
  
 

 

 
       VOLKSTELLING 

   HAAKSBERGEN 
                            1748 

 

 
 

Transcripties 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

                               Twentse genealogische en 

   historische bronnen                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begeleiding:  F. Agterbosch 
 

Bewerking transcriptie: H. Mensink 
 

Controle: J. Wissink   
 

Markeringen:  ----- 
 

Computerbewerking: J.H. Wissink   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stichting Genealogische Werkgroep Twente 
 

ENSCHEDE 
2005 



Twentse genealogische en historische bronnen   
 
                                  VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 
 
 
 
Ik J.H. ter Horst sw?: Richter tot haexbergen, en onderigter Jan Bonkink certificeren bij 
desen dat dese registers van haexbergen en die van de Boerscappen ter onser presentie, 
zijn geformeert en weeten niet (na nauw ondersoek en informatie:) datter een is 
afgebleven, maar so veel ons bekend is zijn daar opgebraght oud en jongh rijk en arm, 
sonder onderscheijd, alles op den eed bij het aenvaarden onser bedieninge aen den lande 
gedaan, S.A.L. is dese van ons ondergetekend, Haexbergen den 23 augustus 1748 
J.H. ter Horst Rigter 
Jan Bonkink onderrichter 
 
 

 
          

 
                                                                                                                                 
     1 
Register van de Boerschap Boculo 
 
_1. Berent Brommelhuijs en vrouw, 2 kind over 10 en twee onder 10 jaar bij hem 

inwonend Luken Bult en vrouw, en 5 kinder onder de 10 jaar, en schoonvader en 
moeder en twee zwaeger de ene kostganger 

_2. Rutger ten Brommelhoes en vrouw 5 kinder boven de 10 jaar 
_3. Geuken ten Brommelhuijs en vrouw een kind boven de 10 jaar, en drie onder de 10 

jaar en een meijd 
_4. Bult Jenneken en 1 kind boven de 10 jaar en Jan Homolle en vrouw en een kind 

onder de 10 jaar bij haar inwonen 
_5. Jan Bos en vrouw, en drie kinders boven de 10 jaar 
_6. Scholte Brommelhoes, en vrouw, en 5 kinders onder 10 jaar 2 knegten en 1 meijd 
_7. Berend in de Lemmkuijle en vrouw, en twee kinders onder 10 jaar 
_8. Jannes ten Brommelhoes, en vrouw en 3 kinders boven de 10 jaar en 2 onder 10 

jaar en vrouwen moeder 
_9. Berend, Rikkerink en vrouw, en moeder, en een kind onder de 10 jaar 
_10. Arend Kisters en vrouw, en een kind boven en 3 onder de 10 jaar 
_11.  Hermen Welmer, en vrouw, en 2 kinder boven de 10 jaar, en een kostganger. 
_12.  Berend ten Kinkeler, en vrouw, 3 kinder boven de 10 en 2 onder 10 jaar, een knegt 
         een meijd 
_13.  Jan Ellenveld en vrouw, vijff kinders onder 10, jaar een moeder 2 knegten 1 meijd 
 

2 
_14. Marten Ellenveld en vrouw, een stom kind boven 10 jaar en een kind onder 10 jaar  
       een kneght en 2 meijden  
_15. Derk ten Rouwenhorst en wed’e van sijn soon, en 4? Kinders boven 10 jaar en 2 

onder, een kneght 
_16. Berend Schonenborg, drie kinders boven 10 jaar, en een meijd, en een broeder als 

knegt 
_17. Jan in ‘t Kinkeler en vrouw, en 3 kinder onder 10 jaar 
_18. Hend’k Koenderink en vrouw, en en een soon boven de 10 jaar en 2 kinders onder 

10 jaar 
_19. Derk Korten en vrouw, en 2 kinders onder 10 jaar 
_20. De Wed’e Luus, en 4 kinders boven 10 jaar 
_21. Snaekenborg, en vrouw, een kind boven 10 jaar een knegt en een meijd 
_22. Berent Ellenbroek en vrouw, en 5 kinders boven de 10 jaar 



_23. Garrit Botterhoes, en vrouw, 2 kinder boven en 3 onder 10 jaar, en bij hem 
inwonende Bos Harmen en vrouw en 2 kinder onder 10 jaar 

_24. Gerrit Schreurs en vrouw en 2 kinders boven de 10 en 2 onder de 10 jaar 
_25. De Wed’e Brouwersbroek drie kinder boven de 10 jaar en een kostganger 
_26. Hend’k Kistemaker en twee meijden 
_27. Roelof Kemerink en vrouw en soon boven 10 jaar 
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_28. Jan Eeftink en vrouw, en 4 kinders boven de 10 en drie onder 10 jaar 
_29. Derk Snakenborg en vrouw, en 1 kind boven en een kind onder de 10 jaar, en zijn 

broer met de vrouw en 2 kinders boven de 10 jaar 
_30. Garrit ten Brommelhoes en vrouw, en 2 kinders boven en een onder de 10 jaar 
_31. Hendrik Meijijerink en vrouw, drie kinders boven en drie onder de 10 jaar en een 

kneght en een oude meuij 
_32. Roelof in ‘t Broek en vrouw, twee kinders boven de 10 en 3 onder de 10 jaar en een 

meijd 
_33. Roelof de Witte en vrouw, en een kind boven en 2 onder de 10 jaar 
_34. Roelof Diepemaat en vrouw, en vier kinders onder 10 jaar, en een susters en kind 

onder 10 jaar als meijd, en een knegt 
_35. Hind’k ten Breteler, en vier kinders boven de 10 jaar 
_36. Berend ten Breteler en vrouw twee kinders onder de 10 jaar, en vader en knegt en 

meijd 
_37. Wilm Dwars en vrouw, berent ten Hofte en vrouw en een kind onder 10 jaar bij hem 

inwonende 
_38. Jan Groothuijs en vrouw, drie kinders boven de 10 jaar 
_39. Geuken Meijijerink en vrouw, 1 kind boven en 3 kinder onder de 10 jaar, en 

schoonvader 
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_40. Tonnis Meijijerink en vrouw en 1 kind boven en vier onder 10 jaar oud 
_41. Jan op de Greffte en vrouw en 3 kinders onder de 10 jaar en een meijd 
_42. Jan Hannink en vrouw en vier kinders boven de 10 jaar 
_43. Wed’e wijlen Jan Korten, en vier kinders boven de 10 jaar 
_44. Hind’k ten Rouwerhorst, en broeder als knegt en suster als meijd, en een kind onder 

de 10 jaar dat hem de beesten hoed 
_45. Gerrit Ellenbroek en vrouw, en een kind boven de 10 jaar en 3 kinder onder de 10 

jaar, en een oude moeder 
_46. Jan op de Doest en vrouw 2 kinders onder de 10 jaar en een jonge van een ander 

boven de 10 jaar, een kneght en meijd 
_47. Harmen Gemers, en vrouw en een kind onder 10 jaar 
_48. Jan Hannink en vrouw en een kind boven en vier kinder onder de 10 jaar en een 

broeder als knegt en een meijd 
_49. Garrit ter Braak en vrouw en soon en vrouw, en drie kinder onder de 10 jaar 
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_50. Gerrit Bartelink en vrouw, en vier kinders boven de 10 jaar 
_51. Harmen Eeftink, en soon en soons vrouw, twee knegten en 3 meijden 
_52. Jan ten Elsen en vrouw en drie kinders onder de 10 jaar 
_53. Berent ter Braak en vrouw, en vier kinders boven en een onder 10 jaar 
_54. Scholte Rikkerink, een kind onder 10 jaar en 2 jongens boven de 10 jaar die de 

schapen en beesten hoeden, twee knegten en een meijd 
_55. Jan ter Hofte en vrouw, en een kind boven en 4 onder 10 jaar, en een meijd 
_56. Jan Rikkerink op de Greffte en vrouw en 2 kinder onder de 10 jaar en een meijd 
_57. Jan Brommelhoes en vrouw en drie kinders boven de 10 jaar en een onder 10 jaar 
_58. Hind’k: Vonders, en vrouw, en 2 kinder boven en een onder de tien jaar 
_59. De Wed’e Gijsbers, 3 boven en 2 onder de 10 jaaren, en de vader 
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_60. Roelof Nijhoes en vrouw, en drie kinders onder de 10 jaar en een meijd 
_61. Jan de Spanjer en vrouw 
_62. Weender Korte ten Kinkeler met twee broeders en twee meijden 
_63. Roelof Jut Kinkeler en vrouw en twee kinders onder 10 jaar 
_64. Derk ten Brommelhuis en vrouw, en broers soon in de kost 
_65. Welmer Croesen en vrouw, en Herm’s Geerlighs bij hem getrouwt an een nigt en 

hebben 3 kinder onder 10 jaar 
_66. Berent Messelink? En vrouw, en drie kinder onder 10 jaar, bij zig in huijs hebbende 

Hork Weender die zijn eijgen kost doet 
_67. Berent Hofmeijer en vrouw, en moeder, en vier kinders over 10 jaar en 2 onder 10 

jaar 
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Ik ondergeschreven verklare bij desen dat op dit vorenstaande register zijn opgebragt en 
aengetekend, alle menschen so kleijn als groot rijk off arm gene uijtgezondert, die in de 
Boerschap Boeculo zo veel mij bekent is, waar van ik als opziender gesteld ben, het 
welke indien vereijst word, aennen met eede te sterken,  
Boerschap Boeculo den 16 augustus 1748 
Aerent Hofmeijers 

