Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 440
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
Registratuure des districts Eijbergen

24.06.1805
Cessie
Folio 1
26.06.1805
Cessie
Folio 1

28.06.1805
Verwinsbrief
Folio 1
03.07.1805
Verband
Folio 1 en 2

16.07.1805
Cessie van
een obligatie
Folio 2

08.08.1805
Verband
Folio 2

14.08.1805
Inleiding
Folio 2

16.09.1805
Uitleiding
Folio 3

Den 24 junij 1805 heeft A.G. te Raa, weduwe Floris Jan Teger aan Herman Becking,
onder inhaesie der door haar op den 11 julij 1804 gedaane cessie in vrijwillig verwin, nog
daar en boven de faculteit gegeeven, om alle haare gereede goederen extrajudicieel te
verkoopen, of na zig te neemen. Vide breeder supra folio 8 seqq.
Den 26 junij 1805 des avonds om vijf uur hebben Reint Terpstraa en vrouwe Maria
Johanna Jordens pro se en als volmagtiger van W. Terpstraa en Sara Henrietta
Hagedoorn, ehell., gecedeert aan Arnoldus Grijzen en vrouwe Maria Rommelers, het
erve en goed, het Grijzen Goed genaamt, naast het erve Grijzen onder Eijbergen in de
buurschap Loo gesitueerd, in voegen het zelve thans foor Hk. Grijsen gebruikt word. Vide
breeder supra folio 10 seq.
Den 28 junij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan W.J. ten Caate den
verwinsbrief gegeeven van een weide, het Flier genaamd, zo door hem bij de publieke
distractie der ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teger op den 24
september 1804 was aangekogt. Vide breeder supra folio 12 seqq.
Den 3 julij 1805 des middags quart over een uur hebben Hendrik Burgers, voorts Gerrit
Roelevink en G.J. Burgers in qualiteit als momboiren van en over de drie minderjaarige
kinderen van opgemelte H. Burgers, daartoe behoorlijk geauthoriseert, voor een capitaal
van een duizend en vijf en twintig guldens, verbonden ten behoeve van Jan Hartgerink en
Garrit Jan Hartgerink, de volgende onder Eijbergen in Mallem op 't Loo geleegen
goederen, als
1e de cavensteede, Colthofs plaatsjen genaamt
2e een stuk bouwland op den Lammerskamp, agter den Mallemschen Tiggelovend,
tussen 't land van Jan te Braak en 't land van Willem Lammers
3e een hoek bouwland op de Haarinks Braak met een hoekjen gaardegrond daaragter, als
meede een stuk lands op dezelve Haarinks Braak, 't Kunnemans Stuk genaamd
4e een stuk gaardeland naast het gaardeland van Jacobus te Biesbeek, en
5e een half dag maijens in den Muizermans, liggende aan de Giffeler Mate.
Vide lat. supra folio 17 seqq.op
Den 16 julij 1805 's middags om half vijf uur heeft Hendricus Hagens pro se et nomine
uxoris Aleida Reerink gecedeert aan G.J. de Leeuw van Coolwijk zodaane obligatie met 't
regt van verband ter summa van elf honderd guldens, als J.W. Paalhaar en ehevrouw op
den 23 julij 1787 van comparants schoonouders genegotieerd en daarvoor verbonden
hebben drie vierde gedeelten aan 't erve en goed den Paalhaar onder Eijbergen in den
Holterhoek gelegen. Vide breder supra folio 22.
Den 8 augustus 1805 's middags om half een uuren hebben Hendrik Brouwers en vrouwe
Janna te Vrugte voor een summa van vijf honderd en vijf en twintig guldens ten behoeve
van Jan Hendrik Schurink en Jenneken Ensink, ehell., verbonden de katersteede, den
Brouwer genaamd, met al 't geen daar onder is gehoorende, in Mallem onder Eijbergen
gesitueerd. Vide breeder supra folio 29 seq.
Den 14 augustus 1805 heeft mr. B. Wildrik als volmagtiger van G.J. ten Broeke verzogt
inleiding in de gerechte halfscheid van de Oosterbroek Steede, als meede in een stuk
gaardengrond door comparants principaal in den jaare 1797 van de gemeente van Rekken
aangekogt, beide onder Rekken geleegen, ten einde dus remedio ordinario de possessie
van dit een en ander cum fructibus a die malae detentionis te vindiceeren. Vide breeder
her ordinaire landgerichts prothocol folio 166 seqq.
Den 16 september 1805 's voordemiddags om elf uur heeft D. ten Broeke uitleiding
gedaan teegens zodaane inleiding als deszelfs broeder G.J. ten Broeke op den 14
augustus laatstleden door deszelfs volmagtiger mr. B. Wildrik had ondernoomen en
breeder te zien hier vooren. Vide 't ordinaire landgerichts prothocol folio 170 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
08.10.1805
Magescheidt
Folio 3 en 4

