap Gelselaar in hare
kennelijke limiten geleegen, vide hier voren breder folio 75.
Anno 1702 – den 5 8br. heeft Jan Teklenborgh alhier laten protocolleeren en registreeren
soodane houwelijx voorwaarden als tusschen hem en Jenneken Kolkmans in dato den 15
7br 1701 sijn opgerigt, waar bij, onder anderen, aan haar lieden van Hendr. Kolkman is
overgegeeven ’t halve huis en hoff ende bouwlandt, ende alle de halve bouwerije van de
Kolkmans plaatsche, vide hier voren breeder folio 80.
Anno 1702 – den 6 9br. heeft Armgard Mullers door haren volmagtiger bekend aan haren
soon de predikant Meijling bovens andere capitalen schuldig te sijn 572 guldens etc. en
daar bij geinhaereert haar vorige verbanden ten sijnen behoeve gedaan in ’t halve
Esselink, 1/5 gedeelte van Lieftink, de Wesselshuismate, en in ¾ parten van den
Reverdinkscamp etc., vide hier voren breder folio 86.
Anno 1702 – den 20 10br. ’s morgens om 9 uir heefft de stadhouder van leenen aan mij
vertoont een extract uijt een register off ligger van de leengoederen in de Graaffschap
Zutphen gelegen, onderteeckent van de heer Joh. Op ten Noort om daar uijt alleen te
registreeren de clausula concernens luidende Corthoff in ’t kerspel Geesteren, boerschap
Gelseler gelegen, aan den graafflijcke huijse Borculo leenroerig. En is na gedane
registrature ’t voorschreven extract aan den selven gerestitueert.
Anno 1703 – 26 februari heefft Herm. Thomé als volmagtiger van Hilleken ten Brummel
cum suis aan Harm. Broeker opgedragen ’t sevende gedeelte in ’t goed de Broekerstede,
vide hier voren breeder folio 98.
Anno 1703 – den 5 februari heefft ds. Coenr. Veenhuisen cum uxore, ten opsigt van de
clagte en eijsch vande fiscaal pro futuro judicato …. sistendo … als mede voor de costen
der proceduire, ten respecte van de medegedaagdens in specie verbonden haar stucke
lands op den Gelselaarschen Esch gelegen, ’t Grote Stucke genaemt, gelijk mede ’t
Borghorster kempken bij de Weeme gelegen, vide hier van breder in ’t breucken protocol
folio [niet genoemd]
Anno 1703 – den 13 meert heefft Berent Bomer cum uxore aan de tijdlijke
kerkmeesteren tot Geesteren in vollenkomen verwin gecedeert en overgegeeven seker
stuk lands op den Hercamp, als mede haar huijs, gaarden en landen op den voorschreven
Hercamp gelegen, vide hier voren breder folio 99.
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19.03.1703
folio 6