 
13 

 
Register van de mensen groot en kleijn rijk en arm zo bevonden zijn in de Boerschap 
Buurse 
 
_1. Gerrit Buursink en zijn huijsvrouw Fenneken Waanders, een soon met name Jan, 

een student niet te huijs zijnde een soon Hend’k beijde boven de tien jaar en vijf 
kinders onder de tien jaar, twee kneghten twee meijden en een kinder meijd, en sijn 
schoonmoeder bij hem in kost zijnde 

_2. Wilm Bosch en zijn huijsvrouw, 2 kinders onder de tien jaar twee knegten en twee 
meijden, en zijn vader en moeder bij hem in kost 

_3. Dorenbosch en huijsvrouw, drie kinders onder de tien jaren, drie knegten twee 
meijden een kostganger namelijk Hermen Dorenbosch 

_4. Hermen Mors en zijn vrouw, een kind boven 10 jaren en 2 onder tien jaar een knegt 
een meijd, en een onsinnig 

_5. Jan Coepers en vrouw, drie kinders boven de tien jaar en drie onder de tien jaar een 
kneght 

_6. Rutger ter Beke en zijn vrouw, een meijd een olden scheper, en een laam mens die 
hij de kost geven moet 

_7. Tonnis Rengerink en vrouw, twee kinders boven de tien jaar 
_8. Hind’k Holshoff en vrouw, twee kinders onder de tien jaar 
_9. Pieter ter Rijt en zijn vader 
_10. Jan te Rijt en vrouw twee kinders onder de tien jaar en een scheper boven de tien 

jaar en twee kostgangers, en een inwoonderse die haar eijgen kost heeft 
_11. Wilm Geukink, en vrouw en knegt, en meijd 
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_12. Jan Nijenhuijs en vrouw, twee kinders boven de tien jaren en vier onder de 10 jaar, 

2 knegten en 2 meijden 
_13. Gerrit Hilderink en vrouw twee kinders boven de tien jaar twee knegten, en een 

meijsjen bij hem door de Diacinie van Haexbergen in kost bessen? en een suster bij 
hem in kost 

_14. Berent Lammers op Wargerink en vrouw twee kinders boven de 10 jaar en 3 onder 
de tien jaar, en vader en moeder die in de taggentigh jaren oud zijn die hij de kost 
geeft 

_15. Arend Wargerink op Geukink en vrouw, en twee kinders boven 10 jaar en twee 
kinders onder de tien jaar 

_16. Garrit Hilderink, moeder en suster en twee broeders 



_17. De Wed’e Arend Wargerink een kind over 10 jaar een kind onder tien jaar, drie 
knegten 

_18. Jan Hermen Rengerink en vrouw een kind onder de tien jaar twee knegten een 
meijd: en zijn vader, bij hem in kost 

_19. Wilm Wargerink en vrouw, een kind boven de tien jaar en een onder de tien jaar, en 
een scheper niet wetende of hij tien jaar oud is of niet en een meijd 

_20. Jan ter Hofte en vrouw, twee kinders boven tien en een onder tien jaar, en een 
knegt 

_21. Egb: Scholten een kind boven de tien en drie onder de tien jaar een knegt en 2 
meijden 

_22. Gerrit Geukink en vrouw en 2 kinders onder de tien jaar een knegt en een meijd 
_23. Berent ten Catte en vrouw, twee knegten en een meijd, en een kind dat hij 

barmhertigheijd de kost geeft 
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_24. Jan Vranken en vrouw een kind boven de tien jaar en een meijd 
_25. Gerrit Eernstink en vrouw, en zijn vader en vrouw, drie knegten een meijd 
_26. Engbert Hopers op Wolterink, en vrouw, en zoon en vrouw, en een kind onder de 

tien jaar en een scheper of kneght, en een meijd 
_27. Hindrik op ‘t Veld, vrouw, en 2 kinders onder de tien jaar 
_28. Gerrit Niuwenhuijs vrouw, en een kind onder de tien jaar, en een meijd 
_29. Jan ten Westendarp, en vrouw, en vier kinders onder de tien jaar 
_30. Jan ten Westendarp en vrouw, en 2 kinders boven de tien jaar 
_31. Hind’k Meijijerink vrouw, een kind boven en vier onder de tien jaren oud 
_32. Engbert Kleijn Rot en vrouw, een kind boven de tien jaren en twee onder de tien 

jaren 
_33. Jan Meerbeke, Rengerink Wonner en vrouw en een kind onder de 10 jaar 
_34. Jan te Rijt opt Hag, en sijn soon en soons zoon, en een meijd 
_35. Herm’s Morsinkhoff en vrouw, en 2 kinders onder de 10 jaar, en schoonvader en 

schoonmoeder, met een kind van boven de 10 jaar en twee er onder de 10 jaar 
_36. Jan Braam en vrouw en een kind boven en een onder de 10 jaar, en een ouder 

moeder van de Diaconie onderhouden 
_37. Berent Meijijerink, twee soons boven de 10 jaar en een scheper als knegt en 3 

meijden 
_38. Jan te Rot opt  Holshoff, vrouw, een kind boven de tien jaar en twee onder de tien 

jaar 
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_39. Arend Dijkman en vrouw, en drie kinders onder de tien jaren 
_40. Jan Markslag, en vrouw, twee kinders boven tien jaar, en vijf onder de tien jaar, 

twee knegten en zijn schoonmoeder voor meijd 
_41. Herm: Westendarp en vrouw, en twee kinders boven de 10 jaar, en een jonge van 

een ander voor de kost bij hem dienende 
_42. Helle Jan en vrouw een kind boven tien jaar  
_43. Helle Roeloff en zijn moeder, en knegt en meijd 
_44. Hind’k Teutelink en vrouw, een kind boven de 10 en 4 onder de tien jaaren oud 
_45. J H Grobbink twee knegten en 1 scheper, en 2 meijden en waar onder een onnosel 

mens die hij de kost geeft 
_46. Herman Wargerink Steenbers Wonner en zijn vrouw 2 kinder boven de 10 jaar en 2 

kinder daar onder 
_47. Berent ter Huurne, vrouw, drie kinders boven de tien jaar 
_48. Berent Gleijs, en vrouw; een kind onder de 10 jaar twee knegten en een meijd 
_49. Hegeman, en vrouw, 1 soon boven de 10 jaar en een kind onder de 10 jaar en 2 

meijden 
_50. Scholte Buurse en vrouw, vier kinders onder de 10 jaar drie knegten en twee 

meijden 
_51. Jan Geukink Harmollen Lijftoght, en vrouw en sijn schoonsoon en vrouw, een kind 

onder 10 jaar en een meijd 



_52. Hermen Holshoff, en vrouw, en twee kinders onder de 10 jaar, en zijn vrouwen 
suster die op dagh huur gaat bij zig in huijs hebben 
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_53. Hendrik Geerligs, en vrouw, een boven de 10 jaar en twee onder de tien jaar, en een 
meijd 

_54. Gerrit ter Kuijle suster knegt en meijd en een broer die meesttijds zig in den Haag 
voor hovenier zig ophoud voor tegenswoordig hier 

_55. Jan Lankheet, en vrouw, twee kinders boven de 10 jaren een knegt een meijd, en 
suster die bij haar in kost gaat 

_56. Gerrit Voogs, en vrouw, een kind onder 10 jaar en twee meijden en knegt, en een 
jonge onder de tien jaar 

_57. Berend Schoppen vrouw, drie kinders boven de 10 en een onder de 10 jaren 
_58. Jan Leferink en vrouw, twee kinders onder tien jaar, een schoonvader en 

schoonmoeder, en vrouwen suster, die onosel is 
_59. Berent Westendarp en zijn vrouw, en 3 kinders onder de tien jaar 
_60. Hind’k Gleijs, vrouw, een kind onder 10 jaar en twee kneghten, en een meijd 
_61. Jan Jasink, en vrouw, drie kinders over tien jaar, en 2 onder tien jaar, een broer en 

een knegt; een meijd 
_62. Harmolle, en vrouw, drie kinders onder de tien jaar, en zijn broeder, drie knegten 

drie meijden, en schoonvader in kost 
_63. Jan Buursink en vrouw, Welmer Buursink en vrouw, de soon en vrouw, bij 

inwonende Hind’k Buursink en vrouw, 2 kinder over de tien jaar, twee onder tien 
jaar 
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_64. Jan Steenberg en vrouw, en 2 kinders onder de 10 jaar, twee knegten en zijn broer 
als kneght twee meijden 

_65. Jan Velthuijs, en vrouw, en drie kinders onder de 10 jaar een ouden vader, een 
kneght en een meijd 

_66. Albert Wolterink en vrouw, vier kinders onder 10 jaar twee knegten en twee meijden 
_67. Jan Geerligs Smit, vrouw, een kind onder de tien jaar, twee knegten een meijd, en 

moeder en oom 
_68. Hendrik Reurink, vrouw, twee kinders boven de tien jaren, een scheper, een meijd 
_69. Jan Reurink en vrouw, twee kinders onder de 10 jaren een kneght en scheper een 

meijd en een jonge onder 10 jaar die sijn beesten hoed 
_70. Engbert Ros drie kinders over 10 jaren een kneght 
_71. Wilm Cranenborgh, een suster en twee kinderen onder de tien jaren 
_72. De Wed’e Rotgeerts, en twee kinder over 10 jaar een scheper en een meijd 
_73. Garrit Wargerink, een kind boven en een onder de 10 jaar, en zijn oom kostganger 

een knegt 
_74. Garrit Nijhuijs zijn vrouw, drie kinders onder 10 jaar 
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_75. Wed’e Westendarp 
_76. Jan Buursink als kneght aangegeven bij Dorenbosch zijn vrouw, met vier kinder 

onder tien jaar 
_77. De Wed’e Cuijpers, een kind onder 10 jaar drie knegten en scheper een meijd 
_78. De Wed’e Jan Peters 
_79. De vrouw van Jan Genkink 
 
