Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
Registratuur des districts Beltrum
6.05.1803
Folio 1

16.05.1803
Folio 1

23.05.1803
Folio 1

07.06.1803
Folio 2

01.07.1803
Folio 2

21.07.1803
Folio 2

01.09.1803
folio 3

Den 16 maij 1803 des middags quartier voor een uur heeft Berent Schuurink gecedeert
aan Derk Nahuis en Tone Reverhorst, ehell., Jan Scheenk en Willemken Nahuis, ehell.,
Kunne te Viele en Maria Nahuis, mitsgaders aan Harmina Boitink, weduwe van wijlen
Arnoldus Nahuis, een onafgedeelde agtste gedeelte van huis, schoppe en huisplaats of
brink, behoorende bij het erve en goed Narkveld, onder het drostampt Borculo,
buurschap Beltrum geleegen. Vide breeder hiervooren folio 14 en 15.
Eodem die 1803 des nademiddags eeven voor een uur hebben Lammert Elberink en
Engelken Weesenkhof, ehell., gecedeert aan Jan Hendrik ter Schoot en Janna Bernenk,
ehell., een stuk bouwlandt, ongeveer twee scheepels gezaaij, of zo als het zelve in zijn
bepaaling is leggende tusschen het land van Gerrit Jan Seevers en Harmen te Vrugt, in de
buurschap Beltrum geleegen. Vide breeder hiervooren folio 15 seq.
Den 23 maij 1803 des nademiddags om drie uur hebben Garrit Wiggerink en Catarina
Schoemaker, ehelieden, gecedeert aan Joost Willink en deszelfs ehevrouw Anna
Margarita Bovij, en aan Willem Bekking, predicant te Varsseveld, en Willemina
Margarita Willink, ehell., een twaalfde gedeelte aan het erve en goed Aarink, als meede
een derde gedeelte aan een bij die plaatse gebouwd wordende stuk lands, het
Heerenstuk genaamd, in de heerlijkheid Borculo, voogdij Beltrum geleegen. Vide breeder
hiervooren folio 25 seqq.
Den 7 junij 1803 des nademiddags om half twee uur heeft Jannes Hork als volmagtiger
van zijn broeder Jan Hork gecedeert het Zwiers Plaatsjen of de Frugte genaamt, geleegen
in het drostampt Borculo, buurschap Beltrum, aan Jan Willem Klein Gebbink en Garritjen
Lemmen, ehelieden. Vide breeder hiervooren folio 39 seq.
Den 1 julij 1803 heeft Carel ten Zijthof als volmagtiger van G.F. Hugenpoth tot Aardt en
J.L. Bentink, ehell., gecedeert aan Jan ten Bosch en vrouwe Maria Margaretha Sophia
van Open, zijns comparanten principaals halve plaatsjen, de Buurzeweide genaamd, in
het ambt Borculo, district Beltrum geleegen. Vide breeder hie vooren folio 48 seq.
Den 21 julij 1803 des nademiddags bijkans half een uur heeft mr. A.H. Hummelink als
volmagtiger van Jacobus Aaltink, voor een capitaal, per resto groot twee en veertig
guldens en vijf stuivers, peinding gedaan op een stuk land, het Vrugtmans Kempken
genaamt, in deeze drostampte buurschap Beltrum, tusschen de landerijen van de
weduwe Dievelmans en van Derk Martens geleegen, toestendig aan de kinderen en
erfgenaamen van wijlen Fenne te Menkhorst of Sandberg, weduwe van wijlen Jan
Sandberg. Vide breeder het ordinaris landtgerichts prothocol folio 268 seq.
Den 1 september 1803 des 's middags om half een uuren hebben Lutgerus Hendrikus
Kraaijvanger en Antonij Hulshof pro se et nomine uxorum, de eerste voor eene summa
van agt duizendt zes honderd drie en dertig guldens en agt stuivers, en de tweede voor
eene summa van elf duizendt guldens, verbonden aan en ten behoeve van Jan Derk
Wissink hunner en hunner ehevrouwens geregte aandeelen aan de wederhelfte van alle
zodaane ongereede parceelen, als bij acte van vestenisse in dato 23 maart 1803 sub nrs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn gespecificeert, q.r., als meede tot een speciaal
onderpand gestelt hunlieder geregte aandeelen aan de volgende ongereede parceelen
1e aan een vierde gedeelte van het erve Tank in de buurschap Lindvelde
2e aan de halfscheid van het goed en plaatsjen den Weerkamp in de buurschap Hupsele
3e aan de halfscheid van het land op de Maarsen Braake.
Alle in deeze drostampte geleegen. Vide breeder hiervooren folio 52 seqq.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
07.01.1804
Folio 3