13.12.1805
Verwinsbrief
Folio 4

13.12.1805
Verwinsbrief
Folio 4
13.12.1805
Verwinsbrief
Folio 4
13.12.1805
Verwinsbrief
Folio 4
27.12.1805
Cessie
Folio 4 en 5

Den 8 october 1805 is bij het gericht geapprobeerd een magescheid, opgerigt en
geslooten tussen Berendina Maas, weduwe van wijlen G.J. te Vaarwark en de
aangestelde gequalificeerde momboiren over deszelfs vijf minderjaarige kinderen,
waarbij onder anderen is bepaald dat op conditien als daarbij alle de ongereede
goederen, bestaande
1e in een huis met het agter geleegen hofjen en schoppe, staande binnen Eijbergen
2e een hoekjen bouwland in den Klaashof, tusschen den gemeenen weg en het land van
G.J. te Havikhorst, groot een schepel gesaaij
3e een stuk dito op van Eijlskampjen, tusschen de landen van G.J. Bouwmeester en
Stoffer Niessink, groot min of meer drie en een half scheepel gesaaij
4e een stuk dito voor in den Eijbergschen Esch, tussen de landen van Anna Margareta te
Raa en Ludolph Menkveld, groot min of meer drie scheepels gesaaij
5e een stuk dito in gemelde Esch geleegen, tussen de landen van Hendrik Bouwmeester
J.z. en de erven van wijlen H. Reerink, groot min of meer drie schepel gezaaij
6e een dito stuk op de Welle, tusschen de landen van Antonij Tankink op Vaarwark en
Adolph Reijmelink, groot min of meer een schepel gesaaij
7e een hof op Simmelink aan de Veldsteege geleegen, groot min of meer drie schepels
gesaaij, en
8e twee koeweiden in den Mors geleegen teegen den Hoogen Oever.
Voor de eene helft bij de moeder, en de andere halfscheid bij de minderjaarigen zullen
genooten en geprofiteerd worden. Vide breeder 't Weesen prothocol folio 310 seq.
Den 13 december 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan H. Penninck den
verwinsbrief verleend van een stuk bouwland in den Eijbergschen Esch op den Overhoek,
tussen het land van G.J. te Bempthuis geleegen, zo door denzelven bij de gerigtelijke
distractie der ongereede goederen van Aleida Geertruid te Raa, weduwe F.J. Teeger, op
den 24 september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder supra folio 48 seqq.
Den 13 december 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan H. Penninck den
verwinsbrief verleend van een stuk bouwland op de Koldeweije, groot vier scheepels
gesaaij, zo door denzelven bij voorschreven distractie op den 24 september 1804 is
aangekogt geworden. Vide breeder supra folio 54 seqq.
Eodem die 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan H. Penninck den verwinsbrief
verleend van agt scheepels gezaaij land in de Hemstede, het Brasland genaamd, meede
door denzelven bi voorschreven distractie op den 24 september 1804 aangekogt. Vide
breeder supra folio 54 seqq.
Eodem die 1805 heeft de drost mr. J.H. Thomasson aan H. Penninck den verwinsbrief
verleend van twee koeweiden in den Meulenmors, zo al meede door denzelven bij
dukgemelde distractie op den 24 september 1804 zijn aangekogt geworden. Vide breeder
supra folio 58 seqq.
Den 27 december 1805 's middags quart voor een uur hebben Wolter Simmelink op
Roeterink en Hendrica Hemmink, ehell., gecedeert aan vrouwe A. ten Caate, weduwe
van wijlen mr. C.G. ten Caate, drie stukken bouwland, den Kosterskamp genaamt,
zaamen circa zeven schepels gesaaij, waarvan twee stukken naast elkaar, het eene aan de
eene zijde langs de Ketterinksteege, en het tweede aan de andere zijde naast het land
van Antonij Grootholt, en het laatste of derde stukke met 't eene einde meede aan de
Ketterinkssteeg, en met het andere einde aan deeze twee voornoemde stukken
bouwland zijn gesitueerd en leggende in den Holterhoek onder Eijbergen. Vide breeder
supra folio 69 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
30.12.1805
Cessie
Folio 5