Wij ondergeschreven als gecommiteerdens en opsienders van de Boerschap Buurse, door 
de erffgenamen van Buurse daar toe aangesteld verklaaren bij desen dat nae onse beste 
kennis en wetenschap op dit register van de Boerschap Buurse zijn opgebraght en 



aangeteijkend alle personen soo rijk als arm oud en jongh, jaa selfs die van de Diaconie 
of aalmoes genietende het welke ten allen tijden als ‘t vereijscht word aenemen met eed 
te sterken, actum Buurse de 12 augustus 1748 
Arent Bus gekomitteerde 
Jan Koepers gekomiteerde 
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Register van de Hones 
 
_1. Stijne de Wed’e van Gerrit Caspers, haar soon en vrouw 
_2. Harmen Bouwmeijster en vrouw, twee kinders boven de 10 jaren 
_3. Berent Steenberg, en vrouw, een soon en dogter boven de 10 jaren 
_4. Engbert Nijhuijs, en Hindrik Meijijerink, en ijeder een vrouw Enbert is reeds 

overleden 
_5. Garrit Jasink en vrouw, en 4 kinders onder de 10 jaren, en zijn moeder, een kneght 
_6. Berent Morsinkhoff, en vrouw, een kind onder de 10 jaren 
_7. Garrit Zaatnoordik en vrouw en 2 kinders onder 10 jaar en broer en vrouw, en 

vader, een kenegt 
_8. Grietjen Bouwmeijster 
_9. Claas Comman en vrouw, en 2 kinders boven de 10 jaar 
_10. Bartes Reijmerink en vrouw, en moeder, 2 kinder, onder de 10 jaar, en een meijd 

onder 10 jaar en een kneght 
_11. Jan H Nijenhuijs en vrouw, drie kinder onder 10 jaar zijn vader en meijd 
_12. Luken Waanders en vrouw, een kind onder 10 jaar 
_13. Jan Waanders en vrouw, 2 kinders boven de tien jaar, bij haar inwoonende zijn soon 

en dogter met een kind onder 10 jaar 
_14. Hendrik Horstink, twee kinders boven de 10 jaar en sijn vader 
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_15. Hindrik Onland en vrouw, en drie kinders boven de 10 jaar, en een knegt of scheper 
_16. Gerrit Wargerink, en vrouw, en kneght 
_17. De W’e van Jan Roelofsen, een kind boven, en 3 onder de 10 jaar 
_18. Hindrik Reijmerink en vrouw, en soon en vrouw en een kind onder de 10 jaar 
_19. De Wed’e Jan Saalmerink, twee kinder boven en een onder de 10 jaar, en een 

inwonner Lammert Wissink en vrouw, en 2 kinder onder de 10 jaar 
_20. Hindk op de Horst en sijn vrouw en een kind boven en drie onder de 10 jaar 
_21. Arend op de Horst en vrouw, en soon en vrouw, een kind boven tien jaar 
_22. Hermen Waanders en vrouw, en 3 kinders onder de 10 jaar, en zijn vader en 

moeder bij hem int huijs 
_23. Bergh Garrit en vrouw, een kind boven de 10 jaar en twee daar onder, bij hem 

inwonen Jan ten Brommelhuijs, en vrouw, en een kind onder de 10 jaar, en nog bij 
hem inwonen Roeloff Roosink en vrouw, een kind boven en twee onder de tien jaren 

_24. Arend Horstink en vrouw, een kind boven de 10 jaar en 4 onder de 10 jaar, en de 
moeder als meijd 

_25. Jurrien Deijters, en vrouw, en 2 kinders boven de tien jaar 
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_26. De Wed: Lambert Raders?, een kind boven de 10 jaar, en een inwonner Weender 

Holscher en vrouw, een kind boven en 2 onder 10 jaar 
_27. Arend Rosink en vrouw, en drie kinders boven, en twee onder 10 jaar 
_28. Harm, Morsinkhof en vrouw en twee kinders boven de 10 jaar, en een inwoner 

Berent genaamt die van deaconie is bestet 
_29. Hendrik Weijenborg en vrouw, en twee kinders boven de 10 jaar en een susters kind 

onder de 10 jaar en een kneght en een meijd 
_30. Berent Rosink en vrouw, een kind boven en een onder 10 jaar, en meijd 



_31. Jan Pellen, drie kinders boven de 10 en vier onder de 10 jaar 
_32. Jan Bouwmeijsters, en vrouw, een kind onder de 10 jaar 
_33. Jan Bassal en vrouw, een over de 10 jaar en 3 onder de 10 jaar 
_34. Bassal Roetelink en vrouw, en 2 kinders onder de 10 jaar 
_35. Jan Oelenbrink, en vrouw, een boven en drie kinders onder de 10 jaar 
_36. Tijmen Clomp en vrouw, een kind onder de 10 jaar 
_37. Hindrik Reijmerink en vrouw, drie kinders onder 10 jaar 
_38. Jan Gleijs en vrouw, twee kinders boven en 2 onder de 10 jaar 
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_39. Anne van Ale 
_40. Jan Meijijerink en vrouw, twee kinders boven en vijff onder de tien jaar 
_41. Garrit Gorussen en vrouw 
_42. Ale Aaftink 
_43. De Wed’e Smits 
_44. Herm: Morsinkhoff en sijn moeder 
_45. Gerrit Smits en vrouw, en drie kinders onder 10 jaar, een kneght en meijd 
_46. Hindrik op de Roesterije en vrouw, en 2 kinders onder de 10 jaar, en een broeder 

voor knegt 
_47. Aelbert Bloemenae en vrouw, een kind boven de 10 jaar, bij hem inwoonende 

Berent ten Cotte met zijn vrouw, en drie kinders onder de 10 jaar 
_48. Harm ter Hofte en vrouw, een kind boven de tien en 2 onder de tien jaar 
_49. Jan Bouwmeester en vrouw, en soon en vrouw, twee kinder boven de 10 jaar, en de 

soons kind onder de 10 jaar en een jonge die de schape hoet onder 10 jaar 
_50. Tonnis Buursink en vrouw, een kind boven en drie onde de 10 jaren, en zijn 

schoonmoeder bij hem onwonende 
_51. Jan Reijmerink en vrouw, vier kinders boven de 10 jaar en 2 onder 10 jaar 
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_52. Jan Bouwmeester en vrouw, vier kinders boven de 10 jaar 
_53. Hendrik Horstink en vrouw, en ses kinder onder de 10 jaar 
_54. Herm: Odink op de Horst en vrouw, en 2 kinders boven de tien jaar 
_55. Garrit Eltink en vrouw, en dogter met een kind onder de 10 jaar 
_56. Hindrik Morsinkhoff en vrouw 
_57. Hendrik Scholten en vrouw een kind boven en een onder de 10 jaar en knegt en 

scheper en een meijd 
_58. Jan Scholten en vrouw, en scheper bven de tien jaar 
_59. Harmen Morsinkhof en vrouw en soon en vrouw vier(drie) kinders boven de tien 

jaar, en de soon 2 kinders onder de 10 jaar 
_60. De Wed’e Lankheet, twee kinders boven de 10 jaar en drie onder 10 jaar twee 

knegten en een meijd 
_61. Wilm ter Beke, en 2 kinder boven de 10 jaar 
_ bij nadere examnatie zijn hier niet opgebragt of aengegen, Gosen Temmink en 

vrouw en soon en vrouw, en een meijsjen die ja een hutte op de gemeente wonen 
Als meede in een hutte wonende Lambert Snut? En vrouw en 2 kinders, mogelijk om 
dat het haar niet is aengeght 
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Wij ondergeschreven uijt de goeds heeren als aengestelde gecominiteerdens van den 
Hones verklaaren bij desen dat alle inwoonders so oud als jongh rijk en arm, gene 
uijtgesondert op dit register zijn aengeteijkent en dat onses wetens daar van geen een 
off meer personen verzweegen, off afgelaten is het welke beloven met eede te sterken, 
Haexbergen den 13 aug: 1748 
Hendrik Scholten als gekommiteerde mijn mede gekommitteerde Harmen Massinckhoff is 
ziek 
 



 
 
 
Register van Dorp Haexbergen, in drie Rotten verdeelt. 1748. 
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Register der menschen binnen Haexbergen ‘t Rot den Blankenborgh 
 
37 

_1.   Jan ten Raa en vrouw en vrouws moeder, 5 kinders onder de 10 jaar en een meijd 
_2.   Garrit Cuijper en vrouw, 2 kinders onder de 10 jaar. 
_3.   Derk ter Horst en vrouw, vier kinders boven de 10 jaar en een onder 10 jaar 
_4.   Geertjen Sluijter, woond bij haar Garrit Huls en vrouw, en Jenne Wissink 
_5.  Wilm Manten en vrouw, twee kinders boven de 10 jaar, _ 2 woond bij hem in. 
_6.   J: Hind’k: Westendarp, en vrouw en vader twee kinders onder de 10 jaar, een  
        inwoonder Gerrit Oddelmans en vrouw, een kind onder de 10 jaar en een suster. 
_7.  Gerrit Hesselinck en vrouw, een kind onder 10 jaar een inwoonder Waander Nijhoes 
        en vrouw een boven en een onder 10 jaar 
_8.  Wed’e. Klaas Huls, twee kinder boven tien jaar 
_9. Garrit Manten en soon en vrouw, een meijd, Maria Stapelberg bij hem inwonende en 

Hermen Lansink en vrouw. 
_10. Wilm Waanders en vrouw en soon en vrouw een onsinnigen soon, en knegt en meijd 

een kind onder 10 jaar 
_11. Int armenhuijs Garrit grolle en vrouw, en dogter, en een onsinnig kind, Hind’k 

Bloemen en vrouw, Trijne Horstink, Greete Langezaal, de vrouw van Daniel Jaspers 
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_12. Jan ter Hoght en vrouw, bij hem inwoonende Hind’k Derksen en vrouw, en Aalbert 
Hidde.. Sijn vrouw 

_13. Waander Nijhuijs en vrouw, bij hem inwonende Jan Suijters en vrouw, en 1 kind 
boven de tien jaar en 2 kinder onder de 10 jaar, en Claas Slomp en sijn suster. 

