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Registratie van het district Beltrum - Periode 1808-1811
Registratuure van 't district Beltrum

10.10.1808
Cessie
Folio 1

29.03.1809
Cessie
Folio 1

31.05.1809
Cessie
Folio 1

Den 10 october 1808 's middaags om twaalf uur hebben Jan Berend Harmelink en
Willemina Tuunte, ehelieden, gecedeert aan haare nigt Henrica van Rooij, navolgende
parcelen, als
1e Een parceel bouwland, de Helle genaamt, groot circa vijf schepels gesaaij in Beltrum,
naast een parceel bouwland, ook de Helle genaamd, gehorende onder het erve Heerdink,
gelegen.
2e Een parceel hooijland, het Gebbink Maatjen genaamd, groot ongeveer een dag
maaijens, ook kennelijk gelegen in Beltrum, bij het zogenaamde Breeslat. Vide breeder
supra folio 1.
Den 29 van lentemaand 1809 voordemiddags om tien uur cedeerde Jan Hendrik Struij, in
qualiteit als gesubstitueerde volmagtiger van Antonij Bernardus Jacobus Heijdenrijk, en
die als geconstitueerde volmagtiger van Johanna Frank, weduwe van wijlen Jan
Wameling, aan Jan Hendrik Batenburg en Marija Helena van Basten, ehelieden, de
geregte halfscheid aan het erve Hemsing, in de buurschap Beltrum gelegen, met zijne
daartoe en onder gehoorende behuizing, getimmertens, hof, hooij, bouw- en
weijdelanden, inslag, plaggenvrede, houtgewassen enz., oud sub nr. 199, nieuw nr. 198.
Voorts de halfscheid van een huisjen sub nr. 218, met de halfscheid van het land op de
Kalverhorst, in zijn geheel groot ongeveer 7 schepel gesaaij, mitsgaders de halfscheid van
een stukjen land op de Sle Eegde, beide mede gelegen in Beltrum. Vide breeder supra
folio 49 sequentes.
den 31 van bloeimaand 1809 's middaags om vier uuren cedeerden E. Abbinck,
praedikant te Groenlo, pro se, en als volmagtiger van desselfs zuster G. Abbinck, weduwe
van wijlen mr. J.L. Solner, deze laatste ten opzigte van haare minderjaarige kinderen
daartoe naar behooren geauthoriseerd, voorts in qualiteit als met en benevens desselfs
zwager B.A. Roelvink, aangestelde curator over de persoon en goederen van zijn
innocenten broeder B. Abbink, te Groenlo wonende, en mr. J.B. Roelvink Bz. in qualiteit
als volmagtiger van desselfs ouders B.A. Roelvink en ehevrouw H. Abbinck, en eindelijk
Christina Antonette en Johanna Hendrica Abbinck, aan Wessel Ovink in Groenlo
woonachtig, hun en hunlieder principaalen eijgendommelijke stuk bouwland, gelegen in
de buurschap Avest, op den Landschrijvers Kamp, tusschen 't land van Bruinvis en Gerrit
Jan Zandberg, groot ongeveer vier schepels gesaaij. Vide breeder supra folio 82 sequenti.
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01.07.1809
Maagscheid
Folio 2

Den 1 van hooijmaand 1809 is door J.D. Wissink ten fine van prothocollatie en
registratuure overgegeven quo ad clausulas concernentes, zeker maagscheid in dato 30
junij 1797 opgerigt over de boedel en nalatenschap van de hierna volgende
condividenten ouders van wijlen Jan Berend Wissink en Gesiena Knikkink, echtelieden,
te weeten tussen Jan Derk Wissink, Henrieca Wissink, huisvrouw van Henricus
Craaijvanger, Anna Maria Wissink, huisvrouw van Jan Hendrik Jansen, Anna Christina
Wissink, Johanna Wissink, huisvrouw van Antonij Hulshof, en Willemina Henrica
Wissink, waarbij aan den eersten condivident Jan Derk Wissink is toegedeeld het erve en
goed Wissink, met desselfs onderhoorige bouwsteden, bouw-, hooij- en weijdelanden,
mitsgaders de Maarsemathe, in het district van Beltrum, buurschap Zwolle gelegen,
leenroerig aan het furstendom Gelre ten Zutphenschen regten, voorts de garf en
bloeidigen tiende uit het erve Tops in Zwolle, gelijk ook het land op de Wissink Halle, in
Zwolle kennelijk gelegen, mitsgaders het erve en leengoed Groot Hemming, in het district
van Beltrum gelegen, leenroerig aan het furstendom Gelre. Aan de vierde condividente
Anna Christina Wissink, het Zwarte land en den Bloemenkamp onder het district van
Beltrum beide gelegen, als mede het parceel bouwland op den Aanstoot, zijnde
vervolgens bij dat maagscheid nog geplaudeert, dat alle overige ongereede allodiaale
goederen, als mede de leengoederen Frank, de Vogt, en den Eldrink Es, aan
condividenten moeder en tante Gesiena Knikkink en Henrieca Knikkink uit de boedel van
haar vader aangekomen, tusschen de condividenten in gemeenschap zullen blijven
geduurende het leven van gemelde hunnen tante Henrieca Knikkink. Vide breeder supra
folio 96 sequentes.
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01.07.1809
Maagscheid
Folio 2, 3 en 4