03.04.1703
folio 6

10.05.1703
folio 6
22.06.1703
folio 6

05.11.1703
folio 6

12.11.1703
folio 6
19.11.1703
folio 6

30.01.1704
folio 6

09.02.1704
folio 6
15.02.1704
folio 6
03.04.1704
folio 6 en 7

08.05.1704
folio 7

19.05.1704
folio 7

De Boerschappen ende dorpen Geesteren en Gelselaar
Anno 1703 – 19 meert heefft Jan Bremer cum uxore aan Gosen Boevink opgedragen haar
halffscheijd van een stuk bouwlands de Doevenbree genaemt op den Geesterschen Esch,
beneevens Sweer Bennekers sijn halffscheijd kennelijk gelegen, vide hier voren breder
folio 100.
Anno 1703 – den 3 aprilis heefft Geert ter Aarth cum suis etc. aan Egbertjen weduwe
Olthoff opgedragen der nagelatene kinderen van wijlen Gerrit ten Drieteler derden deel
van de Broekersteede in de boerschap Gelselaar gelegen, vide hier voren breder folio
101.
Anno 1703 – 10 meij heefft Gerrit ter Weeme cum uxore voor een somma van 100
guldens aan de tijdlijke kerkmeesteren tot Geesteren in specie verbonden haar huijs en
hoff naast den Hoeverburg gelegen, vide hier voren breeder folio 104.
Anno 1703 – den 22 junij heefft Derk Braskamp cum uxore aan Gerrit Drietelman voor
een somma van 250 guldens in specie verbonden haar stucke boulands de Douvenbree t’
eijndens den Geesterschen Brink, en met ’t ander eijnde aan den hogen weg kennelijk
gelegen, vide hier voren breder folio 115.
Anno 1703 – den 5 9br. Heefft Jenneken te Oevershorst aan Derk Hiddinck cum uxore
opgedragen haar huijs Oevershorst genaemt, de schoppe en den hoff voor de schoppe,
den bergh, en ’t holtgewasch hart, en week, soo sigh bij en omtrent ’t huijs bevindt,
voorts den halven Borghorster Camp, den halven Laarcamp, den halven
Vondersmaatcamp, den halven Bonenpast, den halven Naatsak, de halve Ackermate, de
halve Borghorster mate, en de halve Vondermate etc. etc., vide hier voren breder folio
128.
Anno 1703 – den 12 9br. heefft Gerrit Ziggelarije cum uxore voor de somma van 100
daalders aan Herm. Busman in specie verbonden de halffscheijt vande caterstede ‘t
Ziggelarije genaemt, vide hier voren breeder folio 129.
Anno 1703 – den 19 9br. heefft Jan Wijgink cum uxore voor de somma van 1500 guldens
aan ds. Henr. Meilingius in specie verbonden ’t erve en goedt de Hallerije genaemt, met
alle sijn ap- en dependentien, soo bouw- als weijdegronden, vide hier voren breeder folio
132.
Anno 1704 – den 30 januari is ter secretarie behandigt sekere houwelijx voorwaarden om
geprotocolleert en geregistreert te worden waar bij onder anderen de bruijdt Engeltjen
Teklenborgh ten houwelijk aanbrengt haar vader- en moederlijk huijs, en hoff de
Bonschotter steede genaemt, als mede seeker stukke boulandts ’t Hekstucke genaemt
etc., vide hier voren breder folio 137, 138.
Anno 1704 – den 9 februari heefft Jutte Koenderink, aen Henr. Arentsen opgedragen
haar stucke hofland den Drajer genaemt, vide hier voren breder folio 139.
Anno 1704 – den 15 februari heefft Henr. Gijgink aan sijne kindskinderen Henr., Jan,
Jutte, Aaltjen en Trijntjen Gijgink opgedragen de halve bouwerije van ’t erve Gijgink,
vide hier voren breder folio 140.
Anno 1704 – den 3 aprilis heefft Hilleken Ebbekinck een testament laten openen, waar bij
Herman Hagens aan sijne drije kinderen bij voorschreven Hilleken Ebbekink geprocreeert
uijt sijne goederen heefft voor uijt gemaakt een somma van 1000 guldens, waar van vide
hier voren breder folio 143.
Anno 1704 – den 8 meij heefft Wolter Coeslagh cum uxore, voor een somma van 100
rijxdaalders aan Engbert Ebbekink in specie verbonden de caterstede ’t Coeslagh
genaemt tusschen Weerts Berents huijs en Teuwenland kennelijk gelegen, vide hier
voren breder folio 148.
Anno 1704 – den 19 meij heefft Jan de Groot cum suis aan Gerrit Siggeler opgedragen de
halve catersteede de Siggelersplaatsche genaamt, in den Veldhoeck gelegen, vide hier
voren breder folio 155.
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19.05.1704
folio 7