02.04.1806
Maagscheid
en verband
Folio 5 en 6

06.05.1806
Verband
Folio 6

Den 30 december 1805 's middags quart over een uur hebben J.D. Wissink pro se en als
volmagtiger van Anna Maria Wissink, weduwe wijlen J.H. Janson, voorts A.C. Wissink,
als meede W.P. Hofman en W.H. Hissink, ehell., gecedeert aan W.J. ten Caate en vrouwe
Amelia Stroink, hunlieder plaatsjen, het Weerkamp genaamd, in het drosambt Borculo,
buurschap Hupsel geleegen met zijn ap en dependentien. Vide breeder supra folio 76.
Den 2 april 1806 is bij het gericht met advis van rechtsgeleerden geapprobeert een
maagscheid, opgerigt tusschen Derk Nijhuis, weduwenaar van wijlen Hendrica Reijerink
ter eenre en de aangestelde momboiren over deszelfs vijf minderjaarige kinderen ter
andere zijde, waarbij op conditien daarbij ervintelijk de gereede en ongereede goederen
aan den vader worden toegedeeld, bestaande de laastgemelde, welke voor alle de bij het
magescheid bedongene praestatien verbonden blijven, in de navolgende onder Eijbergen
geleege parceelen, als
1e een vierde gedeelte aan het erve en goed Nijhuis, bestaande in huis en verdere
getimmertens, voorts bouw- en weidelanden, plaggen en vreedegronden etc.
2e een hooimaat groot ongeveer vier dag maijens aan de Berkel en Wassinks Weide
geleegen
3e een weide groot ongeveer drie koeweidens aan Olminks Hof Weide kennelijk liggende
4e een dito weide groot ongeveer vijf koeweidens aan Veldinks Weide geleegen
5e een stuk bouwland, de Braak genaamd, groot ongeveer zeven schepels gesaaij, aan de
grond van het erve Nijhuis geleegen
6e een stukjen land, het Korte Stuk genaamd, groot ongeveer een en een half schepel
gesaaij, tusschen de landerijen van Baak en Vaarwark gesitueerd.
Vide breeder het weesen prothocol folio 29 seqq.
Den 6 maij 1806 hebben Jan te Havikhorst en Johanna Maria Steevens, ehelieden, voor
een summa van vijf honder guldens, ten behoeve van de tijdelijke provisooren, en voor
de summa van agt honderd guldens ten behoeve van de tijdelijke diaconen van de
Hervormde Gemeente te Wenterswijck verbonden de hierna volgende in en onder
geleegene ongereede parceelen
1e een huis met annex hof en daarin staande schoppe, binnen Eijbergen ter eenre zijde
van wijlen Gerrit Jan Vaarwark, en ter aandere zijde de schuur van wijlen Harmen
Reesink geleegen
2e een stuk bouwland, groot drie schepel gezaaij op de Bosthuser Kamp, tusen de landen
van G.J. Bouwmeester en Aleida Twenhuis
3e een dito op den Overhoek, groot ruim drie schepel gesaaij tussen het land van de
erven van wijlen Henderske Geers en Aleida Twenhuis
4e een stuk dito op den Voorsten Jeukenberg, groot circa drie schepels gesaaij, tussen de
landen van Jan Willem Smits en Willem Jacob ten Caate
5e een dito, groot twee en een half schepel gesaaij, op den Bronkhorst Kamp, tussen 't
land van Jan Willem Smits en den nieuwen grond van Samuel Nijland kennelijk geleegen
6e een dito in de Hemsteede, groot drie schepel gesaaij tussen de landen van Dirk
Wormeester en Dirk Nijland kennelijk gesitueerd.
Vide breeder supra folio 102 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Het aandeel aan tegenstaande vestenis, groot vijf honderd guldens, is op
den 19 van herfstmaand 1810 gecedeerd aan den richter Gerhard Hendrik Smits en ehevrouw Catharina
Dekkers. Vide 't prothocol van affectatie ibidem folio 231 seq."