Den 1 van hooimaand 1809 is door J.D. Wissink ten fine van prothocollatie en
registratuure overgegeven quo ad clausulas concernentus zeeker maagscheid, den 16
januarij 1804 opgerigt tusschen Jan Derk Wissink, Hendricus Lutgerus Craaijvanger en
desselfs ehevrouw Hendrica Wissink, Anna Maria Wissink, weduwe van wijlen J.H.
Janssen, Anna Christina Wissink, Antonij Hulshof en deselfs ehevrouw Johanna Wissink,
ende Willemina Christina Wissink, te samen erfgenamen ab intestato van haare moeder
en schoonmoeder wijlen Gesina Knickink en haare tante wijlen Hendrica Knickink, en
zulks eerstelijk over alle zodane ongereede goederen en perceelen als gemelde haare
moeder en schoonmoeder G. Knickink en tante wijlen Hendrica Knickink uit den boedel
van haaren vader wijlen dr. J.H. Knickink zijn aangekomen en zij onverdeelt en in
gemeenschap hebben behouden, en welke goederen en perceelen vervolgens bij
maagscheid van condividenten over den boedel en nalatenschap van hunlieder ouders en
schoonouders wijlen J.B. Wissink en de meergenoemde G. Knickink d.d. 30 junij 1797
insgelijks tussen condividenten en wijlen derzelver tante onverdeelt en in gemeenschap
zijn verbleven, en tweedens over alle zodaane ongereede goederen als meergemelde
tante wijlen H. Knickink afzonderlijk bezeten en aan haar prevatif in eigendom hebben
toebehoord, waarbij aan de condividenten ter eener zijde, met namen Jan Derk Wissink
en zijne drie zusters met namen Anna Maria Wissink, weduwe van wijlen J.H. Janssen,
Anna Christina Wissink, en Willemina Hendrica Wissink zijn toe en aanbedeelt de
volgende ongereede parceelen, onder Beltrum gelegen, als
• Een hooijmate, de Henseler Maate genaamd, gelegen in de buurschap Lindvelde.
• Een dag maaijens hooigrond in het Sonderen in de buurschap voornoemd.
• Het erve of plaatsjen, de Vogt genaamd, met zijn huis, gaarden, bouw- en weideland
enz., item het daaronder gehorende Vogts Huisken, met zijn gaarden, weide en bouwland
enz. gelegen in de buurschap Avest.
• Twee stukken bouwland op den Steelskamp in voornoemde buurschap.
• Een stuk land op den Groten Horst in gemelde buurschap.
• Het huis door Berent Aschers bewoont, met den gaarden en weidegrond daar bij
gelegen, als mede een stuk land op den Groten Horst, in voornoemde buurschap.
• Twee stukken lands op de Holsebree, in gemelde buurschap.
• Vijf twaalfde gedeeltens van het erve Oude Vrakkink in meergemelde buurschap.
• Twee stukken lands op den Timmermans Kamp in de buurschap als voorens.
• Een stukke lands bij den Aschert in de buurschap voornoemd.
• Drie vierde gedeeltens van het leengoed Frank in voornoemde buurschap.
• De thiende uit 33 schepels gesaaij lands van het erve Rasink, en uit 7 schepels gesaaij
lands van het erve Coenderink, beide in de buurschap Zwolle.
• Een vierde gedeelte aan het erve en goed Tank in de buurschap Lindvelde.
• Een parceel , de Maarse Braake genaamt, met het daarop staande huis, vier hoekjes
gaardengrond en vier stukken bouwland, gelegen in de buurschap Zwolle.
Vide breder supra folio 99 sequentes.
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01.07.1809
Maagscheid
folio 4 en 5

