Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 438
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Beltrum - Periode 1802-1803
Registratuure des Districts Beltrum
05.01.1802
Folio 1

Den 5 januarij 1802 's voor de middaags ten twaalff uuren hebben Albertus ter Haar en
G.W. Alferink, de eerst genoemde prose en de laast gemelde in qualiteit als momboir
over de vijf onmondige kinderen van wijlen Berend Wansink en Jacoba Alferink, ehell.,
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Harmen te Poele en Willemina te
Woert en erven, het plaatsjen of catersteede Memkeshorst genaamt, bestaande in huijs
en verdere getimmerte onderhoorige bouw-, hooij- en weideland, hout- en
houtgewassen, wildgrond en inslag, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Beltrum,
buurschap Lintvelde. Vide breede hier vooren folio 1.

16.04.1802
Folio 1

Den 16 april 1802 is bij het gerigte van Borculo een magescheid geapprobeert, opgericht,
en gesloten tusschen Garrit Jan Spilman, weduwenaar van wijlen Cune Ticheloven ter
eenre, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de vier
minderjaarige kinderen van den eerst gemelde, waarbij aan de vaader en eerste
condivident onder conditie daar bij, is aan en toebedeelt den imboedel des huijzes,
leevendige have en vhee, gewasch in en op den lande mest en mestrecht, blijvende het
ongereede bestaande in het Spilmans plaatsjen, kennelijk in dit drostampt Borculo,
district Beltrum, buurschap Avest, tusschen de vaader en eerste condivident en de vier
onmondigen, in gemeenschap en hier bij verbonden. Vide breeder het weezen prothocol
folio 509 et sqq.

13.05.1802
Folio 1

Den 13 maij 1802 's middaags ruijm een uuren hebben Garrit Elferdink en Grada
Willemina Hennink, ehell.,gecedeert en overgedragen aan Joost Willink desselvs
huijsvrouw Anna Margareta Bovij, voorts aan Willem Becking en Willemina Margaretha
Willink, ehell., en erven, hun eigendommelijke 40e part van het erve en goed Avink,
geleegen in de buurschap Beltrum. Vide breeder hier vooren folio 51.

19.05.1802
Folio 2

Den 19 maij 1802 's agter middaags ten vier uuren hebben Anthonij Hulshoff en Johanna
Wissink, ehell., verbonden voor eene capitaale somma van een duijzend acht hondert
drie en zeeventig guldens, zeeven stuivers en twee penningen aan ende ten behoeve van
Steeven van Groningen en de erven van wijlen Berend Popkes van Calker hun
eijgendommelijke erve en goed, Kleijn Buijtink, bestaande in een huijs met ongeveer drie
scheepels gezaaij bouwland, den Gaarden genaamt,
2e den gaarden op den Ouden Broek, groot vier scheepels gezaaij
3e ee kampjen gaerdengrond, groot ongeveer een scheepel gezaaij
4e de weijdegrond , het Kerkhoff genaamd
5e een maate, groot ongeveer twee schepels gezaaij, alle voorschreven parceelen bij het
huijs geleegen
6e een parceel land, de Winkel genaamt, groot circa zeeven scheepels gezaaij, bij Avesse
Beek
7e een parceel daar bij, het Varstuk genaamd, groot drie scheepels gezaaij
8e een parceel het Landeweer Stukke, groot circa drie scheepels gezaaij
9e een parceel, den Reuscher, groot circa een scheepel gezaaij
10e een parceel de Nieuwe Braak, groot circa zes scheepels gezaaij
11e een parceel het Borg Stukke, groot twee en een half scheepel gezaaij, en eijndelijk
nog een stukjen, het Striepjen genaamd.
Alle welke parceelen kennelijk in dit drostambt Borculo, district Beltrum zijn gesitueert.
Vide breeder hier vooren folio 56 sqq.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1802-1803
25.05.1802
Folio 3

Den 25 maij 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Garrit Jan ten Bossche en
Johanna Grevink, ehell., gecedeert en overgedragen aan Jan Derk Zweers en Marge
Bomers, ehell., en erven, hun eijgendommelijke hooijmathe, groot circa 3 dagmaaijens in
het district Beltrum, tusschen de hooijmaten van Jansen en Elferink kennelijk gesitueert.
Vide breeder hier vooren folio 62.