08.05.1806
Cessie van
een verband
Folio 7

Den 8 maij 1806 voordemiddags eeven voor elf uuren hebben W.P. Hofman en W.H.
Wissink, ehell., gecedeerd aan vrouwe Sara Quint, weduwe van wijlen ds. J. van der
Trans, zodaane obligatie ten laste van Harmen Huiskers en Berendjen Huiskers, ehell., in
Hupsele woonachtig, groot negen honderd guldens, als op den 10 maart 1756 in het
plaatsjen of catersteede Huiskers in Hupsele onder Eijbergen geleegen is gevestigd, en
aan comparanten bij maagscheid toebedeeld. Vide breeder supra folio 105 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
04.06.1806
Maagscheid
en verband
Folio 7

19.06.1806
Verband
Folio 8

Den 4 junij 1806 is met advis van rechtsgeleerden geapprobeerd een maagscheid,
opgerigt en geslooten den 2 junij te vooren, tusschen Jan ten Busken, weduwenaar van
wijlen Willemina Wanink ter eenre, en de aangestelde momboiren over deszelfs
minderjaarig dogtertje ter andere zijde, waarbij op de daarbij vermelde conditien aan de
vader worden toebedeeld alle de gereede en ongereede goederen des boedels, welke
laatste egter voor alle de daarbij bedongene praestatien verbonden blijven en bestaan
1e in een huis en hofjen aan den Brink en Hagen, binnen Eijbergen teegens het huis van F.
Honhof staande en geleegen.
2e in een stuk bouwland op de Kooldeweide, tusschen het land van Arend Bartels en de
erfgenaamen van wijlen Henders Geers geleegen
3e een stuk bouwland op den Overhoek, groot ongeveer drie schepels gesaaij, geleegen
tussen het land van Jan Kolthof en Derk Jordens, zijnde tiendbaar
4e een gaarden in den Klaashof, naast den gaarden van G.J. Assink, groot ongeveer een
half schepel gezaaij
5e een dito gaarden, geleegen in den Klaashof, tusschen den gaarden van de
erfgenaamen van Hendrik Bouwmeester en Jan van der Las, groot ongeveer een vierde
schepel gezaaij.
Vide breeder het weesen prothocol folio 53 seqq.
Den 19 junij 1806 voordemiddags om elf uuren hebben Gerrit Willem Alverink,
weduwenaar van wijlen Engele Maria Knikkink, voorts deszelfs meerderjaarige kinderen
Arnoldus Willem, Willem Antoin, Johanna en Grada Alverink, voor eene summa van
twee duizend en twee honderd guldens ten behoeve van J.H. en O.D. Heijdenrijk
verbonden haare gereede en ongereede goederen, speciaal hunlieder onverdeelde
aandeelen aan het erve en goed, Alverink genaamt, in de buurschap Hupsel geleegen,
bestaande in huis, schoppe, schaapschot, bakhuis, en volgende parceelen
1e een gaarden, groot ruim 2 schepel gesaaij tussen 't huis en den Esch geleegen
2e een kamp bouwland, groot 8 molder gesaaij, geleegen tusschen 't huis en 't veld
3e een kamp bouwland, groot circa 10 schepel gesaaij, de Haar genaamt, geleegen tussen
't huis en 't erve Tetink
4e een parceel bouwland, groot circa 5 molder gesaaij, geleegen tusschen 't land van
Bruinink en den weg agter de schoppe
5e een parceel bouwland, groot circa 3 molder gesaaij, geleegen tussen voormelden weg
em de gaarden van Leppink
6e een parceel dito, groot circa 3 molder gesaaij, geleegen bij en aan 't voorige parceel
7e een stuk bouwland, groot ruim 6 schepel gesaaij, het Kierland genaamt, geleegen
tussen de landerijen van Bruinink en Wolberink
8e een weide geleegen rondom het huis
9e twee hooijmaten tussen Bruininks Binnenveld en het Gemeene Veld geleegen
10e twee dag maaijens hooijland in de Mee en verdere daarbij gehoorende wildgrond en
houtgewassen.
Vide breeder supra folio 125 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 13 maij 1808. Vide 't prothocol van affectatie supra eodem
dato folio 329 seq."
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
22.07.1806
Verband
Folio 9

Den 22 julij 1806 des voordemiddags om half elf uuren heeft Garrit Jan ten Broeke,
weduwenaar van wijlen Janna Gesina Cobes pro se en als vader en legitime voogd over
zijne drie minderjaarige kinderen voor eene summa van vijf duizend guldens ten behoeve
van Harmen Jan Tenkink en Catharina Maria Kossink, ehelieden, na voorgaande
bekoomene auctorisatie verbonden de navolgende ongereede en met gemelde zijne
kinderen gemeenschappelijke in Rekken geleegene parceelen, als
1e het goed en plaatsjen, Tenkers genaamt, met zijne behuising en getimmer, voorts bij
en onder gehoorende bouw-, hooij-, gaarde- en weidelanden, en verdere appertinentien
2e de gerechte halfscheid van de Oosterbroek Steede met de daarbij en onder
gehoorende bouw-, hooij-, gaarde- en weidegronden en verdere appertinentien (edoch
buiten het huis en hof).
Vide breeder supra folio 138 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 van lentemaand 1809. Vide 't prothocol van affectatie
ibidem folio 35 seq."