16.01.1804
Folio 3 en 4

16.01.1804
Folio 4

Den 7 jannuarij 1804 hebben G.W. Alferink, weduwenaar van wijlen Engele Maria
Knikkink, pro se en als vader en voogd over zijne 9 minderjaarige kinderen, voorts zijne
twee soons Arnoldus Wilhelm en Willem Antoon Alferink gecedeert aan Albert Tankink
hun eigendommelijke een vierde gedeelte aan het erve en goed Tankink, bestaande in
huis, schuur, bakhuis, hof, bouw- en weidelanden etc. zo en als 't zelve door cessionaris
gebruikt word, in Lindvelde onder Beltrum geleegen. Vide breeder hiervooren folio 73
seq.
Den 16 jannuarij 1804 's voordemiddags ten half twaalf uuren heeft Helena Getruida
Heijdenrijck gecedeert aan haaren broeder Harmanus Lambartus Heijdenrijck het derde
part of een derde gedeelte van het erve en goed Stoverink in Beltrum geleegen. Vide
breeder hiervooren folio 75 seq.
Eodem die 1804 's middags ten twaalf uuren heeft Hermanus Lambartus Heijdenrijck
voor een summa van neegen hondert guldens ten behoeve van Joh. Meijer verbonden
zijn eigendommelijke een derde gedeelte of gerigte een derde part aan het erve en goed
Stoverink geleegen in Beltrum. Vide breeder hiervooren folio 77 seq.
[In de marge staat geschreven:] 'Geroijeerd den 9 jannuarij 1808. Vide 't prothocol van affectatie ibidem folio
302".

27.01.1804
Folio 4

14.02.1803
Folio 4

05.04.1804
Folio 5

06.04.1804
Folio 5

Den 27 jannuarij 1804 hebben Eijmbert ten Boonenkamp en Harmiena Klijn Bogt,
echtelieden, voor eene summa van agt honderd guldens ter parate executie verbonden,
ten behoeve van Jan ten Bossche en vrouwe M.M. van Oepen, hun eigendommelijke
ongereede parceelen in Beltrum geleegen, als
1e vijf stukken bouwlandt, groot ongeveer twee molders gezaaij, en een daarbij
aangeleegen een halve dag gras maaijens, genaamt den Winkel, ook wel het Wienbooms
Stukke
2e het huis den Bonenkamp, met den gaardengrond daaraan geleegen, groot ongeveer
vijf schepels gesaaij.
Vide breeder hiervooren folio 88 seq.
Op den 14 februarij 1804 is ten fine van prothocollatie en registratuure ter Cancelarij
quod clausulas concernentes gebragt zeeker magescheid, opgerigt en geslooten tussen de
kinderen van wijlen Menso Theodorus Heijdenrijck en Johanna Antonetta Staaring,
ehell., waarbij inter alia aan Helena Getruijda Heijdenrijck is toegedeeld een derde part
van het erve Stoverink, in Beltrum geleegen. Vide breeder antea folio 108.
Den 5 april 1804 des avonds om seeven uuren heeft Anna Aletta Heijdenrijck voor eene
summa van f. 291-00-00, waarvoor haaren broeder L.H. Heijdenrijck door D. de Haas te
Zutphen was gearresteerd geworden, speciaal meede voor de kosten van dat arrest, ten
behoeve van voorschreven D. de Haas te Zutphen. verbonden haare eigendommelijke
een derde gedeelte aan het erve en goed Stoverink, in Beltrum geleegen. Vide breeder
hiervooren folio 127 seq.
Den 6 april 1804 is bij het landt gerichte van Borculo geapprobeerd een magescheid,
opgerigt en geslooten tussen Gerrit Willem Tietink, weduwenaar van wijlen Willemina
te Koppel, ter eenre, en de aangestelde momboirs over deszelfs minderjarige kinderen
ter andere zijde, waarbij de conditie als daarbij aan de vader zijn toegedeeld alle de
gereede goederen, terwijl van de ongereede goederen, bestaande in het geheele erve en
goed Sijverdink, in de buurschap Lindvelde, in Beltrum geleegen, de vader de eene
halfscheid, en de vijf minderjarigen de andere helft zullen behouden en blijven bezitten,
welke goederen aan de vader bij dat magescheidt toe bedeelt, verbonden blijven, tot dat
aan de inhoud van dien behoorlijk zij voldaan. Vide breeder het weesenprothocol 150
seqq.
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06.04.1804
Folio 5