28.08.1704
folio 7
28.08.1704
folio 7
03.12.1704
folio 7

19.01.1705
folio 7

19.01.1705
folio 7
19.01.1705
folio 7

19.03.1705
folio 7

03.11.1705
folio 8
03.11.1705
folio 8
31.12.1705
folio 8
02.04.1706
folio 8

10.06.1706
folio 8
31.08.1706
folio 8

De Boerschappen ende dorpen Geesteren en Gelselaar
Anno 1704 – den 19 meij heefft Gerrit Siggeler cum uxore voor een somma van 200
guldens aan Dirck Cremer, en voor een somma van 100 daalders aan Abraham Abrahams
in specie verbonden de catersteede de Siggelersplaatsche genaemt, vide hier voren
breder folio 155.
Anno 1704 – den 28 augusti heefft Arnoldus Brouns cum uxore door haren volmagtiger
aan Gerrit ten Broeckhuis laten opdragen een vierde part van ’t erve en goedt Bouwhuis,
vide hier voren breeder folio 166.
Anno 1704 – den 28 augusti heefft Gerrit ten Broeckhuis cum uxore aan Gerhard Olmius
opgedragen een aghste part van ’t erve en goed Bouwhuis, vide hier voren breder folio
167.
Anno 1704 – den 3 xbr. Heefft Harm. den Olden cum uxore voor een somma van 200
caroli guldens aan de Diaconije tot Geesteren in specie verbonden 2 stucken boulands
groot 4 schepel gesaij, gelegen langs de Musschensteege ter eenre en Engbert
Waninkhoffs land ter andere zijde, vide hier voren breder folio 175.
Anno 1705 – den 19 januari heefft dr. Bomble, neffens Jan van Veenhuisen qq aan Dries
Elderink opgedragen de geregte halffscheijt van een stukke lands ’t Grote stukke, off de
Stokheurensbrede genaemt op den Ebbekinks Esch, langs Stokkinks land kennelijk
gelegen, vide hier voren breder folio 188.
Eodem tempore hebben deselve qq aande E. Gerrit Jansen vande Sluise opgedragen een
stukke boulands op den Krommenkamp, ’t Borckenkampken genaemt, bij de Weeme
aande Nieuwe Braak en Pijrick kennelijk gelegen, vide hier voren breder folio 189.
Eodem tempore hebben deselve qq aan Court Stokkink opgedragen de geregte
halffscheit van een stukke lands, ’t grote stuk, off de Stokheurensbrede genaemt op den
Ebbekinks Esch, langs Scholte Ebbekinksland kennelijk gelegen, vide hier voren breder
folio 190.
Anno 1705 – den 19 martij heefft Henr. Lubberdink cum uxore voor een somma van 193
guldens 16 stuijvers aan Maria en Johanna Haver in specie verbonden haar
eijgendomlijke huis, en hoff, in Gelselaar kennelijk staande en gelegen, vide hier voren
breder folio 195.
Anno 1705 – den 3 9br. heefft de weduwe Brands cum suis aan Reintjen ter Aerth
opgedragen de halfscheidt van ’t erve Esselink, vide hier voren breder folio 213.
Eodem hebben deselve tot waarborge voor den voorschreven verkoop verbonden 3/5
parten van ’t erve Liefftink, vide folio 213.
Anno 1705 – den 31 xbr. heefft Jan te Bienshorst cum uxore voor een somma van 350
guldens aan Wolter Benneker in specie verbonden haar behuisinge met al ’t land daar
onder gehorende gemeenlijk ’t Nijland genaemt, vide hier voren breeder folio 218.
Anno 1706 – den 2 aprilis heefft Roeloff Harmsen cum uxore aan Jan Aelbers opgedragen
haar behuisinge binnen ’t dorp Geesteren met de eene sijde naast ’t Gasthuis, en met de
andere naast de behuisinge bij de weduwe van wijlen Marten Costers bewoont, vide hier
voren breder folio 229.
Anno 1706 – den 10 junij heeft Gerrit Cotjes cum uxore voor een somma van 100
daalders aan Jan Rutgers in specie verbonden haar huis en hoff de Cottjesplaatsche
genaemt, vide hier voren breder folio 242.
Anno 1706 – den 31 augusti heefft Gerrit ten Broekhuis cum uxore, aan Jacob Benninck
opgedragen haar twee derde parten hoij- off weijlandt in ’t Hondelinkmeeken kennelijk
gelegen, vide hier voren breeder folio 245.
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14.01.1707
folio 8