26.05.1802
folio 3

Den 26 maij 1802 's morgens ten neegen uuren hebben Reinier Anthonij Roelffzen pro
se, voorts gemelde R.A. Roeloffzen en Evert Broeker in qualiteit als volmagtigers van
W.H. Roeloffzen, de dato caverende voor Johannes Engelbertus Derksen en in qualiteit
als voogden over de vijf minderjaarige kinderen van wijlen Anthonij Bernardus
Roeloffzen en Catharina Constantia Schemming, ehell., gecedeert en overgedragen aan
Albert Tankink en erven de onverdeelde halfscheid van het erve Tankink, bestaande in
huijs, hoff, bouw- en weidelanden, houtgewassen etc. kennelijk in het drostampt van
Borculo, district Beltrum. Vide breeder hier vooren folio 63.

10.07.1802
Folio 3 en 4

Den 10 julij 1802 's voor de middaags ten halff twaalf uuren heeft Peter Wissink Pas in
qualiteit als volmagtiger van Jan Rouwmathe en Geertien Altink, ehell. op 't Nijland,
gecedeert en overgedragen aan Tone Steegers, desselvs ehevrouw Janna ter Huerne en
erven, zijns principaalen eijgendommelijke partjes en aandeelen, post pauca, als 3e aan
vier hoekjes hofland bij Derk Nijlands huijs, als mede aan een stukjen hoff of bouwland
daar bij, den Olden Gaarden genaamt, 4e aan een hoekjen bouwland op het Kleijne
Nijlandt, 5e aan een hoekjen bouwland, den Kostverlooren, 6e aan een hoekjen bouwland
op Strippel, 7e aan een vierde dag werk hooijgronds in de Groote Maathe, 8e aan een
hoekjen bouwlands op het Groote Nijland, 9e aan een hoekjen bouwland op den
agtersten camp, bij het Luti Nijland, en aan een hoekjen hooijgrond daar bij, 10e aan een
halven dag grasmaaijens, voor in de Groote Maathe, dan nog aan een hoekjen hooijgrond
in gemelde maathe, den Buld genaamt, 11e aan het Kampstukke tussen Berent te Muller
en Jan Bokkelers land, 12e aan een stukjen hofland voor het huijs van Derk Nijland, den
Hospes Gaarden genaamt, alle welke parceelen onder het drostampt Borculo, district
Beltrum kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren folio 116.

13.11.1802
Folio 4

Den 13 november 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Helena Heijdenrijk,
voorts J.H. Batenburg in qualiteit als volmagtigers van Anthonij Heijdenrijk gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Jan Willem Buerseweijde en Geertruij Bomers,
ehell., een derde part aan het goed of plaatsjen Buerseweijde, kennelijk in dit drostampt,
district en buurschap Beltrum. Vide breeder hier vooren folio 148.

30.11.1802
Folio 4 en 5

Den 30 november 1802 's voor de middaags ten elff uuren hebben Harmanus Puntman
en Geertruijd Starrenborg, ehell., voorts Joost Starrenborg en Johanna Catharina
Bommels, ehell., wijders Joost Starrenborg, als volmagtiger van Derk te Boekhorst en
Johanna Geertruijd Geelink, ehell., van Antonij en Jan Geelink, dan nog van Gerhardus
de Poele en Stijntie Jans, weduwe Hendrik de Poele, gecedeert en overgedragen aan
Gerrit Jan Grote Zevert, het plaatsjen de Kleijne Poele genaamt, bestaande in huijs en
overige getimmer, daar bij gehoorende gaardengrond, ongeveer twee scheepels gezaaij
bouwland op de Slee Eegde in den Beltrumschen Esch, ongeveer vier scheepels gezaaij
lands op den Loeken Kamp, circa ses scheepels gezaaij lands in de Kalverhorst, een dag
maaijens hooijland in de Beernink Maathe, een halven dag maaijens hooijland in 't Offer
Gunneken, alle welke parceelen kennelijk onder dit drostampt van Borculo, district
Beltrum zijn gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 156 sqq.
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30.11.1802
Folio 5

Den 30 november 1802 's voor de middaags een weinig over elff uuren heeft Gerrit Jan
Groot Zevert op Kleijne Poele, voorts Jan Derk Klein Valkenborg en Theune Elisabeth
Kleine Poele, ehel., verbonden voor eene capitaale somme van een duijzend vijf honderd
guldens aan en ten behoeve van scholte Jan te Lintum senior, hun eijgendommelijke
goed en plaatsjen, de Kleine Poele genaamt, met zijne behuijsinge, onderhoorende
bouw-, gaarden- en weidegronden, twee scheepels gezaaij lands op de Sleede Eegde, vier
scheepels bouwlands op den Loeken Kamp in Avest, zes scheepels gezaaij lands in de
Kalvershorst, een dag hooijgrond in de Beernink Maathe, een halven dag maaijens in het
Offer Gunneken, alle welke genoemde parceelen kennelijk zijn geleegen onder dit
drostampt Borculo, district Beltrum. Vide breeder hier vooren folio 159 sqq.