_14. Harmen Grolle en vrouw, en twee kinders boven en een onder 10 jaar, bij hem 
inwonende Berent brommelhuijs en vrouw, en kind boven en 2 onder de 10 jaar 

_15. Jan Vossebelt en vrouw, en een kind onder de 10 jaar 
_16. Hind’k Elderink en vrouw, en kind boven de 10 jaar en 2 onder de 10 jaar, en bij 

hem in wonende Berend Elderink en vrouw een kind boven de 10 jaar en een 
kostganger Arend Elderink. 

_17. Jan Langezaal en vrouw, en twee kinder onder 10 jaar, bij hem inwonende Her... de 
Joede? En vrouw, met 3 kinders onder de tien jaar en een meijd 

_18. Hind’k Bouwmeijsters en vrouw, twee kinders boven de 10 jaar en een onder, een 
kneght en een suster in de kost 

_19. Jan Gorris Waanders, en vrouw en twee kinders onder 10 jaar, en tweeinwoners 
Harms Kasper en vrouw 2 kinders ... 10 jaar en Geert Schreijbeld 
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_20. Karel Minnegal en vrouw, en drie kinders onder de 10 jaar, bij hem inwonen 

Hendk:Michorius, met twee kinders boven de 10 jaar, en de Wed’e Ronneboom 
_21. De Wed’e Garrit Lankhold, en twee kinders onder de 10 jaar en .. 
_22. Herm’s Horstink, en vrouw, en sijn vader 
_23. Jac: Sluijter en vrouw 
_24. Priester Lansink en suster in de kost en 2 meijden. 
_25. Hind’k Sluijters en vrouw, drie kinders onder 10 jaren 
_26. Janna Bouwmeesters, en meijd, en een onwijs mens die zij de kost geeft 
_27. Berent Gemers en vrouw, een kind boven en een onder 10 jaar 
_28. Jacop Reurink en vrouw, een kind onder de 10 jaar, en zijn vrouws moeder 
_29. Elisabeth Wellers en suster 
_30. Jan Bloemenae en vrouw, twee kinders onder de 10 jaar, bij haar inwonende 

Hermken Bargerink, Berent Hols en vrouw, en soon en vrouw en twee kinders onder 
10 jaar 



_31. Hind’k Langesaal en vrouw een kind boven 10 jaar en woond bij hem in de Wed’e 
Lankhold met een kind boven de 10 jaar en Jenneken Velthoes, en een kind onder 
de 10 jaar 

_32. Jan Tusveld en vrouw, en een kostganger bij hem inwonende de vrouw van Arend 
Horsthuis en een kind onder 10 jaar. 
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_33. Marten Keijsers en vrouw, een inwoonderse met name Elisabeth ter Rele? 
_34. Hind’k Goorcatte en vrouw, en 2 kinders boven en 2 onder 10 jaar en zijn broeder 
_35. Roeloff ter Beeke en vrouw, een kind boven de tien jaar, en bij hem woond Herm’s 

Vehof en vrouw, en een soon boven de 10 jaar 
_36. Hind’k Lansink en vrouw, en 2 kinders boven en 2 onder de tien jaar, en moeder en 

suster 
_37. Jan Pruijmers, soon en dogter, een kind onder 10 jaar, en een inwoonderse Greetjen 

Nibbelink 
_38. Gosen Harbers en vrouw, en een meijd 
_39. Engbert Velthuijs, en vrouw, en twee kinders boven 10 jaar 
_40. Geerlig Bouwmeester en vrouw, en twee kinders boven 10 jaar, en de Wed’e 

Bouwmeesters, met een kind boven en een onder de 10 jaar. 
_41. Jan Gemers en vrouw, en twee kinders boven 10 jaar, en vader en moeder 
_42. Herm’s Reurink en vrouw, en vier kinders boven de 10 jaar en een meijsjen boven 

de 10 jaar dat hij de kost geeft 
_43. Herm’s Reurink en vrouw, en twee kinders boven en een onder 10 jaar 
_44. Garrit Zaatnoordik, en vrouw, en vier kinders onder 10 jaar 
_45. Jannes Horstink en vrouw, twee kinders boven tien, en een onder 10 jaar. 
_46. Arent Zaalmerink en vrouw, een kind boven de 10 jaar, en een kostganger 
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_47. Jan Elderink en vrouw en 2 kinders boven en 2 onder 10 jaar, een snijders kneght, 

en woond bij haar Horks Scheper en vrouw en 1 kind boven 10 jar 
_48. Jan Geukink en vrouw, een kind boven en een onder 10 jaar 
_49. Derk te Lintelo, vrouw, een kind onder 10 jaar een meijd en suster in de kost 
_50. Hindrik Leferink vrouw en kind, en broers kind boven 10 jaar en een meijd 
_51. Berend Oosterhold, en vrouw, drie kinders onder 10 jaar en een knegt 
_53. A. Hakkenbroek en vrouw en 3 kinders onder 10 jaar 
 
 
 
Molen Rot. 
 
_1. De Wed’e Roeleff ten Tie met twee kinderen boven de tien jaar. Bij haar inwonende 

Jan de Poste? en vrouwe met een kind onder de tien jaar 
_2. Jan ter Horst en vrouwe met 3 kinderen over de tien jaar, een kostganger twee 

meiden en een kneght 
_3. Arent Bartelink en vrouwe met twee kinderen onder de tien jaar, een inwoonder Jan 

Nijenhuijs en vrouwe 
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_4. Harmen Bartelink en vrouwe met drie kinderen onder de tien jaren 
_5. Garrit Rorink en dochter boven de tien jaar en een sone met sijn vrouw en 3 

kinderen onder tien jaren en twee kneghten 
_6. Jan Huls en vrouwe, en Anna Rorink bij hem inwonende 
_7. Jan Rorink en vrouwe, en een kneght, en daarbij inwonende Bassal Toetelink en 

vrouwe met twee kinderen boven tien jaren en drie onder tien jaren 
_8. Hindrik Westendarp en vrouwe en schoonmoeder met twee kinderen onder tien 

jaren wonende daar bij in Hindrik van Alen en vrouwe nog int selve huijs wonende 
Christina Snieders 

_9. Hindrik Wissink en vrouwe en schoonmoeder en een meit 
_10. Harmannus Ansink en vrouwe 



_11. De jode coopman Salemons en vrouwe, en een olde jode en twee kinderen onder 
tien jaren 

_12. Jacobus Armbrost en vrouwe, en vijff kinders over tien jaren 
_13. Berent Langensal en vrouwe en twee kinders onder de tien jaren, en sijn vader. 

Wonende daar bij in Jan Horstink en vrouwe en schoonmoeder en twee kinderen 
onder tien jaren, en een kind onder tien jaar in kost. Nogh daar bij in woont de 
wed’e Reint Ottink met een kind onder tien jaren. 

_14. Hindrikjen Bouwmeisters bij haar inwonende Smits Lubberta met 2 kinderen onder 
tien jaren. 

_15. Jan Wargerink en vrouwe, en twee kinderen onder tien jaren 
_16. Jan Leferink en vrouwe en een kindt boven tien jaren en twee kinderen onder tien 

jaren en daarbij inwonende een vrouw met een kint onder tien jaar 
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_17. Hindrik Lankheet en suster en een meit. 
_18. Jan ten Raa en vrouw met een kint onder tien jaar wonende daar bij in de 

nachtwaker Hindricus Waanders en vrouwe en vier kinderen boven 10 jaren en twee 
onder tien jaren, wonende daar nogh bij in Stefen Waanders en vrouwe met een 
susters skint boven tien jaren 

_19. Jan Ottink en vrouwe, met vier kinderen onder de tien jaren en een meit. 
_20. Michael Vehoff en vrouwe, en twee kinderen boven tien jaren. Er woont daar bij in 

Gese Saatnoordik met twee kinderen onder de tien jaren. 
_21. Jan te Lintelee en vrouwe en een kint boven tien jaren en een onder tien jaren. 

Woont daar bij in Hindrina Weissink met een kint onder tien jaren. En nog daar bij in 
woont Schoppen Willem en vrouwe 

_22. Garrit ten Raa en vrouwe met drie kinderen onder tien jaren en moeder en twee 
kneghten wonende daar bij in de wed’e wijlen Willem ten Raa met 3 kinderen onder 
de tien jaren. 

