Het erve Lubberdink in Biel onder Geesteren
Het erve Lubberdink (fam. Dave), ligt in de buurschap Biel onder Geesteren.
Lubberdink was een gewaard erf in de mark van Geesteren. Helaas zijn er (nog) geen
gegevens van vóór 1500 bekend die met zekerheid terug te voeren zijn op Lubberdink aan de
Needse Tolweg. In de bekende goederenlijst van de graaf Von Dahl als heer van Diepenheim,
komt een erf Lutbertinc voor (nr. 96), waarmee het Geesterense erf bedoeld zou kunnen
zijn. Philippi en Bannier identificeren het met een erve Lubberting in Denekamp of Enschede.
Op de lijst volgt het na Luscinc bij Haarlo (92), Fockinc (nr. 93), Werninchof (94) en
Avekinchof (95) (Olminkhof?) en vóór Rotdardinc. Daardoor kan de optie Geesteren Gld.
niet uitgesloten worden. In dezelfde lijst komt ook een "domus Luberti de Bele" voor: het erf
van Lubertus van Bele.
Kerngegevens:
?1188: Nr. 96. Lutbertinc XVI molder siliginis
Schattingen 16e eeuw:
1529: Lubbertinck 1 gulden (gerubriceerd onder Lempel!)
1553‐1554: Lubbertinck 1 goldgulden, 1 ort (opnieuw gerubriceerd onder Lempel)
1570‐1571: Lubberdinck 5 ort (ondergebracht in de groep "Umb den Eeise to Geistern").
Wisscherpacht 1583: Johan Lubbertingh: 1/2 molder rogge; Johan Lubbertingk pro
Monickhuisen: 1 molder gerst; 1820: Lubberdinck 2 schepel rogge Borculose maat.
Rookhoenderen 1592‐1593: Lubberdinck, haevener, 1 hoen. Nu ligt het erve "in den Bele".
In 1580‐1581 komt het goed Lubberdingh (Lubbertingh) in Geesteren op vele plaatsen voor
in de dan voor het eerst systematisch opgemaakte rekening van de heerlijkheid Borculo. Het
goed blijkt dan een pachtgoed te zijn van de heer van Borculo (op dat moment de
vorstbisschop van Münster). De volgende posten worden genoemd:
Rogge: 12 molder Borculose maat;
Boekweit: 5 molder Borculose maat;
Haver: 10 molder Borculose maat;
Pachtvarkens: 2 stuks;
Ganzen: 1 vette gans;
Eieren: 50 stuks;
Gember: 1 pond;
Vlas: 9 pond;
Pachtgeld: 2 daler, 9 3/4 stuiver (Johann Lubberdingh).
Verpondingskohier, 1646:
Loberdinck. Sijn Graeflijcke Genade. Hyruit gaet van 2 molder den 20sten gast aen den
Graeff van Benthem. Aen gesaey 10 molder, thientvrij, uitgenomen 2 molder.
Vier koeweiden. Huys ende hoff 3 schepel. [111r] Doet in 't geheel aen geltpacht 100 daler.
Noch gaet hyruit 6 schepel garsten, 5 schepel roggen aen den Graeff van Benthem, neffens 2
schepel roggen tot last van den pachter aen Wisserpacht.
Pontschattinge: 8 gulden, 14 stuiver. 171‐12‐3. 159‐12‐3.
Jan Loberdinck heeft 1 molder eigen landt, thientvrij, lichte garve. 7‐19‐11.
In 1646 ligt Loberdinck in de buurschap Over‐ en Nederbiel tussen de erven Hermelinck en
Refferdinck.
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