30.11.1802
Folio 5

Den 30 november 1802 's voor de middaags ten halff twaalff uuren hebben Harmanus
Puntman en Geertruijd Starrenborg, ehell., Joost Starrenborg en Johanna Catharina
Bommels, ehell., voorts Joost Starrenborg in qualiteit als volmagtiger van Derk te
Boekhorst en Johanna Geertruijd Geelink, ehell., zoo ook van Antonij en Jan Geelink,
dan nog van Gerhardus de Poel en Stijntie Jans, weduwe Hendrik de Poele, gecedeert en
overgedraagen aan Derk Pasman en Berendina Huitink, ehell., drie stukjes bouwlands, te
zaamen groot drie scheepels gezaaij, geleegen in 't Sonderen, in Lintvelde. Vide breeder
hier vooren folio 162 sqq.

30.11.1802
Folio 6

Den 30 november 1802 's middaags circa twaalf uuren hebben Harmanus Puntman en
Geertruijd Starrenborg, ehell., voorts Jodocus Starrenborg desselvs huijsvrouw
Catharina Bommels, gecedeert en overgedragen aan Anthonij Schilderink en Johanna
Wilderink, ehell., hun eijgendommelijke een achtste gedeelte aan het erve en goed
Wilderink, geleegen in dit drostampt Borculo, buurtschap Beltrum, bestaande in het 1/8
gedeelte aan de behuijsinge, daar bij gehoorende gaardengrond, bouw-, hooij- en
weidelanden, houtgewas, wildgrond en inslag. Vide breeder hier vooren folio 164.

28.12.1802
Folio 6

Den 28 december 1802 is ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven zeeker maagscheid, de dato d. 17 julij 1802, opgerigt en gesloten tusschen
Berend te Gunnewick ter eenre en Hendrik, Berend, Harmina en Grada te Gunnewick ter
andere zijde, over den boedel en goederen zo eerste condivident met wijlen zijne
ehevrouw in gemeenschap heeft bezeeten, waarbij is geconditioneerd en
overeengekomen, dat de vader B. te Gunnewick zal hebben en behouden den geheelen
imboedel, zo gereede als ongereede goederen, waarteegens gehouden en verpligt is uit
te keeren en te voldoen aan een ieder der condividenten ter andere zijde eene somma
van agt hondert guldens. Vide breeder hier vooren folio 196.

28.12.1802
Folio 6

Eodem die 1802 is ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven zeeker maagscheid, de dato 28 julij 1802 opgerigt en geslooten tusschen
Jan Papenborg ter eenre, en Grada te Gunnewick ter andere zijde, waarbij is
geconditioneerd, dat beide de condividenten aanbrengen alle hare gereede en ongereede
goederen, op conditien daar bij vervat. Vide breeder hier voren folio 200.

24.02.1803
Folio 7

Den 24 februarij 1803 's voor de middags ten halv twaalf uuren, hebben Berend te
Gunnewijk en die zijn zoon Jan Hendrik te Gunnewijk, den eerst genoemde gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Papenborg en Gerada te Gunnewijk, ehel.,
en erven, zijn geheelen imboedel des huijzes, mest en mestregt van 't erve Gunnewijk,
voorts een stukje bouwland, naast de landerijen van gemelde erve en die van Lieftink,
kennelijk geleegen in dit drostampt Borculo, district Beltrum; gelijk meede den tweeden
comparant J.H. te Gunnewijk, aan boven gemelde ehel., en erven cedeert en overdraagt
een obligatie van twee honderd guldens, op conditien bij gemelde acte vervat. Vide
breeder hier vooren folio 235 sqq.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1802-1803
07.03.1803
Folio 7

Den 7 maart 1803 's voor de middags ten elf uuren heeft J.H. Batenburg, in qualiteit als
volmagtiger van Antonij Heijdenrijk gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendricus Stoverink en Christina Leppink, ehel., en erven, zijns principalen
eijgendommelijke een derde gedeelte aan 't erve en goed Stoverink, met zijn ap en
dependentien, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Beltrum gesitueerd. Vide
breeder hier voren folio 244 sqq.

07.03.1803
Folio 7 en 8

Eodem die 1803 's voor de middaags een weinig over elf uuren, hebben Hendricus
Stoverink en Christina Leppink, ehel., voor een capitale summa van een duijzend guldens
verbonden aan en ten behoeve van Josiena Diederica van Ruhenbeek, weduwe wijlen
Johan Jacob Heuser, hunlieder eijgendommelijke een derde gedeelte van het erve en
goed Stoverink, kennelijk geleegen in dit drostampt Borculo, district Beltrum. Vide
breeder hier voren folio 246 sqq.

