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Registratie van het district Beltrum - Periode 1800-1801
Registratuure van het District Beltrum
14.07.1800
Folio 1

14.07.1800
Folio 1

04.08.1800
Folio 1

Den 14 julij 1800 's middaags ten twaalff uuren heeft Hendricus Lutgerus Craijvanger en
Hendrica Wissing, ehell., verbonden voor een capitale somma van vier hondert guldens,
aan en ten behoeve van C.F. Schorsin en desselvs ehevrouwe Maria Anna Wijdenbroek
en erven hun eijgendommelijke stuk lands, groot zeeven scheepels gezaaij, kennelijk
geleegen in dit drostampt Borculo, district en buurschap Beltrum, op den camp den
Maase Braak geheeten. Vide breeder hier vooren folio 16.
Den 14 julij 1800 's agter middaags ten vijf uuren heeft Jacobus Egberts, ter instantie van
zijn zoon Berend Hendrik Egberts, aangestelde beurder der verpondinge van stad en
ampte van Ligtenvoorde, tot securiteit van dien ontfangst aan den lande verbonden, zijn
eijgendommelijke erve en goed, het Veltkamp genaamd, met alle deszelvs getimmerten,
hoff, weide, bouwlanden, houtgewassen en inslag, kennelijk gesitueert in dit drostampt
Borculo, district Beltrum, buurschap Avest. Vide breeder hier vooren folio 20.
Den 4 augusti 1800 's voor de middaags ten elf uuren heeft Hendricus Kraaijvanger en
Hendrica Wissink, ehell., verbonden voor een capitaale somma van zeeven hondert
guldens, aan ende ten behoeve van Ernst Willem Albach en erven, hunnen
eijgendommelijke landerijen of stukken bouwland, kennelijk in de buurschap Zwoll op de
Maarsen Braake, naast dat van Derk Simmelink. Vide breeder hier vooren folio 22.
[In de marge staat geschreven:] "Dit verband is op den 23 julij 1806 gecedeert. Vide breeder 't Prothocol van Affectatie
ibid., folio 140 seq. en de registratuure van Beltrum ejusdem date, folio 7."

30.08.1800
Folio 2

30.08.1800
Folio 2

30.08.1800
Folio 2

30.08.1800
Folio 3

30.08.1800
Folio 3

Den 30 augusti 1800, 's voor de middaags ten halff twaallf uuren hebben Bernardus
Stottelaar en Engele Maria Breukink, ehel., gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Jan Blenken en Gerritjen Kleijn Beernink, ehell., en erven, hun
eijgendommelijke stuk bouwlands, den Hoogen Gaarden genaamt, tusschen de
landerijen van Mentink en Harmanus Krabben, zijnde groot circa een half molder gezaaij,
kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, district Beltrum. Vide breeder hier vooren
folio 32.
Eodem die 's voor de middaags ruijm halff twaalff uren hebben gemelde Bernardus
Stottelaar en Engele Maria Breukink, ehell., gecedeert en overgedragen aan Harmanus
Krabben en Johanna te Vrugte, ehell., en erven haar eijgendommelijke gaarden, groot
circa een half molder gezaaij, in het drostampt Borculo, district Beltrum, bij het huijs van
comparanten kennelijk gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 33.
Eodem die 's voor de middag quartier voor twaalf uuren hebben meergemelde ehelieden
gecedeert en overgedraagen aan Berent te Veele en erven hun eijgendommelijke stukke
bouwlands in den Staars Esch, in het drostampt Borculo, district Beltrum, tussen de
landerijen van Jan te Bome en Jan Snieders. Vide breeder hier vooren folio 35.
Eodem die 's voor de middaags circa twaalff uuren hebben dukgemelde Bernardus
Stottelaar en Engele Maria Breukink, ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten
behoeve van Willem Boonenkamp en Harmina Lubberink, ehell., hun eigendommelijke
stuk bouwlands, de Geere genaamt, groot een half molder gezaaij, kennelijk in dit
drostampt Borculo, district Beltrum geleegen. Vide breeder hier vooren folio 36.
Eodem die 's middaags ten twaalff uuren hebben boovengenoemde eheluijden, laastelijk
nog gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Jan Lieftink hun
eigendommelijke stukke bouwlands, het Heufveken genaamt, circa een halff molder
gezaaij groot, geleegen in 't district Beltrum, tusschen de landerijen van Bernardus
Lieftink en Harmanus Krabben.Vide breeder hier vooren folio 38.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1800-1801
28.11.1800
Folio 3 en 4