14.07.1809
Cessie
Folio 5

14.07.1809
Cessie
Folio 5
14.07.1809
Cessie
Folio 5

Den 1 van hooimaand 1809 is door J.D. Wissink ten fine van prothocollatie en
registratuure overgegeven quo ad clausulas concernentus zeker maagscheid, den 19
september 1804 opgerigt en gesloten tusschen Jan Derk Wissink, voorts Anna Maria
Wissink, weduwe van wijlen J.H. Janssen, als mede Christina Wissink en Willemina
Wissink, en zulks over alle zodane ongerede goederen en parcelen als wijlen hunne
moeder Gesina Knickink en tante H. Knickink gesamentlijk en laats gemelde mede
afzonderlijk, hebben bezeten, en aan condividenten bij maagscheid tussen hunlieder ter
eenre en H.L. Kraaijvanger en Antonij Hulshof en hunne ehevrouwens ter andere zijde, in
dato 16 januarij 1804 zijn aan en toegedeelt, invoeg en als volgt.
Bij welk magescheid is toegedeelt
1e aan J.D. Wissink
• Den thiende uit 33 schepels gesaaij lands van 't erve Rasink en uit 7 schepels gesaaij
lands van 't erve Coenderink, vulgo den Rasink Thiende genaamd.
• Vijf twaalfde gedeeltens aan het erve en goed Frakkink.
• Een parceel, op de Maarse Brake genaamd, met zijn huisjen, vier hoekjes
gaardengrond en vier stukken bouwland.
• Zijden dese drie parcelen onder Beltrum in de buurschappen Zwol en Beltrum gelegen.
2e Aan Anna Maria Wissink, weduwe Jansen
• Drie vierde gedeeltens aan het erve en goed Frank, in de buurschap Beltrum gelegen.
3e Aan Chr. Wissink
• Het huis door Berent Aschert bewoond, met zijn gaarden en weidegrond daarbij
gelegen.
• Twee stukken lands op den Timmermans Kamp en een stuk land op de Grotenhorst.
• Een stukke lands van Harperink, bij den Aschert.
Zijnde deze drie parcelen in de buurschap Beltrum gelegen.
4e Aan Willemina Wissink
• Het erve of plaatsjen, de Vogt genaamd, met zijn huis, gaarden, bouw- en weidelanden,
en verdere appertinentien, mitsgaders het daaronder gehoorende Vogts Huisken, vulgo
Camer Jan genoemd, insgelijks met zijne gaarden, bouw- en weidelanden en verdere
appertinentien, en een stuk lands op de Grotenhorst.
• Twee stukken lands op den Steelskamp.
Beide deeze parcelen onder Beltrum in de buurschappen Avest en Beltrum gelegen.
Vide breeder supra folio 103 sequentes.
Den 14 van hooimaand 1809 voordemidags om half elf uur cedeerdem juffrouw Maria
Christina Velders, pro se, voorts de heer L.J. Nieuwenhuis, pro se, en als volmagtiger van
deszelfs vader, de heer J.H. Nieuwenhuis, aan Jan Hendrik Wientjes, een stukjen
bouwland, groot ruim twee schepels gesaaij, gelegen in Beltrum, tusschen twee stukken
geestelijk land. Vide breder supra folio 108 sequenti.
Eodem die 1809 voordemiddags even na half elf uur cedeerden dezelve comparanten aan
Gerrit Jan Schaarenborg en vrouwe Aaltjen te Bogt een parceel bouwland, groot circa
ses schepels gesaaij, zijnde een gedeelte van een parceel bouwland, de Bree genaamt,
gelegen in den Beltrumschen Esch. Vide breder supra folio 109 sequenti.
Eodem die 1809 voordemiddags quart voor elf uur cedeerden dezelve comparanten aan
Antoni Schilderink op Wildrik het agtste gedeelte van en aan het erve en goed, Wildrik
genaamt, gelegen in Beltrum oud nr. 138 nieuw 137, voor het geheel beswaard jaarlijks
met een schepel miskooren, een schepel koppelhaver, een rookhoen en ses stuivers in
geld aan het Domein van Borculo. Vide breder supra folio 110.
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14.07.1809
Cessie
Folio 5

14.07.1809
Cessie
Folio 5
14.07.1809
Cessie
Folio 6
14.07.1809
Cessie
Folio 6
14.07.1809
Cessie
Folio 6
14.07.1809
Cessie
Folio 6
14.07.1809
Cessie
Folio 6