24.07.1806
Repudiatie
Folio 9

06.09.1806
Verband
Folio 9 en 10

05.11.1806
Maagscheid
en verband
Folio 10

11.11.1806
Cessie
Folio 10

Den 24 julij 1806 is bij den gerichte met advis van rechtsgeleerden geapprobeert eene
repudiatie, den 22 daar tevooren gepasseerd door Jan Nijland en Hendrik ter Horst, als
aangestelde voogden over de twee onmondige kinderen van Samuel Nijland en wijlen
Arendiena ter Horst, van de nalatenschap derzelver Arendiena ter Horst, bestaande
onder anderen wat de ongereede goederen betreft
1e in een huis binnen Eijbergen met een hofjen daar agter, naast het huis van Jan
Wennink en Evert Jan ter Weeme
2e een stukjen land in de Hemsteede, meede onder Eijbergen, tusschen het land van Derk
Bouwmeesters en de Provisorie van Eibergen
3e een hoek veltgrond naast het land van Jan te Havekors en langs den gemeenen weg.
Vide 't weesen prothocol folio 68 seqq.
Den 6 september 1806 's voordemiddags om elf uur hebben J.W. Paalhaar en vrouwe
Johanna Oosterholt voor een summa van drie duizendt twee honderd guldens, ten
behoeve van den rentmeester G.J. de Leeuw van Coolwijck, verbonden hunlieder
eigendommelijke plaats, den Paalhaar genaamd, in den Holterhoek onder Eijbergen
geleegen, met al hetgeen daar onder en bij is gehoorende. Vide breeder supra folio 152
seqq.
Den 5 november 1806 is bij het gerigt geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
geslooten tussen Maria Olminkhof, weduwe van wijlen Jan Gielink ter eenre, en de
aangestelde momboiren over deszelfs vier minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij op conditien als daarbij is gestatueerd, dat van de ongereede goederen,
bestaande in het plaatsjen, Slotman genaamd, bevattende huis, schuur, ijmenschoer,
voorts gaardengrond, bouw- en weiland, hout en houtgewas, geleegen in de buurschap
Mallem onder Eibergen, de moeder de eene halfscheid, welke voor alle praestatien aan
de kinderen versprooken, zal blijven verbonden, en de minderjaarigen de andere
halfscheid zullen hebben en blijven bezitten. Vide breeder het weesen prothocol folio 86
seqq.
Den 11 november 1806 's middags om half een uur heeft D.W. Smits als volmagtiger van
Jan Ruiters en die zijne vrouw Geertjen Botters gecedeert aan Jan Kolthof zijns
comparants principaals eigendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer zes schepels
gesaaij onder Eijbergen in de Berkel Esch, naast den Bekkenkamp ter eener zijde, en ter
andere zijde naast het land van B. te Vaarwark kennelijk geleegen. Vide breeder supra
folio 173.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
30.12.1806
Cessie
Folio 10 en 11