04.04.1707
folio 8
16.05.1707
folio 8
16.05.1707
folio 8
16.07.1707
folio 8

30.08.1707
folio 8
23.01.1708
folio 8

De Boerschappen ende dorpen Geesteren en Gelselaar
Anno 1707 – den 14 januari is ter secretarie bestelt een sekere acte waar bij sijn
hooggraeflijke excellentie Frederick Wilhelm voor een somma van 5520 guldens aan
Gerrit Jansen aan de Sluijse onder anderen in specie verbonden te hebben ’t erve
Olthoff, waar van vide hier voren breder folio 251.
Anno 1707 – den 4 aprilis heefft Jan Boerman cum uxore voor een somma van 200
guldens aan tijdelijke Provisoren van Geesteren in specie verbonden haar huijs en hoff, in
’t dorp Geesteren kennelijk staande ende gelegen, vide hier voren breder folio 260.
Anno 1707 – den 16 meij heefft Gerrit Hagens cum uxore voor een somma van 225
guldens aan de Diaconie deser stad in specie verbonden haar huijs en hoff met de
brouwerie, vide hier voren breder folio 266.
Anno 1707 – den 16 meij heefft Reijnt Mengers cum uxore aan Wolter Benneker
opgedragen een stuck boulands, de Oosterbree genaemt, groot een mudde gesaeij, vide
hier voren, breder folio 267.
Anno 1707 – den 16 julij op versoek van Jan ten Broekhuijs geprotocolleert etc. sodaene
acte waar bij de hooggraeflijke excellentie Frederick Wilhelm op den 12 feb. 1707 aan
hem in pandschap hadde uijtgedaen de saktiende ad een molder clare rogge, uijt ’t erve
Broekhuijs gaende, waar van vide hier voren breder folio 281.
Anno 1707 – den 30 augusti heefft Henr. Floor cum uxore voor een somma van 200
guldens aan de kerck van Geesteren, in specie verbonden de halve hoffsteede, vide hier
voren breder folio 291.
Anno 1708 – den 23 januari heefft Herman Jansen cum uxore voor een somma van 200
guldens aan de Diaconie van Geesteren, in specie verbonden sijn huijs ende hoff, vide
hier voren folio 309.
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27.12.1701
folio 9

03.03.1702
folio 9

27.04.1703
folio 9
24.09.1705
folio 9

10.10.1707
folio 9
04.01.1708
folio 9

29.04.1708
folio 9

De Boerschap Huere
Anno 1701 – den 27 10br. heeft Ernest Brand cum uxore aan jf. Anna Hel. Koulemans in
vrijwillig verwin voor de somma van 2500 guldens, met de renten en costen,
oovergegeven sekere obligatie van 5000 guldens van sijn hooggraeflijke excellentie tot
haren profijte gepasseert en gevestigt in ’t erve de Lebbenbrugge, ’t niuwe land, den tol,
Dijk, weg en weggelt, voorts in de Olde Wiltbane, vide hier vooren folio 18.
Anno 1702 – den 3 meert heeft Henders Duissen alhier laten protocolleren en registreren
2 diverse acten, bij welkers eene haar uijt kragt van magescheijd wierde toegedeilt de
halve Mullerije met sijn regt en geregtigheijd en dan de halfscheijd van 200 guldens in
den Reverdinks camp gevest, voorts de halfscheijd van alles tot den boedel gehoorende.
En bij welke andere de bruidegom Arent te Braak tot een houwelijx stuur mede brengt
100 daalders, welke 100 daalders hij meede aan sijn bruidt Henders Duissen tot een
morgengave heeft gemaakt. Ende de bruid Henders Duissen tot houwelijx stuur hare bij
maagscheijd toegedeilde goederen, en 100 guldens aan haren bruidegom voor een
morgengave, vide hier voren breder folio 43, 44, 45.
Anno 1703 – den 27 aprilis heefft Jan Palssenborg cum suis aan Berent te Menkveld
opgedraagen haar lieder bouland op den Moijdermans Camp, tusschen den koper en
Leefers landt kennelijk gelegen, vide hier voren breder folio 102.
Anno 1705 – den 24 7br. heefft de volmagtiger van Armgard Mullers etc. aan Berent
Mullerie etc. opgedragen ¾ parten in en aan den Reverinks kamp aan den Collenboom
met de eene sijde langs ’t veldt, en met de andere langs de Gruntenbeeke in sijne
kennelijke limiten, en opworp gelegen vide hier voren breder folio 207.
Anno 1707 – den 10 martij heefft Henr. van Koninckshoven cum uxore door haren
volmagtiger aan Lodewijck van Eijll opgedragen 1/8 part van ’t erve Brake waar van vide
hier voren breder folio 259.
Anno 1708 – den 4 januari is een seekere acte ten protocolle gebragt, waar bij Herman
Kock cum uxore voor een somma van penningen aan Truden weduwe van Johan Trier op
den 19 aprilis 1500 heefft opgedragen drie molder goede klare droge winterrogge, drie
molder garste, ende twee schepel bonen, gaende uijt ’t erve en goed Folckerinck, waar
van vide hier voren breder folio 302.
Anno 1708 – den 29 aprilis is een sekere acte ter secretarie gebragt, waar bij sijn
hooggraeflijke excellentie Jorghen Grave tot Limburgh etc. etc. etc. aan Johan van Wisch
op den 14 februari 1547 op een wederlosse verkofft off verpand heefft, een jaarlijxen
uijtgangh van 15 daalders uijt ’t erve Elbertinck, vide hier voren breder folio 319.
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30.01.1702
folio 11