13.11.1809
Maagscheid
Folio 6

12.01.1810
Cessie
Folio 7

Eodem die 1809 voordemiddags tien minuten voor elf uuren cedeerden dezelve
comparanten aan Jan Hendrik ten Haave en Johanna Nieuwenhuis, ehell., een parceel
bouwland, groot circa seven schepels gesaaij, zijnde een gedeelte van een parceel
bouwland, de Bree genaamt, gelegen in den Beltrumschen Esch. Vide breder supra folio
111.
Eodem die 1809 voordemiddags vijf minuten voor elf uur cedeerden dezelve
comparanten aan Engbert Groot Kormelink en Jan Hendrik Zwiers een parceel bouwland,
den Abbink of Goldsmits Kamp genaamd, groot circa seven schepels gesaaij, gelegen
onder Beltrum bij de Wuscher Voort. Vide breder supra folio 111 sequenti.
Eodem die 1809 cedeerden dezelve comparanten aan Berend te Frugte en ehevrouw een
parceel of kampjen lands, het Mul genaamd, gelegen in de boerschap Avest, bestaande in
ongeveer drie schepels gesaaij bouwland met eenige daarbij gehoorende en daaraan
gelegen wildgrond en daarop staande houtgewas. Vide breder supra folio 112 sequenti.
Eodem die 1809 voordemiddags om elf uur caveerden dezelve comparanten aan Wessel
Ovink en ehevrouw een parceel bouwland, groot circa 3 schepels gesaai, de Keuterie
genaamt, gelegen bij de Wuschen Voort onder Beltrum. Vide breeder supra folio 113
sequenti.
Eodem die 1809 cedeerden dezelve comparanten aan Teunis Veldcamp en ehevrouw een
parceel bouwland, groot circa vier schepels gesaaij, gelegen onder Beltrum op den
Aveschen Esch, naast het land van Matthaeus Klumper. Vide breeder supra folio 114
sequenti.
Eodem die 1809 cedeerden dezelve comparanten voordemiddags tien minuten over elf
uur aan Gerrit te Koppele en vrouwe Harmina Tetink een kampjen bouwland, groot circa
vier schepels gesaaij, het Bloemenkampjen genaamt, gelegen in de buurschap Beltrum.
Vide breeder supra folio 115.
Eodem die 1809 cedeerde juffr. Fennera Petronella Liefferink voordemiddags quart over
elf uur aan Gerrit Jan Groot Gebbink en Johanna Wieggers, ehell., een derde gedeelte
van het huis oud nr. 124 nieuw 123, als ook een derde gedeelte van het Schopken en
daarbij gehorende gaardengrond van het erve en goed, Groot Gebbink genaamt, gelegen
in Beltrum, voorts een vierde gedeelte van de bouw-, hooi- en weidelanden, daar op
staande houtgewas en daarbij gehoorende wildgrond en inslag. Vide breder supra folio
115 sequenti.
Den 13 van slagtmaand 1809 is met advis van regtsgeleerden geapprobeerd een
maagscheid den 9 te vooren ingediend en opgericht tusschen Jan Willem Klein Gebbink
op Lemmen, weduwenaar van wijlen Gerritjen Lemmen, voorts Gerrit Jan Klein
Gebbink, Egbert Walderbosch en Johannes Weevers als aangestelde voogden over de
vier minderjaarige kinderen van den eersten comparant, bij wijlen zijne gezeide vrouw in
huwelijk gewonnen en genaamt Jan Harmen, Johannes, Johanna en Teune ter een en
andere zijde, waar bij ten aan zien van de ongereede goederen, bestaande in het
plaatsjen Lemmen, zijnde een huisje nr. 130 met een gaarden daar annex, groot
ongeveer twee derde morgen, voorts een dito plaatsjen, Sweers genaamt, zijnde een
huisje nr. 96 met een gaarden en een hoekjen weijdegrond annex, te samen groot
ongeveer een morgen en in Beltrum gesitueert, is bepaald, dat de vader daar van de eene
halfscheid en de vier minderjaarige kinderen de andere halfscheid zullen hebben en in
eigendom blijven bezitten. Vide breeder 't wesen prothocol, folio 145 sequentes.
Den 12 van louwmaand 1810 cedeerde mr. A. de Both, als volmagtiger van den heer
Coenraad Hakkenbroek, aan den heer Jan Hendrik Westerman, den bouwhof het Groot
Poele, bestaande in een huis, zijnde nr. 109, voorts schuur, schop en verdere
betimmertens, bosschen, houtgewassen, bouw- en weidelanden, in Beltrum gelegen.
Vide breeder supra folio 155 sequentes.
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15.02.1810
Huwelijksvoorwaarde
Folio 7