28.11.1800
Folio 4

05.12.1800
Folio 4 en 5

12.05.1801
Folio 5

28.05.1801
Folio 5

13.06.1801
Folio 6

13.06.1801
Folio 6

Den 28 november 1800 is ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure
overgegeeven een erfmaagscheid, opgericht en geslooten tusschen Gerhardus Martinus
Roeloffzen en desselvs ehevrouw Anna Irmirgaerdes Elizabeth Backer ter eenre, en
Anthonij Bernardus Roeloffzen en desselvs ehevrouw Constantia Catharina Schemming,
waarbij aan gemelde A.B. Roelofzen en desselvs huijsvrouwe C.C. Schemming onder
anderen zijn aan en toebedeelt in een eeuwige en erfelijken eijgendom, het erve en goed
Aaltink, geleegen in de buurschap Lintvelde, als mede de halfscheijd van het erve
Tankink, mede in dit drostampt Borculo, district Beltrum en buurschap Lintvelde kennelijk
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 56 sqq.
Den 28 november 1800 's agter middaags ten twee uuren hebben Jan Berend
Schoemaker en Maria Hillebrand, ehell, gecedeert en overgedraagen aan ende ten
behoeve van Garrit Jan Lutgers en erven, hun eijgendommelijk perceel bouwlands, groot
circa vijf scheepels gezaaij, kennelijk in het drostampt Borculo, district Beltrum, bij den
Scheijd-paal, naast het land bij Gunnewik in bouwinge. Vide breeder hier vooren folio 59.
Den 5 december 1800 's voor de middaags ten elff uuren hebben Jan Hendrik Martens en
Henderse Goormans verbonden voor eenen capitaale somma van een duijsend guldens
aan en ten behoeve van Berent Willem Schurink en Jenneken Goormans, ehell., en erven
haar eijgendommelijke plaatsjen, het Bulte genaamd, bestaande in huijs en daar bij
geleegen kamp lands, groot ruijm drie molder gezaaij, kennelijk geleegen onder dit
drostamp van Borculo, buurschap Lintvelde, tussen het Stolbarg en de weijde van
Weerbeek. Vide breeder hier vooren folio 63 sqq.
Den 12 maij 1801 heeft Jan Hendrik ten Have of Hofman bij het gerichte versogt en
geobtineerd, protocollatie en registratuure van al zodane condemnatoire sententie, als
op den 30 september 1800 voor dit landgerichte van Borculo is gepronuntieert tussen Jan
Snijders en Berend Ribbers, zoo voor hun zelvs en in qualiteit als gevolmagtigde van de
ingeseetenen van Beltrum contra gemelde J.H. Hofman, waar bij is geinjungeert, om ten
dienste van de ingezeetenen des gemelde districts Beltrum een bekwaame bul en beer te
moeten houden, ter dekking van rund en varkens zonder betaaling. Vide breeder hier
vooren folio 174 sqq.
Den 28 maij 1801 's voor de middaags eeven elff uuren hebben mr. J.H. Heijdenrijck en
J.H. Struij in qualiteit als volmagtigers van wijlen Johanna Gesink, wede van wijlen
Bernardus Bronstink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Gesink en
deszelfs huijsvrouw Engele Mensink en erven, het halve erve en goed, Scheenk genaamt,
geleegen in dit drostampt Borculo, district en buurschap Beltrum. Vide breeder hier
vooren folio 195.
Den 13 junij 's 1801 voor de middaags ten elff uuren hebben Garrit Jan ten Bosse en
Johanna Greeven, ehell., gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van de
gebroeders Bernardus en Gradus Spilman hun eijgendommelijke perceel bouwlands,
groot twee schepels gezaaij, de Haanen Weide genaamt, tusschen de landerijen van
Groot Zeggelink en Garrit Hulshoff, kennelijk in het drostampt Borculo, district Beltrum
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 211.
Eodem die 's voor de middaags een weinig over elff uuren hebben Anthonij Nijkamp en
Garritjen Gelsink, ehell., verbonden voor een capitaale somma van neegen hondert en
vijftig gulden aan en ten behoeve van Jacobus Tops op Altink en Willemina Rosenbarg,
ehell., en erven, haar geheel eijgendommelijke plaatsjen, het Nijkamp genaamd, zoo
huijs, schoppe, bouwland, gaarden en weidegrond, hout en houtgewas, met een vierde
part van de Hogemans Maathe, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Beltrum,
gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 212 sqq.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1800-1801
13.06.1801
Folio 6