24.02.1703
folio 11
15.10.1703
folio 11
17.02.1705
folio 11
22.02.1706
folio 11
20.05.1707
folio 11

17.03.1706
folio 11

31.01.1708
folio 11

De Boerschap Resperhoek
Anno 1702 – 30 januari heeft Armgard Mullers aan haar soon ds. Henr. Meijlingh voor ’t
uitschot van seekere penningen in specie verbonden haare mate bij ’t Wesselshuis, naast
de mate so wijlen Joost Cremer in besit gehadt heeft, en ¾ parten aan den
Reverdinkscamp aan den Collenboom geleegen, vide hier voren breder folio 39.
Anno 1703 – den 24 februari heefft Willem Hoeffman cum uxore aan Henr. Hoeffman
voor een somma van 210 guldens verbonden 2 stucken boulands op den Hoverkamp de
Reusterstucken genaamt, vide hier voren breder folio 97.
Anno 1703 – den 15 8ber. heefft Willem Hoeffmans cum uxore voor een somma van 90
guldens aan juffr. Adriana van Essen in specie verbonden 2 stucken boulands de
Roesterstukken genaamt, vide hier voren breder folio 127.
Anno 1705 – den 17 februari heefft de heer Bernhard van Dam voor een somma van
1200 guldens aan Arend Lankhiet onder anderen in specie verbonden vier koeweijden in
de Brummelmate, vide hier voren breder folio 194.
Anno 1706 – den 22 februari heefft dr. Oeveljonk cum uxore voor een somma van 500
guldens aan Meghtelt Tiberink in specie verbonden den Hoeffmansthiende, vide hier
voren breder folio 222.
Anno 1707 – den 20 meij is ter secretarie gebragt, ten fine van protocollatie en
registratuur waar bij sijn hoog graefflijke excellentie Fred. Wilhelm Graaff tot Limburgh
etc. etc. op den 18 meij 1707 voor een somma van 1000 guldens aan de weduwe
Dircksen in specie verbonden heefft ’t erve Geershuijs, vide hier voren breder folio 267.
Anno 1706 – den 17 martij heefft Joan Wijginck cum uxore voor een somma van 100
rijxdaalders aan Harmken Tijberink in specie verbonden twee koeweijden en 1/3 part in
de Brummelmate bij Wesselshuijssteege kennelijk geleegen, vide hier vooren breeder
folio 227.
Anno 1708 – den 31 januari heefft Willem Hoeffmans voor een somma van 64 guldens
aan juffr. Adriana van Essen in specie verbonden sijne twee stucken lands op den
Haverkamp gelegen, de Reuster Stucken genaemt, vide hier voren btreder folio 309.
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folio 13
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De Boerschap Esch off Lemperhoek
Anno 1702 – den 14 januari heeft Elijsabeth Cremers qq voor een somma van 800
guldens aan Henricus Lentelink in specie verbonden haar halve erve ’t Veldhuis genaemt,
vide hier voren breder folio 36.
Anno 1702 – den 18 meert heefft Elijsabeth Cremers qq voor een somma van 900
guldens aan ds. Henr. Becking in specie verbonden ’t erve ende goed Groot en Kleijn
Veldhuis genaemt, vide hier voren breder folio 46.
Anno 1702 – den 19 junij heeft de hoogedelgeboren vrou Anna Geertruid baronnesse
van Pallant etc. voor de somma van 2083 guldens 7 stuijvers aan de hoogedelgeboren
Schimmelpennink, heere tot Hunderen in specie verbonden ’t erve en goed Wissink,
vide hier voren breder folio 59.
Anno 1702 – den 6 julij heeft dr. Gelder als volmagtiger van sijn hooggraefflijke