15.03.1810
Cessie
Folio 7

05.05.1810
Cessie
Folio 7

14.05.1810
Aangeeving
Folio 7

21.05.1810
Aangifte
Folio 8

14.06.1810
Verband
Folio 8

07.08.1810
Cessie
Folio 8

07.08.1810
Cessie
Folio 8

Den 15 van sprokkelmaand 1810 hebben Jan te Koppele, zoon van Gerrit Jan te Koppele
en Willemina Huntelaar, ehelieden, en Berendiena te Veele, weduwe van wijlen Gerrit
te Huerne, huwelijksvoorwaarden opgerigt, waarbij onder anderen de tweede
comparante aan den eersten comparant geeft, in val het eerste mogte komen te sterven,
zonder kinderen na te laten, het plaatsjen, de Huerne genaamt, met al zijn lusten en
lasten, in Beltrum aan het Ruerlosche Broek gelegen. Vide breder supra folio 158
sequenti.
Den 15 van lentemaand 1810 heeft Matheus Klumper, weduwenaar van wijlen Maria
Elisabeth Hillebrand gecedeert aan Jan Hendrik Nahuis, woonachtig in Avest, twee
parceelen bouwland, waarvan 't eerste is gelegen in de buurschap Beltrum, met de eene
zijde aan 't land van de heer P. Hofman, en de andere zijde aan den gemeenen weg van
Beltrum op Avest, groot ongeveer 1½ schepel gesaaij, en het tweede gesitueerd in de
buurschap Avest ,onder Beltrum, bij de landerijen van de heer P. Hofman, en t' eindens
de Loekensteeg. Vide breder supra folio 164.
Den 5 van bloeimaand 1810 cedeerde Johanna Frank aan Johannes Scharenborg en
Fenneken Wolters, ehell., een parceel bouwland, groot circa twee en een half schepels
gesaaij, den Kleinen Heerdink Gaarden genaamd, gelegen in Beltrum tusschen het land
van Berend Klein Narreveld en de Heerdink Helle of Steege. Vide breeder supra folio 185
sequenti.
Den 14 van bloeimaand 1810 heeft Willem Paschen Gtz. in qualiteit als executeur
testamentair in den boedel van wijlen den heer Hendrik Hofkes, te Wenterswijk
woonagtig geweest en aldaar den 4 van somermaand 1809 overleden, aangeeving
gedaan dat uit kragt van geseide testament zijne zuster Christine Hofkes, te Wenterswijk
wonende, is geworden eigenaresse onder anderen van 't erve en goed Wiecherdink,
gelegen onder Lichtenvoorde gedeeltelijk, en gedeeltelijk te weeten twee kampen lands
den Hoogenkamp en den Koolkamp genaamd, onder Borculo, buurschap Zwolle
gesitueerd. Vide breeder supra folio 189 sequentes.
Den 21 van bloeimaand 1810 heeft Daniel Harperink aangifte gedaan, dat door doode
van zijn schoonvader O.D. Heijdenrijck op hem comparant en zijne ehevrouw Johanna
Maria Heijdenrijck is komen de devolveeren den eigendom van een sevende gedeelte
van het erve en goed Mensink, bestaande behalven de onder gehoorende landerijen uit
vijf woningen sub nr. 52, 54, 55, 56 en 57, in Zwolle onder Beltrum gelegen. Vide breder
supra folio 194.
Den 14 van zomermaand 1810 hebben Harmanus Oldemaat en Catharina Stoverink,
ehell., voor een summa van drie hondert en vijftig guldens ten behoeve van Jan ten
Bosch en vrouwe verbonden hunne persoonen en goederen en tot een speciaal
hypotheecq gesteld hunlieder plaatsjen, de Oldemaat genaamd, gelegen in Beltrum,
bestaande in een huis sub nr. 86 en daaraan gelegen gaarden, groot circa vier schepels
gesaaij, voorts een hooimaatjen, groot circa drie dag maaijens ook daaraan gelegen. Vide
breder supra folio 287.
Den 7 van oogstmaand 1810 cedeerden Jan Hork op Wevers en Fenne Geertruit te
Dieke, ehell., aan Jan Hendrik Zweers en Hendricus te Hofsteede, een stuk land, groot
ongeveer twee en een half schepels gesaaij op den Voskamp in Beltrum, tusschen het
land van Heerdink en Scharenborg gelegen, voorts anderhalven dag maaijens hooigrond,
in de Weversmate in Beltrum, naast de hooigrond van Klein Zevert gelegen. Vide breder
supra folio 225 sequenti.
Den 7 van oogstmaand 1810 cedeerden Jan Hork op Wevers en Fenne Geertruij ten
Dieke aan Jan Hendrik Hofman en Margrita Nijenhuis, ehelieden, een stukjen
gaardenland, groot ongeveer een schepel gesaaij, in de Weversmate, in Beltrum gelegen,
voorts een hoekjen hooijgrond, groot ongeveer een halven dag maaijens, in die zelfde
mate gelegen. Vide breeder supra folio 224 sequenti.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1808-1811
19.10.1810
Aangifte
Folio 8