_23. Jacobus Dercksen en vrouwe en een kint boven tien jaren en twee onder tien jaren. 
Woont daar bij in Jan Comman? En vrouwe en twee kinderen onder tien jaren nogh 
woont daar bij in Jenne Onlant en dochter boven de tien jaren. 

_24. Jan ter Witbruke en vrouwe en een kint onder tien jaren en een meit. 
_25. Jan Lomans en vrouwe, en twee kinderen onder tien jaren, woont daar bij in de 

vrouwe Staters? Jan met 2 kinderen boven tien jaren en een onder tien jaren. 
_26. De wed’e wijlen Berent Rorink, en sone met sijn vrouwe en drie kinderen onder tien 

jaren. Er woont daar bij in Jan Kolderink en vrouwe en een kint onder tien jaren. 
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_27. Harmen Sweerts te Lintelee met een kint onder tien jaren en sijn moeder, en een 

meit. 
_28. Garrit Smits en vrouwe. 
_29. De wed’e Jan ter Asbreuke en 3 kinderen boven tien jaren, woont daar bij in 

Anneken Gemers 
_30. De wed’e wijlen Berent Bassal, en drie kinderen boven de tien jaren. Woont daar bij 

in Hindrik Scholten en vrouwe en een kint onder tien jaren. 
_31. Jan Dercksen en vrouwe, twee kinderen boven tien jaren en twee onder tien jaren 

Woont daa bij in Hileken Jeine? En sone boven de tien jaaren, nog woont daar bij in 
Anne Gese van Alen met een kint onder tien jaren. 

_32. Garrit toe Linteloo en vrouwe en een kint boven de tien jaren, wonende bij hem in 
Frerik Horstink en vrouwe en een kint onder tien jaren. 

_33. Frerik Dercksen en vrouwe en een kint boven tien jaren. Woont daar bij in Kristiaan 
de kleermaker en vrouwe en twee kinderen onder tien jaren. 

_34. Jan Hindrik Bouwmeisters en vrouwe, en ses kinderen onder tien jaren. En woont 
daar bij in de wed’e wijlen Hindrik Bouwmeisters met twee kinderen boven de tien 
jaren. 



_35. Hind’k Meijerink en vrouwe en een kint boven de tien jaar en een kneght en een 
meit. En woont daar bij in Lambert ten Tie en vrouwe en twee kinderen onder de 
tien jaren. Woont daar nogh bij in een klopjen. 

_36. Hind’k: Assink en suster, en een meisjen voor meit en een broers kint onder de tien 
jaren, en twee keghten. 

_37. Christiaan Assink en vrouwe, en een kint boven tien jaren, en 3 onder tien jaren. 
Woont daar bij in Berent Stapelbergh en vrouwe, nog woont daar bij in Hindk: ten 
Polle en vrouwe en een kint boven tien jaren; nog woont daar bij in Berentjen 
Kloeken. 
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_38. Hermannus Waanders en vrouwe, en drie kinderen boven tien jaren, woont daar bij 
in des selfs sone Jan en vrouwe met een kint onder tien jaren. 

_39. Waander Bloemcamp en vrouwe, en drie kinderen boven de tien jaren. Woont daar 
bij in Jan Michgorius en vrouwe, met een kint boven de tien jaren. 

_40. Harmannes Scholten en vrouwe, en drie kinderen onder de tien jaren, en des selfs 
vader, en twee oude vrouwspersonen bij haar inwonende 

_41. Hindr: Waanders en vrouwe, en drie kinderen boven de tien jaren en vier kinderen 
onder de tien jaren, en des selfs vader. 

_42. Jan hendr: ter Horst en vrouwe, en een sone te Deventer op schole, en een susters 
kint boven de tien jaren, een kneght en twee meiden, en een kostganger de rijdende 
Cornus? Mandemaker 

_43. Catharina te Linteloo en een meit 
_44. Hindr: Waanders en vrouwe, en drie kinders onder de tien jaren, en een meit. 
_45. Pastor Jimmink en vrouw, drie kinders boven en drie onder tien jaren oud en een 

meijd. 
 
Oosten Rot. 
 
_1. Jorint Jasink en vrouwe en 4 kinderen onder de tien jaren. Woont daar bij in de 

wed’e de Vries met twee soons boven de tien jaren. 
_2.   Stefen Jalink en vrouwe, en een kint onder de tien jaren. Woont daar bij in 
Blumense  
        met 2 kinderen boven de tien jaren. 
 

46 
Deze bladzijde ontbreekt in mijn kopieën. 
 

47 
_15. Harman Batholt en vrouwe, en sone met sijn vrouwe en een kint onder de tien 

jaren, en een meit. 
_16. Jan Meinders en vrouwe, en een kint onder de tien jaren. 
_17. Daniel Alb: Lansink en vrouwe en 5 kinderen onder de tien jaren en een meit. 
_18. De wed’e Willem Scholten en drie kinderen boven de tien jaren 
_19. Jan Averbecke en vrouwe en twee kinderen onder tien jaren en twee kneghten en 

een kostganger en een meit 
_20. Harmannus Reimerink en vrouwe en 4 kinderen onder tien jaren. Woont daar bij in 

Tone Leerkate en vrouwe en 3 kinderen onder de tien jaren. 
_21. Hindr: ter Horst en vrouwe en twee kinderen boven de tien jaren. 
_22. Engbert Kassenbergh vrouwe, en sone over de tien jaren. 
_23. Hendr: Nienhuijs en vrouwe, en een kint boven de tien jaren en 3 onder tien jaren. 
_24. De wed’e ter Bals en twee kinderen boven de tien jaren en een onder de tien jaren. 

Woont daar bij in Batte ter Horst met drie kinderen onder de tien jaren, nog woont 
Janna ter Horst met een kint onder de tien jaren daar bij in. 

_25. Hindr: Reimerink en vrouwe en 2 kinderen onder de tien jaren. 
_26. Spiker Jenneken 
_27. Arent Harbers en vrouwe, een kint boven de tien jaren, en eene onder tien jaren. 



_28. De wed’e wijlen Engbert ter Raa, en drie kinderen boven de tien jaren, en een meit, 
en twee kosgangers en een dogters kint onder tien jaren. 

_29. Peter ter Raa en vrouwe 
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_30. Waander Waanders en vrouwe, en sone met sijn vrouwe en een kint onder de tien 

jaren en een kneght en woont daar bij in Fenneken Averbecke 
_31. Arnolt Romer? En vrouwe en een meit, en een Dominee wed’e in kost 
_32. Derk toe Linteloe H:S. en vrouwe en een meit 
_33. Hindr: Molenvelt en vrouwe en twee kinders onder de tien jaren. 
_34. Hindr: Hiddink en vrouwe, woont daar bij in Jacobus Kleisman, en Janna Lubberink 
_35. Hendricus van Wess? en vrouwe 
_36. Berent Bennink en vrouwe en 4 kinderen onder de tien jaren, en een meit en 2 

kneghts 
_37. Rattink en vrouwe en een kint onder de tien jaren en een meit. 
_38. Hindr: Derksen Waanders en vrouwe en een sone over tien jaren en een meit. 
_39. De weduwe wijlen Garrit ter Raa, en sone boven tien jaren, en een meit. 
_40. Joan van Bruinenburgh en vrouwe, en een kint onder tien jaren en een meit. 
_41. De wed’e Michgorius met 5 kinders boven de tien jaren: en een meit. 
_42. (Catharina toe Linteloe, met een meit) doorgestreept! 
_42. Antoni van der Sluis, met een kneght en meit 
_43. Garrit Frericksen Waanders en vrouwe, en 4 kinders boven de tien jaren. En een 

meit. 
_44. Jan Bonkink en vrouwe, en 2 kinderen onder de tien jaren en een meit. 
_45. De wed’e wijlen Reint Ottink en 3 kinders over de tien jaren, en een meit. Woont 

daar bij in Garrit Eisink en vrouwe, twee kinders boven de tien en 2 onder de tien 
jaren, en een kneght 

_46. Gerradus Michgorius met sijn suster, en 2 meiden. 
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Wij ondergeschrevene als gecommiteerdens en opzienders van het dorp Haexbergen 
verklaeren bij desen, dat op dit hier voren gaande register zijn opgeschreven en 
aangetekend alle woningen en huijshoudingen en persoonen so rijk als oud jong knegten 
en meijden kostgangers, apointees, meede die van de Diaconie leven geene uijtgezondert 
en dat onses weetens, daar van niets is verzwegen maar alles opregtelijk aengegeven en 
angeteijkend, het geene als vereijst word aennemen met eede te sterken, Haexbergen 
den 15 augustij 1748 
 
                              Her..  Horst gecommiteerde 
                              Joan Michgorius gecomiteerde 
                              Derck te Linteloo gecommiteerde 
                              Derck te Linteloo gecomiteerde 
                              Jan Overbecke gecomiteerde 
                              Arnold Romer gecomiteerde 
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Register van de Menschen in de Boerschap Langelo 
 