30.12.1806
Cessie
Folio 11

30.12.1806
Cessie
Folio 11

30.12.1806
Cessie
Folio 11

30.12.1806
Cessie
Folio 11 en 12

30.12.1806
Cessie
Folio 12

30.12.1806
Cessie
Folio 12

30.12.1806
Cessie
Folio 12

Den 30 december 1806 voordemiddags om elf uur heeft mr. F.W. Lambergh als
volmagtiger van juffrouw Allagonda Roessingh, weduwe ds. W. Immink, woonende te
Enschede, en den heer Petrus Immink, predikant te Ootmarssum, mitsgaders meede
naamens zijn vrouw Jacoba Immink, gecedeert aan Garrit Vennevertlo en vrouwe Maria
Isvers, zijn comparants principalen eigendommelijke halven kamp bouwland, den
Vaagskamp genaamd, zijnde die halfscheid groot min of meer vier scheepels gesaaij,
onder de voogdij Eijbergen district Rekken gesitueert. Vide breeder supra folio 180 seq.
Eodem die 1806 voordemiddags even over elf uur heeft mr. F.W. Lambergh q.p.
gecedeert aan Mechteld Menkveld, weduwe Jacob Reijs, zijns principalen
eigendommelijke stukke bouwland, groot min of meer een en drie vierde schepels gesaaij
in de Eijbergsche Esch op den Overhoek tussen de landen van Coert Hannink en Garrit
Mullers gesitueert. Vide breeder supra folio 182 seq.
Eodem die 1806 voordemiddags quart over elf uur heeft mr. F.W. Lambergh q.p.
gecedeert aan Garrit Jan Slatboom en vrouwe Hendrica te Nijenhuis zijns principalen
eigendommelijken gaarden, groot min of meer een schepel gesaaij onder Eijbergen in den
Klaashof, met de eene zijde aan den gemeenen weg en met de andere zijde naast den
gaarden van Hendricus Hagens gesitueert. Vide breeder supra folio 183 seq.
Eodem die 1806 voordemiddags even na quartier over elf uuren heeft mr. F.W. Lambergh
q.p. gecedeert aan Jan ten Busschen en vrouwe Harmiena Deeskers zijns principalen
eigendommelijke gaarden, groot min of meer drie spint lijnzaad, onder Eijbergen in den
Klaashof, tusschen de gaardens van de erven van Hendrik Bouwmeester en Jan van der
Las gesitueerd. Vide breeder supra folio 184 seq.
Eodem die 1806 heeft mr. F.W Lambergh q.p. voordemiddags tien minuten voor half
twaalf uuren gecedeert aan Geertjen te Loggenhorst, weduwe van Garrit Jan
Blankvoord, zijns principalen eigendommelijke stuk bouwland, de Vreijersmaate
genaamd, groot min of meer drie spind gezaaij onder Eijbergen met de eene zijde aan het
gemeene veld, en met de andere zijde naast het land van de erven van wijlen Jan
Grootholt gesitueerd. Vide breeder supra folio 185 seq.
Eodem die 1806 voordemiddags vijf minuten voor half twaalf uuren heeft mr. F.W.
Lambergh q.p. gecedeert aan Derk Willem Smits en vrouwe Elisabeth te Raa, als mede
aan Jan Willem Ruiters en Hendrina Slatboom, ehell., zijns principalen eigendommelijke
gaarden, groot min of meer ses spint lijnzaad gesaaij, kort voor Eijbergen op Simmelink,
ten wederzijden aan en naast copers gaarden gesitueerd. Vide breeder supra folio 187
seq.
Eodem die 1806 voordemiddags even voor half twaalf uur heeft mr. F.W. Lambergh q.p.
gecedeert aan Arent Boevink op Bartels en vrouwe Aaltjen Hagens, deszelfs principalen
eigendommelijke twee stukken bouwland, te zaamen groot min of meer vijf scheepels
gesaaij, onder Eijbergen op de zogenaamde Coldeweij, aan de eene zijde aan kopers land,
en aan de andere zijde naast het land van Willem Slatboom. Vide breeder supra folio 188
seq.
Eodem die 1806 voordemiddags vijf minuten over half twaalf uur heeft mr. F.W.
Lambergh q.p. gecedeert aan Garrit Planten op Hulters in Rekken, en vrouwe Aleida te
Straake, zijns principalen eigendommelijke een vierde portie van een weide, de
Wansinkmate genaamd, groot voor het een vierde gedeelte, min of meer een en een
vierde dag maaijens (zijnde de overige drie vierde gedeeltens toe behoorende aan de
erven van wijlen Willem Kuiper), in Rekken gesitueerd. Vide breeder supra folio 189 seq.
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30.12.1806
Cessie
Folio 12 en 13