19.10.1810
Cessie
Folio 8 en 9
08.11.1810
Aangifte
Folio 9

15.11.1810
Aangifte
Folio 9

19.11.1810
Cessie
Folio 9
10.12.1810
Aangifte
Folio 9 en 10

Den 19 van wijnmaand 1810 heeft mr. J.H. van Basten Batenburg, als volmagtiger van Jan
Rensen, Johanna Rensen, Willem Rensen, Arend Rensen en Gerharda Rensen,
aangeeving gedaan, dat door doode van Johanna Rensen, voorgevallen den 13e van
louwmaand 1810, op comparants principalen is komen te devolveeren den eigendom van
een stuk land, op de Koele, in Beltrum, tusschen 't land van J.H. Blankenborg en een stuk
geestelijk land gelegen. Vide breeder supra folio 242 sequenti.
Den 19 van wijnmaand 1810 cedeerde mr. J.H. van Basten Batenburg q.p. aan Berend te
Veele, een stuk land op de Koele, in Beltrum, tussen 't land van J.H. Blankenborg en een
stuk geestelijk land gelegen. Vide breder supra folio 243 sequenti.
Den 8 van slagtmaand 1810 Heeft H. Abbinck, weduwe Roelvink, aangeving gedaan dat
door doode van haaren man B.A. Roelvink op haare drie zoonen, met naamen Jan
Berend, Anne Johan en Arnoldus Florentinus Roelvink, is komen te devolveren het halve
erve Gesink, gelegen onder de bailluage Borculo, in de buurschap Lindvelde sub nr. 260
en verpond 258, welk erve de suppliante met haren eheman voornoemd in gemeenschap
was bezitttende. Vide breder supra folio 246.
Den 15 van slagtmaand 1810 heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als geweesen voogd over
den onlangs overledenen Harmen Jan Leefferdink aangeving gedaan, dat door het
overlijden van Berent Leefferdink, op den 8 van wintermaand 1809 op wijlen gemelde
suppliants pupil Harmen Jan Leefferdink was gedevolveerd
1e De onverdeelde gerechte halfscheid van het erve en goed Oosterholt, met zijne
behuising nr. 40 onder en bijgehoorende bouw-, hooij-, weide- en gaardegronden .
2e Een onverdeeld gerecht achtste gedeelte van het erve en goed Noordes, met zijn
behuising nr. 41 onder en bijgehoorende bouw-, hooij-, weide- en gaardegronden.
Vide breeder supra folio 247.
Den 19 van slagtmaand 1810 cedeerden Jan Willem van Rooij en Johanna Buitink, ehell.,
aan Gerrit Jan Geverink en Teune Wilderink, ehelieden, een parceel bouwland, groot
ongeveer 3 schepels gesaaij, de Appel Bree genaamt, in Beltrum gelegen. Vide breder
supra folio 250 sequenti.
Den 10 van wintermaand 1810 deede F.H. Schaars, als daartoe last hebbende van den
hoog geboren heer Frederik Sigismund grave van Bijland Halt, aangifte dat door doode
van de hoogwelgeboren jonkvrouwe Christina Charlotta Frederica van Schleusing,
voorgevallen den 17 van wintermaand 1809 op des comparants principaal en zusters
vrouwe Maria Anna Aimé gravinne van Bijland, gemalinne van den hoogwelgeboren
heer Carel Vincent baron van Boetzelaar, jonkvrouwe Charlotte Louise gravinne van
Bijland en jonkvrouwe Louise Maria gravinne van Bijland, respectivelijk in Den Haag,
Arnhem en Wageningen woonachtig, als erfgenamen ex testamento zijn gedevolveerd
1e Het erve Lenderink, bestaande uit huis, schuur en berg nr. 236, groot ca. 7 a 8 morgen
bouw-, weide- en boschgronden.
2e Het erve Schaarling, bestaande uit huis, schop en berg nr. 249, met ongeveer 8
morgen bouw-, hof- en hooigrond.
3e Een tiende uit een stuk land uit Weelink, de Huerne genaamd, met ongeveer ¼
morgen.
4e Een tiende uit de horst, op het Vlasland genaamd, groot ongeveer ¼ morgen.
Zijnde alle de voornoemde parceelen in Lindvelde onder Beltrum gesitueerd, terwijl
boovendien op den comparant Derk Hendrik Schaars en ehevrouw Susanna Kerkhoven
door doode voornoemd is koomen te devolveren bij wijze van legaat den eigendom van
het erve en goed Oostrik in Lindvelde onder Beltrum als mede gelegen, en bestaande uit
huis, bakhuis, schop en berg sub nr. 257, met ongeveer 12 morgen, zoo bouw als andere
landen en woeste gronden. Vide breeder het prothocol van affectatie der stad Borculo
folio 500, registratuure der buurschap Dijke folio 66 en bij registratie van 't district
Geesteren, folio 24 en 25.
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Aangifte
Folio 10 en 11