_1. Jan Oostendorp, soon en soons vrouw vier kinders boven de 10 jaar, en 3 onder de 

tien jaar, een kneght 2 meijden en een kostganger 
_2. De Wed’e Vedders en 4 kinders boven de 10 jaar en een knegt 
_3. Jan ter Hasselt en vrouw, twee kinders onder 10 jaar, een broer in kost en een 

suster bij hem inwonende en kneght en meijd 
_4. Lambert Aaftink en vrouw, een kind boven de 10 jaar en 4 kinder onder de 10 jaar, 

en een oude moeder 
_5. Hindrik Scholte ten hagen en vrouw, twee over 10 jaar en 2 onder tien jaar, een 

knegt en 2 meijden 



_6. Claas ter Math en vrouw, drie kinders boven de tien jaar, en zijn moeder 
_7. Arend Bouwmeijster en vrouw, 2 kinder boven en 3 onder de 10 jaar 
_8. Hindrik ten Vregeler en vrouw twee kinder over de 10 jaar en een kind daar onder 
_9. Jannes Assink en vrouw, en vader en moeder vier kinders onder de tien jaar, 2 

knegt en 2 meijden 
_10. Rutger ter Beeke en vrouw en moeder, en vier kinders onder de 10 jaar en een 

knegt en een suster bij hem inwonenede 
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_11. Dijkhuijs en vrouw, vier kinders boven de tien jaar en een onder tien jaar 1 kneght 
_12. Berent te Langelo en vrouw een kind boven de tien jaar, en een kind onder 10 jaar 
_13. De Wed’e ten Damme, twee kinders onder 10 jaar de vader als knegt, en een 

kneght, en een meijd 
_14. Klaas Laarveld, en vrouw, een kind boven de tien jaar 
_15. Claas Wegerink en vrouw, en een kind onder 10 jaar, schoonmoeder, die een soon 

heeft boven de tien jaar 
_16. Hind’k Laarveld, en vrouw, drie kinders onder 10 jaar, en de moeder als meijd een 

suster die siek is en een kneght 
_17. Arend ter Beke en vrouw, 4 kinders boven tien en 2 onder 10 jaar, 2 inwoonders 

Berend ter Beke en vrouw 
_18. Roeloff Karkemeijer en vrouw, drie kinders boven de 10 jaar een dogters kind onder 

de 10 jaar een kengt 
_19. Jan Aaftink en vrouw, 2 kinders boven en 2 onder de tien jaar 
_20. Hend’k Laarveld en vrouw, een kind boven de 10 jaar en 2 onder de 10 jaar 
_21. De Wed’e Cuijpers, drie kinders boven de 10 jaar 
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_22. De Wed’e ten hagen en soon 
_23. Scholte Langelo en vrouw, vijff kinders boven de 10 jaar en een onder 10 jaar, een 

meijd 
_24. Hend’k Bouwmeijster en vrouw, 2 kinders boven de 10 jaar 
_25. Roeloff ten Dijkhuijs en vrouw, twee kinders onder 10 jaar 
_26. Waander Olthoes en vrouw, en een kind onder 10 jaar bij Jacop Busger inwonende 

die een vrouw en een soon heeft en een meijd 
_27. Gerrit Steenberg en vrouw, een meijsjen onder de 10 jaar van haar wijlen broeder 
_28. Sander in ‘t Broek en vrouw en doghter en kleinzoon boven de 10 jaar 
_29. Aaftink en vrouw, 2 kinders onder 10 jaar en een broers kind boven de 10 jaar en 

een onder de 10 jaar, en de moeder als meijd en nog een meijd en knegt 
_30. Gradus Swenhuijs, en vrouw, en soon met zijn vrouw, en twee kinder onder tien 

jaar 
_31. Wilm Lukens en vrouw, en een kind onder de 10 jaar 
_32. Weernink en vrouw, 2 knegten , en een meijd, en moeder van 70 jaren, en 2 kinders 

van anderen om de beesten te hoeden onder de 10 jaar 
Hofgarrit en vrouw en twee kinder boven tien jaar 
Hind’k ten Dijkhoes, vrouw en 4 kinder onder 10 jaar 
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_33. Klaas Comman en vrouw, ses kinder boven de tien jaar en suster 
_34. Bloemenae en vrouw, twee vab tien jaar en 3 onder 10 jaar, een meijd, en 

schoonmoeder bij haar inwonende 
_35. Garrit Damveld, en vrouw, vier kinders onder de 10 jaar, en vader en moeder en 

een broer als knegt 
_36. Arent Witbreuk en vrouw, vier kinders onder de 10 jaar 
_37. Berend Molencamp en vrouw, en 2 zoons boven 10 jaar en 1 onder de 10 jaar 
_38. Garrit te Lintelo en vrouw, een knegt twee meijden, en moeder 
_39. Roeloff Korten en vrouw, 2 kinders boven en een onder 10 jaren 
_40. Jan Weernink en vrouw, een kind van 10 jaar en 3 onder de tien jaar en een oom; 

voor kostganger 



_41. Garrit Rouwhoff, en moeder 1 kind boven tien en 4 onder tien jaren 
_42. Roelof ter Huurne en vrouw, en een kind boven 10 jaar en drie onder 10 jaar en 

meijd 
_43. Berent Hensels en vrouw, vier kinders boven de 10 en   er onder de tien jaar 
_44. Hendrik Kleijnsman en vrouw, twee kinders boven de tien jaar en 5 onder de 10 jaar 

2 knegten 2 meijden 
_45. De Wed’e lankheet, vier kinders boven 10 jaar, 2 knegten 2 meijden 
_46. Wilder en zijn vrouw 
_47. Gaeken Wilderink en vrouw, een boven 10 en vier kinders onder 10 jaar en kneght 

en meijd 
_48. Berent Slotman en vrouw, en 3 kinders onder 10 jaar 
_49. De Wed’e Roelof ter Maat en knegt en meijd 
_50. Garrit Lukes en vrouw en een kind boven 10 jaar 
_51. Berent ........ 
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Volgens het register hier annex bevinden zig in de Boerschap Langelo 55 manspersoonen 
en 71 vrouwspersonen 85 kinderen boven de 10 jaaren en 100 kinders onder de 10 jaar. 
En 24 knegten 23 meijden en 3 kostgangers 
 
 
 
Ik ondergeschreven als aengestelde setter off boerigter van Langeloo verklare bij desen 
dat op dit register zijn aangeteijken alle huijshoudingen en menschen sonder 
onderscheijd, die zig in onse Boerschap bevinden, sonder dat mijns weetens daar eene of 
meerder zijn afgelaten, het welke aenneme ten allen tijden te sterken haexbergen de 13 
augs 1748 
Hendrik Oostendarp 
 
                                   55 
                                   71 
                                   85 
                                   24 
                                   23 
                                    3 
                                   ___  
                                   261 personen 
kinderen onder 
de tien jaren 
oud                             100 
                                   ___ 
                                   361 
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Register van De Boerschap Brammelo 1748 
 

71 
_1. Jan Hennink en vrouw een kind boven de tien jaar bij zig inwonende Berend Homolle 

en vrouw en 3 kinders onder de 10 jaar 
_2. De Wed’e Jan ten Hopen, een kind boven de 10 jaar een inwoonder vrouw en kind 

onder 10 jaar 
_3. Derk Ellenbroek en vrouw, 1 kind boven 10 jaar en 4 kinder onder de 10 jaar 
_4. Jan Rouwhoff en vrouw, en 3 kinder onder 10 jaren 
_5. Sniders Jan, een kind boven 10 jaar een meijd 
_6. Jannes Meijijerink, en vrouw, en soon en vrouw 2 kinders onder 10 jaar, een kneght 

en meijd, en een koeherder 
_7. Berent Batten op ter Maat en vrouw 



_8. Bekkink Wonner, en vrouw een kind onder 10 jaar 2 Snijders knegten, een meijd en 
een kostganger 

_9.   Garrit ter Braak en vrouw, een kind boven en 3 onder de tien jaar, en van wijlen 
zusters kinder een boven 10 jaar en 2 onder 10 jaar een knegt en 1 meijd, en een 
oude moeder 

_10. Hindr Averbeke en vrouw, drie kinder onder 10 jaar 
_11. Harmen ten Hopen en vrouw, 2 kinders onder 10 jaar, en een meijd, een inwoonder 

Garit Middelhuijs en vrouw 
_12. Jan te Lintelo, en vrouw, en vier kinders onder 10 jaar, en meijd 
_13. Gerrit Meijijerink en vrouw, 2 kinder boven en 4 onder de 10 jaar, 
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_14. Garrit ten Elsen en vrouw en een kind onder 10 jaar 
_15. De Wed’e Tijes, twee kinder over 10 jaar een suster als meijd, en een inwoonserse 

met een kind onder de 10 jaar 
_16. Gerrit ten Cotten en vrouw, en drie kinders onder 10 jaar 
_17. Esken Kolkers, een boven 10 jaar en 3 onder 10 jaar en zijn moeder 
_18. De Wed’e Duijs, 3 kinders boven en een onder 10 jaar 
_19. De Wed’e ten Voorde, en 6 kinder boven de 10 jaar 
_20. Hend’k Horkenborg, moeder, een kneght die de beesten hoed 
_21. Berend Averbeke, en vrouw, en 6 kinders boven de 10 jaar 
_22. Derk Belshoff en vrouw een kind boven 10 en 2 onder 10 jaar 
_23. Jan Groothuijs, en vrouw, een kind boven de 10 jaar, een kneght 2 meijden, en een 

jonge boven de 10 jaar 
_24. Carst Groothuijs zijn dogter en dogters man een soon boven de 10 jaar, twee 

knegten en twee meijden 
_25. Jan Zweerink, een vrouw, en soon en vrouw met 2 kinderen onder tien jaar 
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_26. Berent te Lintelo, en vrouw, drie kinders boven en 2 onder de tien jaar 
_27. Gerrit Zwierink en vrouw, twee kinder onder de 10 jaar, een kneght en meijd en zijn 