07.04.1804
Folio 5

07.05.1804
Folio 6

Den 6 april 1804 des avonds om agt uuren hebben A. Martens en G.J. Bouwhuis voor
eene borgtogt van f. 312-00-00 peinding gedaan op een derde gedeelte van het erve
Stoverink, in Beltrum geleegen, H.L. Heijdenrijck toebehoorende. Vide breeder het
ordinaris landt gerichtsprothocol folio 327 seq.
Den 7 april 1804 des middags om half zes uuren hebben W. van Zarck en J. Wijnveldt
voor eene gepraesteerde borgtogt ad 240-12-05 peinding gedaan op een derde gedeelte
van het erve Stoverink, in Beltrum geleegen, toebehoorende aan H.L. Heijdenrijck. Vide
breeder hiervan het ordinaris landtgerichts prothocol folio 328 seqq.
Den 7 meij 1804 des middags om twaalf uuren heeft J.H. Arink op het Boome voor eene
somma van 800 guldens, ten behoeve van Lambertus Huetink en vrouwe Frederica
Huirink verbonden zijne parceelen lands, leggende naast elkanderen in de buurschap
Beltrum op den Staats Esch, met de eene zijde aan den vaarweg, en met de andere zijde
aan den Heelweg, te saamen groot 20 schepels gezaaij, waaronder 3 schepels tiendbaar.
Vide breeder hiervoor folio 144 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 10 junij 1808. Vide het prothocol van affectatie ibidem folio
340 seq.".

15.05.1804
Folio 6

22.05.1804
Folio 6

13.06.1804
Folio 6

13.06.1804
Folio 6 en 7

13.06.1804
Folio 7

13.06.1804
Folio 7

14.06.1804
Folio 7

Den 15 maij 1804 des voordemiddags om elf uuren hebben Gerrit Jan, Janna en Hinders
Gebbink, caveerende de rato voor hun broeder H. Gebbink, gecedeert aan Jan Willem
Elferink en ehevrouw Triene Elferink hunlieder stukjen gaardengrond, groot ongeveer
een schepel gezaaij, in de buurschap Beltrum in den Droebers gaarden kennelijk
gesitueerd. Vide breeder hiervooren folio 151.
Den 22 maij 1804 's middags om twaalf uuren hebben Harmanus Stoverink op Groot
Haneveld en ehevrouw Geertrui Groot Haneveld voor eene summa van 550 guldens ten
behoeve van Janna Wilderink op Haneveld en vrouwe Maria Bomers verbonden
hunlieder plaatsjen of katersteede, het Groot Haneveld genaamd, in de buurschap
Beltrum kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio 154 seq.
Den 13 junij des 's morgens om neegen uur deede C. Hammink voor een summa van 1000
guldens onder anderen meede peinding op de halfscheid van het plaatsjen Buitink, onder
Beltrum geleegen, en de weduwe F.J. Tegers toestendig. Vide lat. 't ordinaris lantgerichts
prothocol folio 382 seqq.
Eodem die 1804 's nademiddags quart voor vier uuren deede G.J. te Bempthuis voor een
bedrag van f. 800-00-00 peinding op de gereede en ongereede goederen van de weduwe
F.J. Teger, speciaal op deszelfs halve plaatsjen, of de halfscheid van het plaatsjen, Buijtink
genaamd, in Beltrum geleegen. Vide lat. het ordinaris landtgerichts prothocol folio 387
seqq. en de registratuure van Eijbergen folio 15.
Den 13 junij 1804 des nademiddags om half zes uuren heeft Aleijda Twenhuis voor een
summa van 200 guldens en renten peinding gedaan op de halfscheid van 't plaatsjen,
Buijtink genaamd, in Beltrum geleegen. Vide lat. 't ordinaris landgerichts prothocol folio
390 seg. en registratie van Eijbergen folio 15.
Deb 13 junij 1804 des avonds om agt uuren deeden Henders Griesen, weduwe wijlen W.
Bruinink, en J.W. Bruinink voor eene summa 2200 guldens meede peinding op het
voorens gemelte halve plaatsjen Buijtink, in Beltrum geleegen. Vide lat. 't ordinaris
landgerichts protocol folio 392 seqq. en de registratuure van Eijbergen folio 15.
Den 14 junij 1804 des 's morgens om agt uuren heeft G. ter Meulen als volmagtiger van
D. Assink peinding gedaan voor een summa van f. 1448-09-00 op het halve plaatsjen,
Buijtink genaamt, in Beltrum geleegen, en de weduwe F.J. Teger toestendig. Vide lat. 't
ordinaris landtgerichts prothocol folio 395.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
14.06.1804
Folio 7