excellentie Frederik Mauritz graaff tot Bentheim etc. etc. etc. voor de somma van 6666
rijxdalers tot 60 stuijvers clevisch gerekent aan de weduwe van wijlen Johan Jacob
Schutz in specie verbonden de erven Laarberg, Hilhorst en Oevershorst met alle garfsak- en bloettienden etc. etc. vide hier voren breder folio 70.
Anno 1702 – den 1 7br. heeft Elisabeth Cremers qq voor de somma van 1000 guldens aan
Jacob Roveen Bloemberg in specie verbonden ’t erve ende goed Groot en Kleijne
Veldthuis met allen sijnen toebehoor, vide hier voren breeder folio 78.
Anno 1702 – den 27 januari heefft Jenneken te Oevershorst voor eene somma van 750
guldens en 2 koppel schinken aan dr. Hessels en Henr. van Gelder in ’t generaal
verbonden haar persoon en goederen, peerden, beesten, gerakheden etc. des huijses en
gesaij op ’t land etc. en in specie haar huijs, hoff en alle parcelen, en gronden onder ’t
goed Oevershorst gehorende, voorts haren eijgendomlijken camp boulands den
Laarcamp genaemt in Gelselaar gelegen, wijders den Borghorster camp, den gaarden en
een stuk lands den Naatsak genaemt, en dan vorders alle hare andere parceelen hoij-,
bouw- en weijdelands in de voogdije Geesteren en Gelselaar gelegen, vide hier voren
breder folio 92.
Anno 1703 – den 8 junij heefft Jenneken te Oevershorst voor een somma van 275
guldens aan Herm. Harperink en voor een somma van 100 guldens aan de tijdtlijcke
Provisoren tot Geesteren in specie verbonden haar eijgendomblijcken kamp den
Laarkamp genaemt, vide hier voren breder folio 113.
Anno 1703 – den 10 7br. heefft Elisabeth van Ommeren qq voor een somma van 1000
guldens, aan Henr. van Castheren in specie verbonden ’t erve Groot en Kleijn Veldthuijs
genaemt, vide hier voren breeder folio 120.
Anno 1706 – den 3 7br. heefft Henr. van Ommeren cum suis voor een somma 400
guldens, aan ds. Henr. Beckingh verbonden ’t erve Groot en Kleijn Velthuis met alle sijne
onderhorige landerien, soo bouw- als weijdelanden, en in specie mede sodane elff
schepels gesaij boulands omtrent ’t Costersmeeken gelegen als door de erffgenamen van
wijlen Henr. te Velthuis aan haar is opgedragen, vide hier voren breeder folio folio 246.
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De Boerschap Haarloo
Anno 1703 – den 17 februari ten fine van registratuur overgegeven een acte waar bij sijn
hooggraefflijke excellentie Frederik Wilhelm Graaff tot Limburg etc. etc. etc. aan Arend
Lankheet voor de somma van 1000 guldens in specie verbonden ’t erve en goed Bussink,
vide hier voren breder folio 95.
Anno 1703 – den 20 februari heefft Jan Derk Veldink cum uxore voor een somma van 100
guldens aan Harm. Gerverdink verbonden haar geregte part van ’t goed Hasebroek, vide
hier vooren breder folio 97.
Anno 1703 – den 11 meij heefft sijn hooggraefflijke excellentie Frederick Wilhelm Graaf
tot Limburg etc. etc. etc. alhier doen protocolleren en registreeren sekere acte waar bij
sijn hooggraefflijke excellentie voor een somma van 400 guldens aan sijn hooggeboren
soon Albert Dominicus Graaff tot Limburg etc. etc. etc. in specie verbonden ’t erve