03.01.1811
Repudiatie
Folio 11

26.01.1811
Verklaring
Folio 11

Den 17 van wintermaand 1810 deede Hendricus Bruinink aangeeving, dat door doode
van deszelfs grootmoeder Catriena Hesselink, weduwe H.J. Bruinink, op hem comparant
en deszelfs broeder en zusters, met namen Waander, Hendrica en Aaltien Bruinink is
komen te devolveeren den eigendom van de navolgende ongereede goederen, als volgt
1e De halfscheid van het erve Geverink sub nr. 164 in Beltrum gelegen, bestaande in huis
en daaronder behoorende bouw- en weidelanden, en boschgronden.
2e drie vierde gedeeltens van de Weerbeeke in Lindvelde onder Beltrum gelegen sub nr.
265, bestaande in huis en daaronder behoorende boschgronden, bouw- en weidelanden.
3e De halfscheid van den Bielemanskamp, gelegen met de drie volgende parceelen in
Avest onder Beltrum, tusschen de landerijen van Geessink en Koppelmans.
4e. De halfscheid van een kamp bouwland, tussen de landerijen van Bouwhuis en
Rosenbarg.
5e De halfscheid van een gaardeken, tussen de gronden van Bouwhuis en Rosenbarg.
6e De halfscheid van het Meuken, zijnde weideland en boschgrond, tusschen de gronden
van Rosenbarg en Hanselman gelegen.
7e Een stuk bouwland in den Aveschen Esch, tussen de landerijen van Huismans en
Martens gelegen.
Vide breeder hiervooren folio 255 sequentes, registratuure van Eijbergen folio 23
sequenti, en Geesteren folio 25, en Nede folio 19.
Den 3 van louwmaand 1811 is bij het gericht gepasseerd en den 4 daaraan volgende, met
advijs van regtsgeleerden, geapprobeerd eene acte van repudiatie, waarbij Bt. te Boome
als met en beneffens Jan Nienboome, bestuurende voogd, en Manes Nienboome als
toeziende voogd over de drie minderjaarige kinderen bij Willem te Boome en wijlen
deszelfs ehevrouw Teune Nienboome in echt verwekt, de gereede en ongereede
goederen van hunner pupillen moeder, om redenen als daarbij hebben gerepudieerd,
bestaande deeze ongereede parceelen in een huis met een gaardeken annex sub nr. 94,
voorts een stuk bouwland, groot ongeveer 3½ schepels gesaaij, mitsgaders een weide,
groot ongeveer drie dag maaijens, alle in Beltrum gelegen. Vide breeder 't wezen
prothocol folio 259 sequenti.
Den 26 van louwmaand 1811 hebben Willemina Bruinink, weduwe van Jan Willem
Bruinink, voorts haaren zoon Hendricus Bruinink, mitsgaders Henders Griesen, weduwe
van Waander Bruinink, geinformeert dat van de nader te melden parceelen,
waarschijnlijk door eene uit onkunde in den jaare 1806 verkeerde gedaane aangaave tot
het middel der verponding, Jan Willem Bruinink der 1e en 2e comparanten man en vader,
voor het geheel als eigenaar op de nieuwe quohieren der verponding bekend staat,
waaraan dezelve egter in het geheel geen eigendom heeft, versogt, dat ter redresseering
van dat abuis, als eigenaaren mogten worden geregistreert, van
• Het huis nr. 164 op het erve Geverink in Beltrum, ½ Catharina Hesselink, weduwe H.J.
Bruinink; ½ Henders, weduwe Wander Bruinink, geboren Grijsen.
• Het huis nr. 265 op het erve Weerbeek, in Lindvelde, ¾ Catharina Hesselink; ¼ Henders
Grijsen, weduwe W. Bruinink
Vide breeder supra folio 271.
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Folio 11 en 12

Den 26 van louwmaand 1811 deede Hendricus Bruinink aangeeving dat door doode van
deszelfs grootmoeder Cathariena Hesselink, weduwe H.J. Bruinink, voorgevallen den 1
van herfstmaand 1810, op hem comparant, en desselfs broeders en zusters, met namen
Waander, Hendrica en Aaltien Bruinink is komen te devolveeren den eigendom van de
navolgende parceelen, als
1e de halfscheid van het erve Geverink sub nr. 164, in Beltrum gelegen, bestaande in huis
en daaronder behoorende bouw- en weidelanden, voorts boschgronden.
2e drie vierde gedeelten van de Weerbeeke in Lindvelde, onder Beltrum gelegen, nr. 265,
bestaande in huis en daaronder behorende boschgronden, bouw- en weidelanden.
3e De halfscheid van den Bielemanskamp, geleegen met de drie volgende parceelen in
Avest onder Beltrum, tusschen de landerijen van Geessink en Koppelmans.
4e De halfscheid van een kamp bouwland, tusschen de landerijen van Bouwhuis en
Rosenbarg.
5e De halfscheid van een gaardeken, tusschen de gronden van Bouwhuis en Rosenbarg.
6e De halfscheid van het Meuken, zijnde weideland en boschgrond, tusschen de gronden
van Rozenbarg en Hanselman gelegen.
7e Een stuk bouwland in den Aveschen Esch, tusschen de landerijen van Huismans en
Martens gelegen.
Vide breder supra folio 272 sequentes.
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A
Aanstoot, 2
Abbinck, 1, 7
Abbink, 1, 5
Appel Bree, 7
Arnhem, 7
Aschers, 3
Aschert, 3, 4
Aveschen Esch, 5, 8, 9
Avest, 6, 8, 9