14.06.1804
Folio 7

14.06.1804
Folio 7
15.06.1804
Folio 8

15.06.1804
Folio 8

15.06.1804
Folio 8

15.06.1804
Folio 8

15.06.1804
Folio 8

15.06.1804
Folio 8

16.06.1804
Folio 8
17.06.1804
Folio 9

20.06.1804
Folio 9

Eodem die 1804 's morgens quart over agt uuren heeft Jan te Raa op Giffel voor een
summa van 100 guldens meede peinding gedaan op het booven gemelte halve plaatsjen
Buijtink in Beltrum. Vide lat. 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 398 seqq. en de
regsitratuur van Eijbergen folio 16 seq.
Eodem die 1804 's morgens om negen uuren deede A. Thomasson voor een summa van
500 guldens meede peinding op het voorschreven halve plaatsjen Buijtink, in Beltrum
gesitueerd. Vide lat. 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 400 seqq. en de
registratuure van Eijbergen folio 17.
Eodem die 1804 des avonds even over negen uur deede E. Joosten voor een summa van
f. 584-15-00 peinding op 't halve plaatsjen Buijtink, in Beltrum. Vide lat. 't ordinaris
landgerichts prothocol folio 403 seqq. en de registratuure van Eijbergen folio 17.
Den 15 juni 1804 des 's morgens om elf uuren deede S. van Groningen pro se et q.q. voor
een summa van f. 3320-08-02 peinding op het plaatsjen Buijtink onder Beltrum. Vide lat.
't ordinaris landtgerichts prothocol folio 406 seqq. en de registratuure van Eijbergen folio
18.
Den 15 junij 1804 's middags om vier uuren deede G.H. Rensink peinding voor een
summa van f. 524-04-10 op het halve plaatsjen Buitink onder Beltrum, de weduwe F.J.
Teger toebehoorende. Vide lat. 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 409 seq. en de
registratuure van Eijbergen folio 18.
Eodem die 1804 's avonds om half tien uuren deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger van
mr. B.G. Plegher voor een summa van f. 828-00-00 peinding op het halve plaatsjen
Buitink onder Beltrum, ofte wel de aandeelen de weduwe F.J. Teger daaraan
competeerende. Vide lat. 't ordinaris landgerichts prothocol folio 410 seqq. en de
registratuure van Eijbergen folio 18 seq.
Eodem die 1804 's avonds ruijm half tien uuren deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger
van mr. H. de Leeuw van Coolwijk voor een summa van f. 436-00-00 peinding op booven
gemelte halve plaatsjen Buitink. Vide lat. 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 412
seq. en de registratuure van Eijbergen folio 19.
Eodem die 1804 's avonds quart voor tien uuren deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger
van H. Beckink peinding voor een summa van f. 850-00-00 op booven gemelte halve
plaatsjen Buitink. Vide lat. 't ordinaris landgerichts prothocol folio 414 seq. en de
registratuure van Eijbergen folio 19.
Eodem die 1804 's avonds eeven voor tien uuren deede A.H. van Diest voor een summa
van f. 274-12-08 peinding op het gemelte halve plaatsjen Buitink onder Beltrum. Vide lat.
't ordinaris landgerichts prothocol folio 415 seq. en de registratuure van Eijbergen folio
19.
Den 16 junij 1804 's morgens bijna half zeven uuren deede H. de Vries voor een summa
van 250 guldens peinding op 't halve plaatsjen Buitink in Beltrum. Vide lat. 't ordinaris
landgerichts prothocol folio 416 seq. en de registratuure van Eijbergen folio 19.
Den 17 junij 1804 des 's morgens om half tien uuren deede J.W. Bloemendaal pro se et
q.q. peinding voor een summa van 400 guldens op het halve plaatsjen Buijtink onder
Beltrum. Vide lat. 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 429 seqq. en de registratuure
van Eijbergen folio 20.
Den 20 junij 1804 des 's morgens om tien uuren deede J.W. Weerkamp q.q. voor een
summa van f. 291-16-14 peinding op 't halve plaatsjen Buijtink onder Beltrum. Vide lat. 't
ordinaris landgerichts prothocol folio 420 seq. en de registratuure van Eijbergen folio 20.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
28.06.1804
Peinding
Folio 9
03.07.1804
Verband
Folio 9