Bussink, vide hier voren breder folio 104.
Anno 1704 – den 19 9br. heefft Joan Dirck Veldink cum suis aan Jenneken te Bemthuis
opgedragen 2/3 part van ’t erve en goedt Grote Haselbroeck, vide hier voren breder folio
172.
Eodem die – heefft Jenneken te Bemthuis voor een somma van 1200 guldens aan Joan
Ickinck in specie verbonden de voorschreven 2/3 parten van ’t erve en goed Grote
Haselbroeck, vide hier voren breder folio 173.
Anno 1704 – den 5 xbr. heefft Jochum Haselbroek cum uxore voor een somma van 125
guldens aan Henr. Vorckink in specie verbonden een stuk lands gelegen op de Huninkoff Nijenkampen omtrent een mudde gesaij groot, vide hier voren breder folio 175.
Anno 1706 – den 8 junij heefft Jochum Hasebroek cum uxore voor een jaarlijxe
aanbelooffde pagt van ’t erve Roller, en agtervolginge vande voorwaarden in specie
verbonden den Nijencamp, en seekere weide ’t Costersmeeken genaemt.
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De Boerschap Oover- en Nederbeel
Anno 1702 – den 10 februari heeft jr. Geertruid Verwit cum suis aan Arent en Jan
Wensink opgedragen seeker stuk weide grondt in den Scherpenoort, vulgo genaemt de
Vijtsmaate, vide hier voren breder folio 40.
Anno 1701 – den 9 9br. heeft Aleida Maria van Trier voor een somma van 110 caroli
guldens aan Henr. van Dassel in specie verbonden haar eijgendomlijke weijde den
Scherpenoort genaemt ontrent des Vildershuis gelegen, vide hier vooren breder folio 13.
Anno 1702 – den 9 meert heeft jr. Geertruid Verwit aan Gosen Bussink opgedragen seker
stucke hoij- off weijde grondt in den Scherpenoort, aan ’t een eijnde aan Bussink, ten
sijden Boevink en Wensink sijn grondt kennelijk gelegen, vide hier voren breder folio 46.
Anno 1702 – den 9 maij heeft Aleida Maria van Trier voor de somma van 150 guldens aan
Herman Hagens in specie verbonden haare weijde in den Scherpenoort in de boerschap
Overbeel geleegen, vide hier voren breder folio 51.
Anno 1702 – den 6 julij heeft jr. Focking suo periculo ter secretarie laten protocolleren en
registreeren onder anderen twee acten
Bij welkers eene Peter Berents cum uxore aan sijn edele wegens opdragt van ’t vierde
part van ’t goed Aeftink, jaarlijx beloven voor lijfrente uit te keeren 200 guldens, voor
welke jaarlijxe lijfrente sij in specie verbonden hebben ¾ parten van het voornoemde
goed Aeftink, vide hier vooren breder folio 66.
En bij welkers tweede Christoff. Jac. Broekhuis cum uxore aan sijn edele jaarlijx tot
lijfrente beloven te betalen 50 guldens waar voor sij in specie verbonden hebben een
vierde part van ’t goed Aeftink, vide hier voren folio 68.
Anno 1702 – den 24 7br. heeft sijn hooggraefflijke excellentie Fredr. Wilhelm Graaff tot
Limburgh, Bronkhorst etc. etc. etc. alhier doen protocolleren en registreeren een acte
waar bij sijn hooggraefflijke genade voor de somma van 4000 guldens aan de weledele jr.
Jannette Margriette Huissen in specie verbonden heeft de erven en goederen Assink en
Boevink in dese heerlijkheijd, voogdije Geesteren kennelijk geleegen, vide hier vooren
breeder folio 79.