vader als kostganger 
_28. Jan Overbeke en vrouw, en 2 kinders boven de 10 jaar een meijd 
_29. Jan Gorkink en vrouw, en vier kinder bovende 10 jaar 
_30. Eeltink en vrouw, 2 kinder boven en 4 onder de 10 jaren 
_31. Hindrik ten Hopen en vrouw, 3 kind boven 10 jaar en 2 onder tien jaar een kneght 
_32. Arent ten Hopen en vrouw, en een kind boven 10 jaar een meijd 
_33. Berent op en Groten, en vrouw een knegt en meijd 
_34. Jan Belshoff en vrouw, en vier kinders onder de 10 jaar, twee knegt en een meijd, 

en zijn moeder 
_35. Jan Lenderink en vrouw en 3 kinders boven en een onder 10 jaar en kneght 
_36. Berent te Lintelo en vrouw, en 6 kinders boven de 10 jaar, een kneght een meijd 
_37. Vregelman en vrouw, een kind ond 10 jaar, en een moije, drie knegten 1 meijd 
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_38. Garrit Schreijbeld, en vrouw, 2 kinders boven de 10 jaar en een onder de 10 jaar en 

een broers kind onder 10 jaar 
_39. Gerrit ter Haar en vrouw, en vijff kinders onder de tien jaar en de vader, en een 

knegt 2 meijden 
_40. Geuken Gorkink en vrouw, en 2 kinders onder de tiwn jaar, een meijd 
_41. Jan te Linteloo en vrouw 2 kinders boven en vier onder 10 jaar, 3 knegten een meijd 
_42. Harink Huijsken, en vrouw, een kind boven 10 jaar 
_43. Berent Groothuijs en vrouw, en 2 kinders boven 10 jaar 
_  44   Hier zijn niet gecompareert Claas Mollencamp en vrouw in een hutte wonende  
           En Harmen Groothoes en vrouw en een soon die in Groothuijses Schoppe wonen 
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Ik ondergeschrevenen als boerman of setter van de Boerschap Brammelo verklaere bij 
desen dat op dit register hier anen zijn opgegeven en aangeteijkend alle huijshoudingen 
en personen, gene uijtgezondert so groot als kleijn rijk en arm sonder dat mijns wetens 
daar eene off meerder is afgelaten, het welke anneme ten allen tijden met eede te 
sterken 
Haexbergen den 13 augustus 1748 
Jan te Linteloo 
 

90 
Register van de Boerschap Eppenzolder 1748 
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Register van de Menschen in de Boerschap Eppenzolder 
 
_1. Evert Lansink en vrouw wn drie kinders boven en 6 onder de tien jaar 
_2. Garrit Lansink en vrouw, en vier kinder onder de 10 jaar 
_3. Jan Aeltjes Wissink en vrouw en vrouws suster en een meijd 
_4. Arend Keijsers en vrouw, en een kind boven en twee onder 10 jaar, en een lamme 

suster 
_5. Jan Heetpast en vrouw 2 kinder onder de 10 jaar en een kneght 
_6. Jan Morsink en vrouw en vrouwen moeder 2 kinder onder 10 jaar en een meijd 
_7. Wilm Hassink wonner en vrouw 
_8. Wijchert Hassink en vrouw, en een soon des kneght en een kneght en meijd 
_9. Hendk: Hoekers, en soons vrouw en een kind onder de 10 jaar, en een dogter als 

meijd 
_10. Hindrik Ros en vrouw, een kind boven en een kind onder de 10 jaar 
_11. Breukers Horst en vrouw, en een kind onder de 10 jaar, en een meijsjen die die kind 

waard, onder de 10 jaar 
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_13. Roelof Uelderink op Ensink en vrouw, en vijff kinder onder de 10 jaar 
_14. Jan Asbreuk en vrouw, en een kind boven en een onder de 10 jaar 
_15. Berend Busgers, en vrouw en dogter boven de 10 jaar 
_16. Claas Vaanhold, en vrouw, en een kind boven en een onder 10 jaar, en Hermken 

Kloeken bij hem inwonende 
_17. Jan Derkink en vrouw, en een kind onder 10 jaar, vader en moeder, en een suster 

als meijd 
_18. Hindrik Busgers, en vrouw, en een kind onder de 10 jaar 
_19. Arend ten Hobbenschot en vrouw, en ses kinders boven de 10 jaar, zijnde 4 zoons 

en 2 dogters 
_20. Jan Kleijn Hobbenschot en vrouw en een kind onder de 10 jaar 
_21. Geuken Eeftink en dogter boven 10 jaar en een knegt 
_22. Jan Pierik en vrouw en soons vrouw en een kind onder de 10 jaar 
_23. Lubbert ter Hofte en vrouw, en een kind onder 10 jaar 
_24. Roelof Eijsink op ‘t Kleijn Hobbenschot en vrouw een lamme jonge en nog twee 

boven de 10 jaar. 
_25. Lambert en Boinkcamp, en vrouw en een broers kind onder 10 jaar 
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_26. Jan Keijsers en vrouw, en een kind van 10 jaar en een kneght 
_27. Garrit Boink, en vrouw, twee kinders boven 10 en 3 onder 10 jaar een kneght 
_28. Arent Vaanhold, en vrouw, 
_29. Bree Jan, en 2 kinders boven 10 jaar en een meijd 
_30. Harmen Vaanhold, en vrouw, 
_31. Arend Oldhoes op Wissink, een kind onder? de 10 jaar 
_32. Hendrik Vaanhold en vrouw, en dogter en man en drie kinders onder de 10 jaar. 
_33. Berend Leferink en vrouw, en schoonmoeder, en twee kinder onder de 10 jaar 
_34. Jan Kleijn Aarnink en vrouw, en soon en dogter 



_35. Harmen Morsink, en vrouw, en moeder en een kind onder 10 jaar 
_36. Jan Aelbert Wissink en vrouw, drie kinders boven en drie onder 10 jaar en een meijd 
_37. Jannes Schootcatte en vrouw, en een kind boven en drie onder 10 jaar, 
_38. Hind’k Schootkatte en vrouw, en vader drie kinders boven 10 jaar 
_39. Jan Schootcatte vrouw, een kind onder 10 jaar 
_40. De Wed’e Velthoes, en haar zwager G: ten Velthoes en een kind onder 10 jaar 
_41. Jan Busger en vrouw een kind boven de 10 en 3 onder 10 jaar, en een broer 
_42. Hindrik Eijsink, en vrouw, een boven 10 jaar en drie onder 10 jaar 
_43. Jannes Ottink, en suster en een kneght en een meijd 
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_44. Garrit Wissink Hoesman en vrouw en vader, en drie kinder onder 10 jaar 
_45. Jan Ottink en vrouw, en vader en moeder een kind onder 10 jaar en een ½ broeder 

onder 10 
_46. Veltjan en vrouw en twee kinders onder 10 jaar 
_47. Arend Keijsers in Stepele en vrouw, en een kind boven en een onder 10 jaar, en 

meijd 
_48. Arend Aarnink en vrouw, een kind boven en 2 onder de 10 jaar en een meijd 
_49. Jan Hassink en vrouw, en een knegt 
_50. Wychert Leferink, en vrouw en sijn moeder en een kind onder 10 jaar 
_51. Garrit Wissink en vrouw, een kind boven 2 onder 10 jaar en een kneght en meijd 
_52. Jan Velthoes, en vrouw, en een oude moeder en een kind boven en drie onder 10 

jaar. 
_53. Hindrik Kemers en vrouw, en 4 kinders onder 10 jaaren 
_54. Barth: Wissink en vrouw, en een kneght en 2 meijden 
_55. Velt Esse en vrouw, en drie kinders onder 10 jaar 
_56. Gerrit Eijsink en vrouw, en twee kinders onder? de 10 jaar en een meijd, en suster 

en een jonge boven de 10 jaar.  Garrit Bosch en vrouw, en moeder en 4 kinders 
onder 10 jaar, bij hem inwonende 
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_57. Venneberent en vrouw, en vader, en 6 kinders onder 10 jaar 
_58. Sander Ensink en vrouw, en een kind boven en 2 onder 10 jaar en een meijd 
_59. Geuken Wijlens, en sijn suster, beijde stom en haar moeder 
_60. De Jonge Jan Morsink en vrouw, en twee kinders, boven de 10 jaar, en Berend 

Morshuis en sijn vader, en sijn suster voor meijd en een kneght 
_61. Berend Morsink en vrouw, en vader en drie kinders onder 10 jaar, en een meijd en 

een sieke suster 
_62. Berent Ensink in de lijftoght en vrouw twee kinders onder de 10 jaar, en een kneght 
_63. Gerrit Heetpast en vrouw, en een kind boven de 10 jaaren 
_64. Marten Heetpast en vrouw, en een kind onder 10 jaar 
_65. Jan van de Greffte en vrouw, en 2 kinders onder 10 jaar 
_66. Roeloff ter Hofstee op Derkink en vrouw, en 2 kinder onder 10 jaar 
_67. Mannes Rondeel en vrouw, en moeder, een kind boven en 2 onder de 10 jaar, en 

een kneght 
_68. Hindr Keijsers en vrouw, en soon boven 10 jaar en een broeder als kneght en een 

meijd 
_69. Jan Eijsink en vrouw, twee kinder boven en 2 onder 10 jaar, 
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_70. Arend Morsink en vrouw, een kind boven en 2 onder 10 jaar, 
_71. Jan Hindr int Veld en vrouw en moeder en 2 kinders onder de 10 jaar 
_72. Jan Derkink, en vrouw, en twee kinders boven en een onder 10 jaar, en een lamme 

broeder 
_73. De Wed’e Eijsink en moeder en kneght en een meijd, en een kind onder 10 jaar 
_74. Jan Bargerink en vrouw, en 2 kinders boven en drie onder de 10 jaar 
_75. Jan in ‘t Zijland, en vrouw, en drie kinders boven de 10 jaar 