11.07.1804
Vrijwillig
verwin
Folio 10
25.07.1804
Maagscheid
Folio 10

03.08.1804
Peinding
Folio 10

11.08.1804
Verband
Folio 10
04.09.1804
Cessie
Folio 11
06.11.1804
Verband en
maagscheid
Folio 11

Den 28 junij 1804 's middags om drie uur deede H. Pennink voor een summa van
f. 1134-14-08 peinding op 't halve plaatsjen Buijtink in Beltrum, de weduwe F.J. Teger
toebehoorende. Vide breeder 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 423 seqq. en de
registratuure van Eijbergen folio 21.
Den 3 julij 1804 des voordemiddags quart over elf uuren hebben Berent Nijenboom en
Garritjen Startman, ehell., voor eene summa van 1500 guldens ten behoeve van Jan ten
Bosche en ehevrouw M.M. van Uepen verbonden de navolgende in Beltrum geleegene
goederen
1e Een kamp bouwlant, den Bloemenkamp genaamt, groot ongeveer drie molders
gezaaij, naast het land van Jan Derk Velders en de weduwe wijlen H. Harperink
2e Een stuk bouwland in de Vrankkenkamp, groot ongeveer drie schepels gezaaij, naast
dat van Willem Nijenboom
3e Een stuk bouwland op de Woers, groot ongeveer drie schepels gezaaij, naast dat van
Berent Ribbers en Jan Derk Zeggelink
4e Een hoekjen hooijgrond, de Vrugte genaamd, groot ongeveer een dag grasmaijens,
naast dat van Jan Siebrink en den binnen graaven.
Vide breeder antea folio 176 seq.
Den 11 julij 1804 heeft Aleida Geertruid te Raa, weduwe van Floris Jan Teger aan Antonij
Tankink op Vaarwerk en verdere gepeind hebbende crediteuren in vrijwillig verwin
gecedeert alle haare gereede en ongereede goederen, speciaal meede de halfscheid van
't plaatsjen, Buijtink genaamt, onder Beltrum geleegen. Vide lat. het ordinaris
landgerichts prothocol folio 425 seqq. en de regsitratuure van Eijbergen folio 23.
Den 25 julij 1804 is bij het gericht geapprobeerd een magescheidt, opgerigt en geslooten
tussen Henricus Stoverink, weduwenaar van wijlen Christina Leppink, en de aangestelde
momboiren over deszelfs drie minderjaarige kinderen, waarbij onder anderen is bepaald,
dat de halfscheid van een derde part aan 't erve Stoverink, in Beltrum geleegen, in
eigendom zal verblijven bij de vader, en de wederhelft van dien bij de drie kinderen.
Den 3 augustus 1804 des 's middags om half vijf uuren deede mr. D. Bom, als volmagtiger
van de regeering der stad Groenlo, peinding op en aan het halve erve Groot Gebbink, als
meede op de halfscheid van een stuk land, den Koekamp genaamd, in de buurschap
Beltrum geleegen, op A.P. Scholten en vrouwe door doode van J.M. Kuiper pro quota
hereditaria gedevolveerd en verstorven. Vide breeder het ordinaris landtgerichts
prothocol folio 1 seqq.
Den 11 augustus 1804 des voordemiddags om elf uur hebben Bernardus Tieggeloven en
Henders Klein Wolterink voor een summa van 250 guldens ten behoeve van Henricus
Tieggeloven verbonden hun lieder katersteede, Klein Wolterink in de Kempe genaamt, in
Beltrum geleegen. Vide breeder supra folio 188 seqq.
Den 4 september 1804 des 's middags quart over twaalf uur hebben Willem Waterdijk en
deszelfs vrouw Jenneken Nijveld gecedeert aan Jan Derk Nijveld, hun plaatsjen, het
Waterdijk genaamd, in Lindvelde onder Beltrum geleegen. Vide breeder supra folio 197
seq.
Den 6 november 1804 heeft het gericht geapprobeerd een maagscheidt, opgerigt en
geslooten tusschen Aaltjen Groot Valkenborg, weduwe van wijlen Harmen te Horst, en
de aangestelde momboiren over deszelfs twee minderjaarige kinderen, waarbij onder
anderen is bepaald dat de moeder van de katersteede de Horst, in de buurschap
Lintvelde geleegen, de eene helft en de twee minderjaarigen de andere helft zullen
hebben en blijven bezitten, terwijl de aan de moeder bij dat maagscheidt toe gedeelde
helft voor alle bedongene praestatien zal verbonden zijn en blijven. Vide breeder 't
weesen prothocol folio 217 seqq.
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24.11.1804
Cessie
Folio 11