Anno 1703 – den 19 februari heefft den volmagtiger van den hooghgeboren graaff
Adriaan Gustaaff Graaff van Flodroff etc. etc. etc. aan juffr. Jannette Margar. Huijssen
gecedeert een capitaal van 3000 guldens en dan nog een capitaal van 4000 guldens
staande tot laste van sijn hooggraefflijke excellentie Fredr. Wilhelm Graaff tot Limburg
en Bronkhorst etc. etc. etc. vide hier voren breeder folio 95.
Anno 1704 – den 10 januari heefft Jan Goossens cum suis aan H. van Ommeren, en
Albert Cremer opgedragen elff schepels gesaij boulandts, omtrent ’t Kosters meeken
kennelijk geleegen, en soo voor deesen onder ’t erve Aaftingh gehoort heefft, vide hier
voren breder folio 135.
Anno 1704 – den 3 aprilis heefft Jan Kolkman cum uxore voor een somma van 425
guldens aan Harmen Gerverdinck in specie verbonden haare weijde de
Scherpenoortsmate genaemt in den Scherpenoorth kennelijk gelegen, vide hier voren
breder folio 145.
Anno 1705 – den 2 junij heefft Warner Assink cum suis, aan Willem Geerdink opgedragen
seker stuk boulands allernaast Smiinksland in den Polsboom kennelijk gelegen, vide hier
voren breder folio 200.
Anno 1705 – den 4 7br. heefft de weduwe Brands voor een somma van 150 guldens aan
jr. Markelhoff in specie verbonden een capitaal van 4000 guldens door sijn
hooggraefflijke excellentie Van Stirum etc. in ’t erve Assink etc. gevestigt, vide hier voren
breder folio 206.
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De Boerschap Oover- en Nederbeel
Anno 1705 – den 29 8br. heefft Elisabeth Cremers qq voor een sommma van 360
guldens, aan ds. Henr. Beckink verbonden ’t erve en goed Velthuis en in specie sodane
elff schepels gesaij boulands omtrent ’t Kostersmeeken gelegen, als door de erffgenamen
van Henr. te Veldhuis aan haar qq is opgedragen, vide hier voren breder folio 209.
Anno 1706 – den 12 julij heefft Jan te Grijmelink aan de heer dr. Bomble cum suis
overgedragen alle sijne gerede goederen, mest en mestregt etc. en in eventum
verbonden ’t erve en goed Grijmelink selffs, vide hier voren breder folio 243.
Anno 1707 – den 22 februari heefft Henr. Schothorst cum uxore aan Henr. ter Balst
opgedragen 2/5 parten van ’t Hogelandt in de boerschap Biel kennelijk gelegen, vide hier
voren breder folio 256.
Eodem die heefft Henr. ter Balst cum uxore voor een somma van 600 guldens aan
Christoffer ten Cate in specie verbonden de 2/5 parten van ’t voornoemde Hogelandt
met ’t huijs naa den aankoop van haar daar op getimmert, waar van vide hier voren
breder folio 257.
Anno 1707 – den 21 meij heefft Anna Wijlich en haar dogter, aan Berent Rotman
opgedragen een kamp lands den Bilskamp genaemt aande Odincksmorsch bij ’t Lange
Vonder gelegen, vide hier voren breder folio 268.
Anno 1708 – den 16 januari heefft Catharina Elisabeth Olmius weduwe Brands voor de
waar ende waarschap van ’t verkofte halve erve Tankink aan Jan Tiesselink in specie
verbonden een capitaal van 4000 guldens gevestigt in Assink ende Boevink neffens drie
vijfde parten van ’t erve Lieftink, waar van vide hier voren breder folio 307.
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