13.06.1801
Folio 7

13.06.1801
Folio 7

25.06.1801
Folio 7

25.06.1801
Folio 8

25.06.1801
Folio 8

27.06.1801
Folio 8

Den 13 junij 1801 's voor de middaags quartier over elff uuren heeft Gerhard Christoffer
Heijdenrijck gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Bernadus Lambertus
Lieftink, drie vierde parten, en aan Antonij Nijkamp en Geertien Gelsink, ehell., een
vierde part van een hooijmathe, de Hogemans Mathe genaamd, geleegen in dit
drostampt Borculo, district Beltrum. Vide breeder hier vooren folio 216.
Den 13 junij 1801 's voor de middaags een weinig voor half twaalff uuren heeft Gerhard
Christoffel Heijdenrijck gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Berent
te Schoot en Johanna Huinink, ehell., en erven, zijn eigendommelijke cavensteede, het
Kleijn Narfveld of Heufvekes genaamd, bestaande in huijs en gaarden met een hoekjen
gaardengrond in Narfvelds Gaarden, en de weijdegrond, de Leunkes Weijde genaamd, in
het drostampt Borculo, district Beltrum, kennelijk geleegen. Vide breeder hier vooren
folio 217.
Eodem die 's voor de middaags ten half twaalff uuen heeft meergemelde Gerhard
Christoffel Heijdenrijk nog gecedeert en over gedraagen aan en ten behoeve van Jan
Willem Boonencamp en Willemina Lubberdink, ehell., Engbert Jan Heijgoor en Johanna
Lubberdink, ehell., en Jan Lubberdink, sijn eigendommelijk perceel bouwland, groot vijf
schepel gesaaij, in het drostampt Borculo in den Beltrumsche Esch, tussen het land van
Derk Groot Poele en den gemeenen weg of steege. Vide breeder hier vooren folio 218.
Den 25 junij 1801 's voor de middaags ten tien uuren heeft mr. J.H. Heijdenrijck in
qualiteit als volmagtiger van wijlen Johanna Gesink, weduwe wijlen Bernadus
Bronsterink, gecedeert en over gedraagen aan ende ten behoeve van Engbert Heijgoor,
een stuk bouwland, de Barghorst genaamd, groot 2½ scheepel gezaaij, geleegen in den
Beltrumsche Esch, tussen de landerijen van de erven Stoverink en Gebbink. Vide breeder
hier vooren folio 224.
Eodem die 's voor de middaags ruijm tien uuren, heeft mr. J.H. Heijdenrijck in qualiteit als
vooren nog gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Willem Brinke een stuk
bouwland, groot ongeveer 2½ schepel gezaaij, op den Dam genaamt, geleegen in den
Beltrumschen Esch, in dit drostampt Borculo. Vide breeder hier vooren folio 225.
Den 25 junij 1801 's middaags ten half een uuren hebben Jan Hendrik Kleijn Sprenkelder
en Dersken Kloeken, ehell., voorts Harmanus ten Bruntel en Catharina Luttekehold,
ehell., Jannes Huijskes en Aleijda te Bruntel, ehell., gecedeert en overgedragen aan Jan
Hendrik Katers Horst en Hendrina Bruntel, ehell., hun eijgendommelijke aanparten aan
een hoek bouwlands, groot ongeveer drie schepel gezaaij op den Kronen Kamp, met de
eene zijde naast het land van Garrit Jan te Boekelder, en met de andere zijde naast de
gemeente, als mede een stuk bouwland in den Beltrumschen Esch, naast het land van Jan
Snijders, alle onder het drostampt Borculo, district Beltrum, kennelijk geleegen. Vide
breeder hier vooren folio 227.
Den 27 junij 1801 's middags ten twaalff uuren hebben Jan Hendrik Keevelder en Teune
ten Ham, ehell., voorts Gerrit Jan ten Ham, pro se et nomine uxoris Willemijne Aalves
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Berend Broekmans en Hendersken
Bernink, ehell., en erven, hun eijgendommelijke drie schoft maaijens hooijgrond, met een
schoft onverdeeld, kennelijk in de Koevelder Mathe, met de eene zijde naast Derk
Donderwinkel, en met de andere zijde naast Geert te Manschot in dit drostampt Borculo,
buurschap Suwent. Vide breeder hier vooren folio 228.
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Registratie van het district Beltrum - Periode 1800-1801
29.08.1801
Folio 9