26.11.1804
Cessie
Folio 12
29.01.1805
Peinding
Folio 12

19.02.1805
Peinding
Folio 12

12.04.1805
Tugt
Folio 13
27.04.1805
Cessie
Folio 13

03.05.1805
Verband
Folio 13

Den 24 november 1804 des middags om twaalf uur heeft E. Broeker als volmagtiger van
W.H. Roelofzen, voorts de rato caveerende voor R.A. Roelofsen pro se en als meede
voogd over de onmondige kinderen kinderen van A.B. Roelofsen en C.C. Schemming, als
meede in qualiteit als met en benevens J.E. Derkson voogd over de gezegte pupillen,
daartoe behoorlijk geauthoriseerd, gecedeert aan Jacob Tops en ehevrouw Willemina
Rozenbarg het erve en goed Aaltink, in de buurschap Lintvelde geleegen, niet anders
bezwaard als hiervoorens folio 254 seqq. is te zien.
Den 26 november 1804 des middags om een uuren hebben Arnoldus Klumpers en
Wesselina Hillebrand, ehell., gecedeerd aan Jan Hendrik Reijerink en vrouwe Johanna
Christina Nijenhuis en erven een zestiende gedeelte aan het erve en goed Reijerink,
onder Beltrum in de buurschap Zwolle geleegen. Vide breeder folio 256 seqq.
Den 29 jannuarij 1805 des voordemiddags om half twaalf uuren deede mr. D. Bom als
volmagtiger van de regeering der stad Grol peinding
1e op en aan een vierde gedeelte van het erve en goed Boitink,
2e op de halfscheid van het erve en goed Groot Gebbink
3e op de halfscheid van een stuk land, den Kakamp genaamt
4e op den tiende van en uit het voornoemde erve Boitink
Alle in de buurschap Beltrum geleegen, wijlen H.J. Kuiper toebehoord hebbende en op
A.P. Scholten en vrouwe pro quota hereditaria gedevolveerd, en zulks ter bekooming van
't geen bij acte is vermeld. Vide breeder 't ordinaris landtgerichts prothocol folio 106
seqq.
Den 19 februarij 1805 des voordemiddags om elf uuren heeft mr. J.B. Roelvink Bz. als
volmagtiger van mr. J.B. Roelvink sr. in qualiteit als executeur in den boedel van wijlen
Jacobus ter Baak, en als voogd over de minderjaarigen Johannes Bernardus en Aleida
Anna ter Baak voor een summa van agt honderd en vijftig guldens peinding gedaan op en
aan de erfportie van Joseph ter Baak in den boedel en nalaatenschap van wijlen Harmina
Ubbink, huisvrouw van Jan Hendrik Hofman, speciaal op en aan een geregt vierde
gedeelte van het erve en goed Rosink, in de buurschap Zwolle onder Beltrum geleegen.
Vide breeder het ordinaris landgerichts prothocol folio 121 seqq.
Den 22 april 1805 des middags om twaalf uuren hebben Gerrit Tops en Berendina
Stoltenbarg, ehell., malkanderen reciproquelijk betugtigt in alle hunne natelaatene
gereede en ongereede goederen. Vide breeder supra folio 339 seq.
Den 27 april 1805 des middags om twaalf uur hebben Harmanus Assink en vrouwe
Henders Arink gecedeert aan Derk Nahuis en Teune Revehorst, ehell., een stuk
bouwland, het Kampje genaamd, groot ongeveer een schepel gesaaij, in de buurschap
Beltrum tussen den gaarden van het erve Narkveld en den gemeenen weg gesitueerd.
Vide breeder supra folio 342 seq.
Den 3 maij 1805 des middags om half een uur heeft H.L. Heijdenrijck voor een summa
van drie honderd en zestig guldens en zeventien stuivers, ten behoeve van A. Martens en
G.J. Bouwhuis, verbonden deszelfs eigendommelijke derde gedeelte aan het erve
Stoverink, in Beltrum geleegen. Vide breeder supra folio 358 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 9 jannuarij 1808. Vide 't prothocol van affectatie ibidem".