30.12.1806
Cessie
Folio 13

30.12.1806
Cessie
Folio 13

24.01.1807
Verband
Folio 13

28.01.1807
Peinding
Folio 14

Eodem die 1806 voordemiddags tien minuten iver half twaal uuren heeft mr. F.W.
Lambergh q.p. gecedeert aan Johannes Hendricus Bennink en vrouwe Dina Hendrica
Reerink zijns principalen eigendommelijke stuk bouwland, groot min of meer agt en een
half schepel gesaaij, kort voor Eijbergen op de Gosselinkskamp, met de eene zijde aan
den weg, en met de andere zijde naast het land van de erven van wijlen mr. C. ten Caate
gesitueerd. Vide breeder supra folio 190 seq.
Eodem die 1806 voordemiddags quart voor twaalf uur heeft mr. F.W. Lambergh q.p.
gecedeert aan Stoffer Niessink en vrouwe Janna Witteveen zijns principalen
egendommelijke stuk bouwland, groot min of meer een en een half scheepel gesaaij,
onder Eijbergen in den Boshoesenkamp, met de eene zijde aan den weg, en met de
andere zijde naast het land van de weduwe Garrit Jan te Vaarwark gesitueert. Vide
breeder supra folio 392 seq.
Eodem die 1806 's middags om twaalf uur heeft mr. F.W. Lambergh q.p. gecedeert aan
W.J. ten Cate en vrouwe Amelia Stroink, zijns principalen eigendommelijke koeweide op
den Pol, als meede een stuk bouwland, groot min of meer vier schepels gesaaij, onder
Eijbergen in den Voorsten Jeukenberg, met de eene zijde aan het gemeene veld, en met
de andere zijde naast het land van G.J. te Havikhorst gesitueerd. Vide breeder supra folio
193 seq.
Den 24 jannuarij 1807 voordemiddags om elf uur hebben Aaldert Hasselaar pro se et
nomine uxoris absentis, voorts J.W. Olthaar pro se en als gevolmagtigde van Arnolda
Olthaar, weduwe van wijlen J. Meijer, beide meede caveerende voor hunnen innocenten
broeder en zwager Jan Pieter Olthaar, voor eene summa van twee duisend guldens ten
behoeve van de heer Tieleman ten Caate en desselfs kinderen, verbonden een koeweide
in het Harinkblik onder Eijbergen, in meer andere parceelen onder Neede geleegen en
aldaar op de registratuure folio 11 en hiervooren folio 196 seqq. in 't breeden te zien.
Den 28 jannuarij 1807 's middags om half vier uuren heeft ds. W.J. ten Caate voor een
summa van drie en zestig guldens en renten van dien met peinding geprocedeerd op de
navolgende wijlen G. Ruiters toebehoorende ongereede parceelen, als
1e een huis met een daaragter geleegen hof, staande binnen Eijbergen, tusschen de
behuizingen van G. van Hummel en de weduwe van B. Olthof
2e een weide, de Ottenmaate genaamd, geleegen tusschen de weiden Bonenkamp en de
Hasselt
3e een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepels gesaaij, geleegen aan de
Pelliksteege, naast 't land toebehoorende aan H. Pennink
4e een gaarden, den Harbers Gaarden genaamt, tusschen de Zandbree en den hof van A.
Niessink en R. Hagens
5e een stuk bouwland naast aan evengemelde parceel geleegen, groot circa twee schepels
gesaaij
6e een gaarden in den Klaashof, ongeveer vier spint gesaaij, geleegen tusschen de
gaardens van G. Niessink en de weduwe van wijlen R. Eggink
7e een stuk bouwland vooraan op den Busschers Kamp, met een hoekjen daaraan
geleegen aangekogte veldgrond, groot ongeveer te saamen twee schepels gesaaij, en
8e een stuk bouwland op den Gosselinkskamp, groot ongeveer drie schepels gesaaij,
naast 't land van Hartgerink en A. Niessink.
Vide breeder 't ordinaire landgerichts prothocol folio 261 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 13 februarij 1807. Vide het ordinaire landtgerichts prothocol
271".
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18.03.1807
Cessie
Folio 14