_76. Herm’s Leferink en vrouw en moeder, en twee kinder onder 10 jaar en 2 kneghten 
en een meijd 

_77. Jan Leferink en vrouw, en drie kinders boven 10 jaar 
_78. Garrit Leferinks Lijftoght en vrouw, en zijn vader en moeder, en 2 kinders onder 10 

jaar 
_79. Hendrik Derkink en vrouw, 2 kinders onder 10 jaar en een kneght en een moije 
_80. Gerrit Leferink en vrouw zijn soon en vrouw en een kneght twee meijden en 2 

kostgangers 
_81. De Spanjaar en vrouw en een kind onder 10 jaar 
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Ik ondergeschreven verklare bij desen dat op hier vorenstaande register zijn 
opgeschreven alle huijshoudingen personen so kleijn als groot geene bij mijn wete 
verzwegen, van de Boerschap Eppenzolder, waar van ik als opziender en zetter gesteld 
ben het welke ten allen tijden aanneme met eede te sterken, Haaksbergen den 17 
augustij 1748 
Gerrit Lefrinck 
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Register van de Boerschap Holthuijsen 1748 
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Register van de Boerschap Holthuijsen 
 
_1. Hermen ter Hofstee, drie knegten, en vier meijden, een kind onder de 10 jaar en 

een jonge boven de 10 jaar 
_2. Hind’k Morsinkhoff en vrouw twee kinders boven de 10 jaar en een onder 10 jaar, en 

een oude moeder 
_3. Hind’k te Maath, twee kinders boven en een onder de 10 jaar 
_4. Berent Wijlens, en vrouw en soon en vrouw een kind boven de 10 jaar 
_5. Jan Wijlens, en vrouw, twee kinders boven de 10 jaar 
_6. Berend Schutten en vrouw een kind boven 10 jaar 
_7. Jan Markslag en vrouw, en meijd 
_8. Berent ter Stege, en vrouw, en soon en vrouw 
_9. Jan Bargerink en vrouw, drie kinders onder 10 jaar, een meijd, en bestemoeder 
_10. Jan ten Vark, en vrouw, twee kinders onder 10 jaar twee knegten twee meijden en 

een kleermaker des sondaags in de kost, en zijn ouden vader, en een jonge om 
varkens te hoeden onder 10 jaar 

_11. Gaarit op ‘t Raa, en vrouw, een knegt een meijd, en ouden vader 
_12. Corn’s Clomp, en vrouw, en twee kinder boven 10 jaar 
_13. Berent Teutelink, en vrouw, een kind boven de tien jaar en 2 onder 10 jar, een 

suster als meijd 
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_14. Gerrit op ‘t Haamscher en vrouw, twee kinder onder 10 jaar, en een stomme jonge 

boven de 10 jaar 
_15. De Wed’e Berent Teutelink, drie kinders onder 10 jaar een knegt en een meijd 
_16. Hind’k Schoppers en vrouw, drie kinders onder tien jaar een meijd 
_17. Arend Wijlens, en vrouw, een kind boven de 10 jaar en 2 onder de 10 jaar 
_18. Garrit Lenderink, twee kinders boven en een onder 10 jaar, en een kostganger met 

name Jan ten Voorde 
_19. Garrit Wissink Wever, en vrouw, een knegt en een meijd, en een oude meuij in kost 
_20. Harmen Assink en vrouw, drie kinders boven en 3 kinders onder 10 jaar, en moeder 

als meijd 
_21. Jan Horkenborg en vrouw, en vier? Kinders boven de 10 jaar en een dogter als 

meijd 
_22. Arend Rouwhoff en vrouw, vier kinders boven en 3 onder tien jaar 
_23. Derk Bloem en vrouw, drie kinders onder 10 jaar 



_24. Jan Holthuijsen en vrouw, 5 kinders onder 10 jaar, en een meijd 
_25. Harmen Mors, en vrouw, een boven 10 jaar en 6 onder 10 jaar en sijn broer als 

knegt 
_26. Arend op ‘t Holthoesen, en vrouw, een kind boven 10 en 2 onder 10 jaar, en bij zig 

inwonen een onnosel vrouwmens 
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_27. Hindrik Olthoes en vrouw en soon en vrouw en een kind onder 10 jaar een knegt en 

een meijd 
_28. Coert Bartelink en vrouw, drie kinders boven 10 jaar 
_29. Gerrit Molencamp en vrouw, een kind boven en vier onder 10 jaar, en een meijd 
_30. Derk Gijbers en vrouw, een jonge boven de 10 jaar als knegt 
_31. Gerrit Bennink en vrouw, en een boven en vijff kinders onder 10 jaar 
_32. Esse Lenderink en vrouw, twee kinders boven 10 jaar en een onder 10 jaar, en een 

susters meijsjen, die bij hem is op gebragt boven de tien jaar als meijd 
_33. Roeloff Wolferink en vrouw, en vader en moeder, en oom, twee broeders en een 

meijd, en 3 kinders onder 10 jaar 
_34. Hindrik Hibben twee broeder en moeder en twee susters, boven de 10 jaar en een 

jonge boven de 10 jaar als knegt 
_35. Gerrit op Wolferink, en vrouw, en een kneght 
_36. Jan Clomp, en vrouw, en een kind boven en een onder 10 jaar, en zijn moeder 
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_37. Rutger Gijbers en vrouw, een kind boven en een onder 10 jaar 
_38. Hendrik Schutten op Lenderink en vrouw, een boven 10 en 2 kinders onder 10 jaar 

en een kranken soon boven 10 jaar 
_39. Berent ter Maath en vrouw, 3 kinders boven de 10 jaar 
_40. Hindrik Volmerink en moeder en kneght en twee susters als meijden 
_41. Hermen ten Polle, vrouw, vijff kinders boven de 10 jaar 
_42. Roelof ten Polle en vrouw vier kinders onder 10 jaar een meijd 
_43. Berent ten Witbreuk en vrouw, twee knegten en 2 meijden, een snijder als 

kostganger 
_44. Berend Lenderink en vrouw, en kneght en meijd, en 2 susters kinderen die hij de 

kost geeft onder 10 jaar 
_45. Jan ten Cattendam en vrouw en soon en vrouw, en een kind boven en 4 onder 10 

jaar en meijd 
_46. Berent Volmerink en vrouw en moeder, drie kinders onder 10 jaar 
_47. Jan ten Voorde en vrouw, vijf kinder boven 10 jaar en 4 onder 10 jaar 
_48. Roelof Assink en vrouw, en vier kinders onder 10 jaar en een meijd 
_49. Garrit ten catte en vrouw, 6 kinders boven en 2 onder 10 jaren een kneght 
_50. De Cuijper en vrouw en 2 kinder boven 10 jaar 
_51. Derk ten Cattendam en vrouw, een kind boven en 2 onder 10 jaar een knegt en een 

broer soldaat zijnde en 2 meijd 
_52. Jan Groothuijs en vrouw, en soon en vrouw en een kond boven de 10 jaar 2 onder 

10 jaar 
_53. Harmen Conhuurne en vrouw, en moeder, en een kind boven en 3 onder 10 jaar 
_54. Berent ten Hopen en vrouw, 3 kinder over 10 en 1 onder 10 jaar een kenght 
_55. (Roelof) Conhuurne Wed’e; met 5 kinders boven 10 jaar en 1 meijd en een onder de 

10 jaar 
_56. Jan bennink en vrouw een kind boven 10 jaar en een meijd 
_57. De Wed’e ten Elsen, twee kinder boven en 1 onder de tien 
_58. Garrit Conhuurne en vrouw en 3 kinders boven 10 jaar en 1 kostganger 
_59. Gerrit...................4 kinders boven 10 jaar een meijd 
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_61. Gerrit ten Elsen, twee meijden en een broers kind onder 10 jaar 
_62. De Wed’e Schreurs, twee kinders boven tien jaar, en een oud onnosel vrouws 

persoon 



_63. De Wed’e Bouwmeijsters 
 
Volgens hier bij zijnde register zijn in de Boerschap Holthuijs, 70 mans personen, 74 
vrouws personen, 89 kinderen boven de 10 jaar en 93 onder de 10 jaar, 23 knegten 33 
meijden en 6 kostgangers 
 
Ik ondergeschreven als gecommiteerde en opziender van de Boerschap Holthuijsen 
verklaere bij desen dat op dit register hier aenex zijn opgegeven en angeteijkent alle 
huijshuodingen en personen, geene uijtgezonderd die in dese Boerschap wooagtig zijn, 
en dat mijns weeten daar van niets is afgelaten nog verzwegen, het welke indien ‘t 
vereijst word met eeden belove te sterken Haexbergen den 14 augustus 1748 
Gerrit in de Esch? 
 
                                            70 
                                            74 
                                            89 
                                            23 
                                            34 
                                             6 
                                            --- 
                                           296 
kinderen onder tien 
jaren oud                             93 
                                           ---- 
                                           389 
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