03.05.1805
Verband
Folio 13

Eodem die 1805 's middags quart voor een uur heeft H.L. Heijdenrijck voor een summa
van twee honderd neegen en negentig guldens en zeventien stuivers en 5 penningen, ten
behoeve van Jan Wijnveld en W. van Zarck, verbonden een derde gedeelte van 't erve
Stoverink, in Beltrum geleegen. Vide breeder supra folio 360 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 jannuari 1808. Vide 't prothocol van affectatie ibidem".
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14.05.1805
Verband
Folio 13

18.05.1805
Cessie
Folio 14
18.05.1805
Verband
Folio 14

07.06.1805
Maagscheid
en verband
Folio 14 en 15

Den 14 maij 1805 des voordemiddags om half twaalf hebben Harmanus Krabbe en
vrouwe Janna te Vrugte voor een summa van vijf honderd guldens, ten behoeve van mr.
L.J. Lamberg als administrateur van een erfportie, aan den absenten Jakob Hessels
competeerende, verbonden hunlieder plaatsjen, de Krabbe genaamd, in Beltrum
geleegen, en bovendien tot een persooneele borgtogt gesteld den persoon van J.W.
Elferink, welke deeze borgtogt stipulata manu aangenoomen heeft. Vide breeder supra
folio 370 seq.
Den 18 maij 1805 's morgens om elf uuren hebben Bernadus Beusink en Engele Maria
Beusink, ehell., gecedeert aan Bartes Nij Lieftink en vrouwe Aleida Knippers hunlieder
hooijmathe, vulgo de Krabben Mathe genaamt, in Beltrum bij en omtrent de Huurne
gesitueert. Vide breeder supra folio 372 seq.
Eodem die 1805 voordemiddags quart na elf uur heeft Griete Vossenberg voor een
summa van drie honderd guldens, ten behoeve van de broeders en zusters Bloos,
genaamd Engbert, Jan Hendrik, Garrit, Jan Derk, Berendina en Essele, verbonden haar
plaatsjen den Pas genaamd, in Beltrum geleegen, bestaande in huis, gaardengrond, een
stuk land, groot ongeveer 2 schepels gesaaij, den Akker genaamd, en een hooijweijde,
groot een dag maaijens, de Bikemaat genaamd. Vide breeder supra folio 373 seq.
Den 7 junij 1805 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tussen Jan Willem Hassink, weduwenaar van wijlen Johanna Geertruid ten Hove ter
eenre, en de gequalificeerde momboiren over deszelfs drie minderjaarige kinderen ter
andere zijde, waarbij op conditie als daarbij onder anderen is gestipuleerd, dat van de
ongereede goederen bestaande in de geregte halfscheid van de plaats, de Hassinks Plaats
genaamd, in Beltrum geleegen, vier dag grasmaaijens in het Sonderen, een koemaate, de
Rheenkamps Maate genaamd, een agtste gedeelte aan de Hoeve in Meddo, buiten 't
getimmer, een half molder gesaaij op den Wissinkkamp, een parceel bouwland op den
Goedmanskamp, in 't schependom Groenloo gesitueert, de vader de eene helft ('t welk
egter voor 't geen de kinderen bij maagscheid is toegeweezen, blijft verbonden) en de
minderjaarigen de andere helft zullen hebben en blijven bezitten. Vide breeder 't
weesenprothocol folio 272 seqq.

20 juni 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-7-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
Toelichting





Vindplaats - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - ► https://www.ecal.nu/
Archieftitel - Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo
Toegangsnummer 3018
Vrijwillige Rechtspraak - Inventarisnummer 439




Gedigitaliseerd door FamilySearch
Afbeeldingen - Borculo - Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht.
Periode 1803-1805 - Scannummers ► 223 t/m 522
(Folionummers 1 t/m 428 - Scannummers ► 248 t/m 465)



Transcriptie - Registratie van het district Beltrum - Periode 1803-1805
Scannummers ► 512 t/m 519
Folionummers: 1 t/m 15 (afzonderlijk genummerd)




Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Website ► https://www.genealogiedomein.nl
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Geesteren, 8
Goedmanskamp, 7
Griesen, 3
Groenloo, 7
Grol, 6
Groningen, 4
Groot Gebbink, 5, 6
Groot Haneveld, 3
Groot Valkenborg, 5