19.09.1801
Folio 9

05.10.1801
Folio 10

31.10.1801
Folio 10

14.12.1801
Folio 10

Den 29 augusti 1801 's voor de middaags ten elff uuren heeft mr. A.C.S. ten Bokkel, in
qualiteit als volmagtiger en bediende advocaat van Steven van Groningen en de erven
wijlen Berend Popkes van Calcer voor een praetensie ten laste van Anthonij Hulshoff en
Johanna Wissink, ehell., woonagtig te Vreden in Munsterland, groot agt hondert zeeven
guldens, zes stuijvers, dan nog een schuldvordering ten faveure van gemelde erven, groot
een duijsend drie hondert zes en twintig guldens en agt penningen, bij dit gerichte
verzogt en geobtineert, een dag tot eventueele verkoop der ongereede goederen,
bovengemelde ehell. toestendig, als 1e het plaatsjen Kleijn Buitink, bestaande in huijs,
schoppe en verder getimmerte, hoff, bouw- en weijdelanden, plaggen en vredegrond,
hout- en houtgewas, te zaamen 12 parceelen uijtmaakende, alle welke kennelijk zijn
gesitueert en geleegen onder het drostampt Borculo, district Beltrum. Vide hiervan
breeder het ordinaire landgericht protocoll, folio 106 sqq.
Den 19 september 1801 's agter middaags ten drie uuren heeft Jan Lubberdink gecedeert
en overgedragen aan Jan Willem Boonenkamp en Willemina Lubberdink, ehell., zijn
eigendommelijke derde part aan een stuk bouwland, groot in zijn geheel vijf scheepels
gezaaij, de Hooge Bree genaamd, in den Beltrumsche Esch, tussen het land van Derk
Groot Poele en de gemeene weg. Vide breeder hier vooren folio 240.
Den 5 october 1801 's voor de middaags ten elff uuren heeft Anthonij Hulshoff pro se et
nomine uxoris Johanna Wissink andermaale verbonden aan mr. A.C.S. ten Bokkel pro se,
en als lasthebbende van den koopman Gerrit van Calker, voor een capitaal van een
duijzend acht hondert drie en zeeventig guldens zeeven stuivers twee penningen, als
meede voor verschuld salaris ter somma van een hondert neegen en tachentig guldens
hun eijgendommelijke erve en goed, Kleijn Buitink genaamd, kennelijk in dit drostampt
Borculo, district Beltrum, buurschap Avest geleegen, bestaande in desselvs behuijsinge en
verder getimmerte, hoff, bouw- en weijdeland, plag en zichtvreede, hout- en
boomgewassen. Vide breeder hier vooren folio 247 sqq.
Den 31 october 1801 heeft Anna Aletta Heijdenrijck 's agter middaags ten twee uuren
voor een capitaale somma van een duijsend gulden verbonden aan en ten behoeve van
Josina Diderica van Ruhenbeek, weduwe van wijlen Johan Jacob Heuser, haar gerechte
een derde gedeelte aan het erve en goed Stoverink, kennelijk in dit drostampt van
Borculo, district en buurschap Beltrum gesitueert. Vide breeder hier vooren folio 258 sqq.
Den 14 december 1801 's voor de middags even over elff uuren heeft Hendrik Haneveld
pro se en nomine uxoris Triene Spekgoor gecedeert en overgedraagen aan Antonij
Schilderink en Janna Wilderink, ehell., een stuk bouwlands, groot ongeveer drie
scheepels gezaaij in Beltrum, tussen de landerijen van Berent ten Dijke en Gerrit Jan
Gebbink. Vide folio 302.
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Index - Registratie van het district Beltrum - Periode 1800-1801