23.03.1803
Folio 8

Den 23 maart 1803 's morgens even over elf uuren hebben Hendrikus Lutgerus
Craaijvanger en Antonij Hulshof, den eerstgemelde pro se et nomine uxoris, en den
laatstgemelde meede pro se et nomine uxoris, verbonden aan en ten behoeve van Jan
Derk Wissink, de eerste voor een capitale somme van agt duijzend zes hondert drie en
dertig guldens en agt stuivers, en den laatstgemelde voor een capitale somme van elf
duijzend guldens, hunlieder en vrouwen eijgendommelijke geregte aandeelen aan de
navolgende parceelen, als 1e aan een drie vierde gedeeltens van 't goed en erve Frank, 2e
aan 't goed en erve Oude Frakkink, 3e aan 't plaatsjen den Asgert genaamt, 4e aan twee
stukken lands op den Timmermans Kamp, 5e aan vijf schepels gezaaij bouwland, den
Grooten Horst genaamt, 6e aan vier schepels gezaaij bouwland, den Stelskamp genaamt,
7e aan een stuk land, de Molse-Bree genaamt, 8e aan 't erve en goed Vogt of Wassink
genaamt, 9e aan de Manselder of Wessels Maate, 10e aan een dag maaijens hooijgrond
in 't Sonderen, 11e aan den garftiende uit Rasink;
Alle bovengemelde parceelen in de buurschappen Beltrum, Lintvelde, Avest en Zwolle, in
den drostambte Borculo kennelijk geleegen, voorts heeft nog de 2e comparant boven en
behalve 't voorschrevene verbonden 't goed en erve Klein Buijtink, in de buurschap
Avest, voogdij Beltrum geleegen. Vide breeder hiervooren folio 262 et sqq.
[In de marge staat geschreven: "Vide meede breeder het prothocol van affectatien en registers van dien op den 1
september 1803."]
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A

G

Alferink, 1
Altink, 2
Asgert, 4
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Gaarden, 1
Geelink, 2, 3
Grevink, 2
Groningen, 1
Groot Zevert, 3
Groote Maathe, 2
Groote Nijland, 2
Grooten Horst, 4
Grote Zevert, 2
Gunnewick, 3
Gunnewijk, 3

Landeweer Stukke, 1
Leppink, 4
Lieftink, 3
Lintum, 3
Lintvelde, 3, 4
Loeken Kamp, 2, 3
Luti Nijland, 2
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Memkeshorst, 1
Molse-Bree, 4

H
Haar, 1
Heijdenrijk, 2, 4
Hennink, 1
Heuser, 4
Hospes Gaarden, 2
Huerne, 2
Huitink, 3
Hulshof, 4
Hulshoff, 1

Derksen, 2
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Elferdink, 1
Elferink, 2
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Frank, 4

S
Schemming, 2
Schilderink, 3
Slee Eegde, 2
Sleede Eegde, 3
Sonderen, 3, 4
Spilman, 1
Spilmans plaatsjen, 1
Starrenborg, 2, 3
Steegers, 2
Stelskamp, 4
Stoverink, 4
Striepjen, 1
Strippel, 2

N
Nieuwe Braak, 1
Nijland, 2

O
Offer Gunneken, 2, 3
Olden Gaarden, 2
Oude Frakkink, 4
Ouden Broek, 1

J
Jans, 2, 3
Jansen, 2

T
Tankink, 2
Ticheloven, 1
Timmermans Kamp, 4

V
Varstuk, 1
Vogt of Wassink, 4

P

Craaijvanger, 4

D

Ruhenbeek, 4

Papenborg, 3
Pasman, 3
Poel, 3
Poele, 1, 2, 3
Popkes van Calker, 1
Puntman, 2, 3

K
Kalverhorst, 2
Kalvershorst, 3
Kampstukke, 2
Kerkhoff, 1
Kleijn Buijtink, 1
Kleijne Nijlandt, 2
Kleijne Poele, 2, 3
Klein Buijtink, 4
Klein Valkenborg, 3
Kleine Poele, 3
Kostverlooren, 2

W
Wansink, 1
Wilderink, 3
Willink, 1
Winkel, 1
Wissink, 1, 4
Wissink Pas, 2
Woert, 1

R
Rasink, 4
Reuscher, 1
Roelffzen, 2
Rouwmathe, 2

Z
Zweers, 2
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