A
Aaltink, 1, 6
Aarink, 1
Akker, 7
Alferink, 2
Arink, 3, 6
Arink op het Boome, 3
Assink, 3, 6

B

Derkson, 6
Diest, 4
Dievelmans, 1
Droebers gaarden, 3

E
Eijbergen, 3, 4, 5
Elberink, 1
Elferink, 3, 7

G
Gebbink, 3

M
Maarsen Braake, 1
Martens, 1, 3, 6
Meddo, 7
Meijer, 2
Menkhorst of Sandberg,
1
Meulen, 3

H

Baak, 6
Beckink, 4
Bekking, 1
Beltrum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bempthuis, 3
Bentink, 1
Bernenk, 1
Beusink, 7
Bikemaat, 7
Bloemendaal, 4
Bloemenkamp, 5
Bloos, 7
Boitink, 1, 6
Bom, 5, 6
Bomers, 3
Bonenkamp, 2
Boonenkamp, 2
Borculo, 1, 2, 8
Bosch, 1
Bosche, 5
Bossche, 2
Bouwhuis, 3, 6
Bovij, 1
Broeker, 6
Bruinink, 3
Buijtink, 3, 4, 5
Buitink, 3, 4
buurschap Beltrum, 1, 3,
5, 6
buurschap Hupsele, 1
buurschap Lintvelde, 5, 6
buurschap Zwolle, 6
Buurzeweide, 1

D

Lindvelde, 2, 5

N

Haas, 2
Hammink, 3
Harperink, 5
Hassink, 7
Hassinks Plaats, 7
Heelweg, 3
Heerenstuk, 1
Heijdenrijck, 2, 3, 6
Hessels, 7
Hillebrand, 6
Hoeve, 7
Hofman, 6
Hork, 1
Horst, 5
Hove, 7
Huetink, 3
Hugenpoth tot Aardt, 1
Huirink, 3
Hulshof, 1
Hummelink, 1

Nahuis, 1, 6
Narkveld, 1, 6
Nij Lieftink, 7
Nijenboom, 5
Nijenhuis, 6
Nijveld, 5

O

Staats Esch, 3
Startman, 5
Stoltenbarg, 6
Stoverink, 2, 3, 5, 6

T
Tank, 1
Tankink, 2
Tankink op Vaarwerk, 5
Teger, 3, 4, 5
Tegers, 3
Thomasson, 4
Tieggeloven, 5
Tietink, 2
Tops, 6
Twenhuis, 3

U
Ubbink, 6
Uepen, 5

Oepen, 2
Open, 1

V
P

Pas, 7
Pennink, 5
Plegher, 4

R
Raa, 4, 5
Raa op Giffel, 4
Reijerink, 6
Rensink, 4
Revehorst, 6
Reverhorst, 1
Rheenkamps Maate, 7
Ribbers, 5
Roelofsen, 6
Roelofzen, 6
Roelvink, 6
Rosink, 6
Rozenbarg, 6

J
Joosten, 4

K
Kakamp, 6
Kampje, 6
Kempe, 5
Klein Gebbink, 1
Klein Wolterink, 5
Klijn Bogt, 2
Klumpers, 6
Knikkink, 2
Knippers, 7
Koekamp, 5
Koppel, 2
Kraaijvanger, 1
Krabbe, 7
Krabben Mathe, 7
Kuiper, 5, 6

S
Sandberg, 1
Scheenk, 1
Schemming, 6
Schoemaker, 1
Scholten, 5, 6
Schoot, 1
Schuurink, 1
Seevers, 1
Siebrink, 5
Sijverdink, 2
Sonderen, 7
Staaring, 2

L
Lamberg, 7
Leeuw van Coolwijk, 4
Lemmen, 1
Leppink, 5

Varsseveld, 1
Velders, 5
Viele, 1
Vossenberg, 7
Vrankkenkamp, 5
Vries, 4
Vrugt, 1
Vrugte, 5, 7
Vrugtmans Kempken, 1

W
Waterdijk, 5
Weerkamp, 1, 4
Weesenkhof, 1
Wienbooms Stukke, 2
Wiggerink, 1
Wijnveld, 6
Wijnveldt, 3
Wilderink op Haneveld, 3
Willink, 1
Winkel, 2
Wissink, 1
Wissinkkamp, 7
Woers, 5

Z
Zarck, 3, 6
Zeggelink, 5
Zijthof, 1
Zutphen, 2
Zwiers Plaatsjen of de
Frugte, 1
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