B
Basten, 1
Basten Batenburg, 7
Batenburg, 1
Beltrum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9
Beltrumschen Esch, 4, 5
Bielemanskamp, 8, 9
Bijland, 7
Bijland Halt, 7
Blankenborg, 7
Bloemenkamp, 2
Bloemenkampjen, 5
boerschap Avest, 5
Boetzelaar, 7
Bogt, 4
Boome, 8
Borculo, 4, 6, 7, 10
Bosch, 6
Both, 5
Bouwhuis, 8, 9
Bree, 4, 5
Breeslat, 1
Bruinink, 8, 9
Bruinvis, 1
Buitink, 7
buurschap Avest, 1, 3, 6
buurschap Dijke, 7
buurschap Lindvelde, 3, 7
buurschap Zwolle, 2, 3, 6

C
Camer Jan, 4
Coenderink, 3, 4
Craaijvanger, 2, 3

D
Den Haag, 7
Dieke, 6

E
Eijbergen, 8
Eldrink Es, 2

Klein Gebbink, 5
Klein Gebbink op
Lemmen, 5
Klein Narreveld, 6
Klein Zevert, 6
Kleinen Heerdink
Gaarden, 6
Klumper, 5, 6
Knickink, 3, 4
Knikkink, 2
Koele, 7
Koolkamp, 6
Koppele, 5, 6
Koppelmans, 8, 9
Kormelink, 5
Kraaijvanger, 4

F
Frakkink, 4
Frank, 1, 2, 3, 4, 6
Frugte, 5

G
Gebbink Maatjen, 1
Geessink, 8, 9
Geesteren, 7, 8, 10
Gesink, 7
Geverink, 7, 8, 9
Goldsmits Kamp, 5
Griesen, 8
Grijsen, 8
Groenlo, 1
Groot Gebbink, 5
Groot Hemming, 2
Groot Poele, 5
Groten Horst, 3
Grotenhorst, 4

L
Landschrijvers Kamp, 1
Leefferdink, 7
Lemmen, 5
Lenderink, 7
Lichtenvoorde, 6
Liefferink, 5
Lindvelde, 7, 8
Loekensteeg, 6

H
Haave, 5
Hakkenbroek, 5
Hanselman, 8, 9
Harmelink, 1
Harperink, 4, 6
Heerdink, 1, 6
Heerdink Helle of Steege,
6
Heijdenrijck, 6
Heijdenrijk, 1
Helle, 1
Hemsing, 1
Henseler Maate, 3
Hesselink, 8, 9
Hillebrand, 6
Hofkes, 6
Hofman, 6
Hofsteede, 6
Holsebree, 3
Hoogenkamp, 6
Hork op Wevers, 6
Huerne, 6, 7
Huismans, 8, 9
Hulshof, 2, 3, 4
Huntelaar, 6

M
Maarse Braake, 3
Maarse Brake, 4
Maarsemathe, 2
Martens, 8, 9
Mensink, 6
Meuken, 8, 9
Mul, 5

N
Nahuis, 6
Nede, 8
Nienboome, 8
Nieuwenhuis, 4, 5
Nijenhuis, 6
Noordes, 7

O
Oldemaat, 6
Oosterholt, 7
Oostrik, 7
Oude Vrakkink, 3
Ovink, 1, 5

J
Jansen, 2, 4
Janssen, 3, 4

P

K

Paschen Gtz., 6

Kalverhorst, 1
Kerkhoven, 7
Keuterie, 5

R
Rasink, 3, 4

Rasink Thiende, 4
Rensen, 7
Roelvink, 1, 7
Rooij, 1, 7
Rosenbarg, 8, 9
Ruerlosche Broek, 6

S
Schaarenborg, 4
Schaarling, 7
Schaars, 7
Scharenborg, 6
Schilderink op Wildrik, 4
Schleusing, 7
Schopken, 5
Sle Eegde, 1
Solner, 1
Sonderen, 3
Steelskamp, 3, 4
Stoverink, 6
Struij, 1
Sweers, 5

T
Tank, 3
Tetink, 5
Timmermans Kamp, 3, 4
Tops, 2
Tuunte, 1

V
Veele, 6, 7
Veldcamp, 5
Velders, 4
Vlasland, 7
Vogt, 2, 3, 4
Vogts Huisken, 3, 4
Voskamp, 6

W
Wageningen, 7
Walderbosch, 5
Wameling, 1
Weelink, 7
Weerbeek, 8
Weerbeeke, 8, 9
Weevers, 5
Wenterswijk, 6
Westerman, 5
Weversmate, 6
Wiecherdink, 6
Wieggers, 5
Wientjes, 4
Wilderink, 7
Wildrik, 4
Wissink, 2, 3, 4
Wissink Halle, 2
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Wolters, 6
Wuschen Voort, 5
Wuscher Voort, 5

Zwarte land, 2
Zweers, 6
Zwiers, 5

Z
Zandberg, 1
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