A

Kleijn Narfveld of
Heufvekes, 3
Kleijn Sprenkelder, 3
Kloeken, 3
Koevelder Mathe, 3
Kraaijvanger, 1
Krabben, 1
Kronen, 3

E

Aaltink, 2
Aalves, 3
Albach, 1

Egberts, 1

G
B

Backer, 2
Barghorst, 3
Beltrum, 1, 2, 3, 4
Beltrumsche Esch, 3, 4
Beltrumschen Esch, 3
Bernink, 3
Blenken, 1
Boekelder, 3
Bokkel, 4
Bome, 1
Boonencamp, 3
Boonenkamp, 1, 4
Borculo, 1, 2, 3, 4
Bosse, 2
Breukink, 1
Brinke, 3
Broekmans, 3
Bronsterink, 3
Bronstink, 2
Bruntel, 3
Bulte, 2
buurschap Avest, 1, 4
buurschap Lintvelde, 2
buurschap Suwent, 3
buurschap Zwoll, 1

C
Calker, 4
Craijvanger, 1

D
Dam, 3
Dijke, 4
Donderwinkel, 3

Gebbink, 3, 4
Geere, 1
Gelsink, 2, 3
Gesink, 2, 3
Goormans, 2
Greeven, 2
Groningen, 4
Groot Poele, 3, 4
Groot Zeggelink, 2
Gunnewik, 2

L
Leunkes Weijde, 3
Lieftink, 1, 3
Ligtenvoorde, 1
Lubberdink, 3, 4
Lubberink, 1
Lutgers, 2
Luttekehold, 3

H
Haanen Weide, 2
Ham, 3
Haneveld, 4
Have of Hofman, 2
Heijdenrijck, 2, 3, 4
Heijdenrijk, 3
Heijgoor, 3
Heufveken, 1
Heuser, 4
Hillebrand, 2
Hofman, 2
Hogemans Maathe, 2
Hogemans Mathe, 3
Hooge Bree, 4
Hoogen Gaarden, 1
Huijskes, 3
Huinink, 3
Hulshoff, 2, 4

M
Maarsen Braake, 1
Maase Braak, 1
Manschot, 3
Martens, 2
Mensink, 2
Mentink, 1
Munsterland, 4

N
Narfvelds Gaarden, 3
Nijkamp, 2, 3

Ruhenbeek, 4

S
Scheenk, 2
Scheijd-paal, 2
Schemming, 2
Schilderink, 4
Schoemaker, 2
Schoot, 3
Schorsin, 1
Schurink, 2
Simmelink, 1
Snieders, 1
Snijders, 2, 3
Spekgoor, 4
Spilman, 2
Staars Esch, 1
Stolbarg, 2
Stottelaar, 1
Stoverink, 3, 4
Struij, 2

T
Tankink, 2
Tops op Altink, 2

V
Veele, 1
Veltkamp, 1
Vreden, 4
Vrugte, 1

P

W

Popkes van Calcer, 4

K

R

Katers Horst, 3
Keevelder, 3
Kleijn Beernink, 1
Kleijn Buitink, 4

Ribbers, 2
Roeloffzen, 2
Roelofzen, 2
Rosenbarg, 2

Weerbeek, 2
Wijdenbroek, 1
Wilderink, 4
Wissing, 1
Wissink, 1, 4
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