26.03.1807
Maagescheid
Folio 15

02.05.1807
Cessie
Folio 15

06.05.1807
Cessie
Folio 15

03.06.1807
Verband
Folio 16

30.06.1807
Cessie
Folio 16
30.06.1807
Cessie
Folio 16

Den 18 maart 1807 's middags om twaalf uur heeft A. Martens als volmagtiger van
mevrouw B.A. Reemink, weduwe wijlen Alexander van Sugtelen, gecedeert aan Henders
Grijsen, weduwe van wijlen W. Bruinink en erven, zijns principalinnes erve en goed,
Grijzen genaamd, in de buurschap Loo onder Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio
204 seq.
Den 26 maart 1807 is bij den gerichte geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
geslooten tussen H.W. Bennink, weduwenaar van wijlen Geertjen Sikkink en de
aangestelde momboiren over deszelfs minderjaarige zoon, waarbij onder anderen is
bepaald dat van de ongereede goederen op den voet als daarbij, de vader de eene helft
en het minderjaarige kind de andere helft zullen hebben behouden en blijven bezitten,
zijnde die ongereede goederen het plaatsjen Weevers in Rekken geleegen, bestaande
1e in een huis, schuur en bakhuis met een hofjen en nog een stukjen gaardengrond
daarbij geleegen
2e een kamp bouwland, groot vier schepels gesaaij, geleegen bij het huis
3e een stuk land, de Huttenstee genaamd, ongeveer drie scheepels gesaaij groot
4e een stuk bouwland in den Esch, groot twee en een half schepel gesaaij
5e een stuk land op het Meerbeeker Broek, groot een en een half schepel gesaaij
6e een stuk land op het Odinksbroek, ongeveer twee schepels gesaaij groot.
Vide breeder het weesen prothocol folio 115 seqq.
Den 2 maij 1807 's middags om vijf uuren hebben Harmanus Groothuis en vrouwe
Aaltjen Potholt gecedeert aan Jannes ten Boermans en vrouwe Janna Bruinink hunlieder
weide, het Leugten Kampjen genaamd, groot ongeveer drie dag maaijens, onder
Eijbergen en aldaar in de buurschap Loo kennelijk gesitueerd. Vide breeder supra folio
213.
Den 6 maij 1807 's middags om twee uur heeft Johanna Honhoff, weduwe van wijlen
Berent Bekkink gecedeert aan Jannes Harbers en vrouwe Aleida te Vaarwark een stuk
bouwland, onder Eijbergen aan de Veldsteege, groot ongeveer drie en een half schepel
gesaaij, geleegen aan de eene zijde naast het land van de kopers, en aan de andere zijde
aan den gemeenen weg, met de boomen daaraan staande en de vreegrond daarbij en
aangeleegen. Vide breeder folio 214 seq.
Den 3 junij 1807 's middags om drie uur hebben Roelofken Busker, weduwe van wijlen
Harmen Dijkhuis, voorts haare twee meerderjaarige zoonen Berent en Jan Hendrik
Dijkhuis op Busker, voor een summa van zeven honderd en vijftig guldens, ten behoeve
van Jan Beerent Meekes op Giebers en vrouwe Janna Kerkhoff verbonden den drie
vierde gedeelte van het onverdeelde plaatsjen, de Laakhorst genaamd, in den ambte van
Borculo en aldaar onder Rekken kennelijk gesitueert. Vide breeder supra folio 225 seq.
Den 30 junij 1807 's middags om twaalf uur heeft B. Polmans gecedeerd aan Garrit
Kuipers en vrouwe Janna ten Broeke twee stukjes bouwland onder Eijbergen in den
zogenaamden Kattenborg, tussen de landen van Coert Hannink en Antonij Tankink op
Vaarwerk gesitueerd. Vide breeder supra folio 232 seq.
Eodem die 1807 's middags quart na taalf uur heeft B. Polman gecedeerd aan ds.
Bernardus Smits te Eijbergen een hof of gaarden, kennelijk geleegen in het drostambt
Borculo district Eijbergen, ter eener zijden naast den hof van koopers, en ter andere zijde
naast den hof van Derk Bouwmeester, ten noorden aan den zogenaamden Borggraaven
en ten zuiden aan den gemeenen weg na den kerkhof geleegen. Vide breeder supra folio
233 seq.
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08.07.1807
Cessie
Folio 16

08.07.1807
Cessie
Folio 17

08.07.1807
Cessie
Folio 17

08.07.1807
Cessie
Folio 17

12.08.1807
Cessie
waaronder
verband is
begreepen
Folio 17

Den 8 julij 1807 's middags om vier uuren hebben Jan Willem Ruiters en vrouwe
Hendrina Slatboom, voorts Willemina Ruiters en G.J. Kobus als volmagtiger van Elsken
Ruiters, huisvrouw van Alexander van der Paard, gecedeerd aan Jan Willem Paalhaar en
vrouwe Johanna Oosterholt, hunlieder en principalinnes eigendommelijke weide, de
Ottenmaat genaamd, geleegen in het drostambt Borculo, voogdij Eijbergen in den
Holterhoek, met de eene zijde naast den Temmink barg, en met de andere zijde naast
het Goorakker, groot min of meer agt koeweidens. Vide breeder supra folio 237 seq.
Eodem die 1807 's middags quart over vier uuren hebben dezelve comparanten
gecedeerd aan Judith Ruiter en erven hunlieder en principalinnes eigendommelijke stuk
bouwland, kort voor Eijbergen in de Hemsteede, naast het land van G. Penning en de
Pelksteege geleegen, groot min of meer drie scheepels gesaaij. Vide breeder folio 238
seq.
Eodem die 1807 's middags vijf minuten voor half vijf uur hebben dezelfde comparanten
gecedeerd aan Garrit Jan Slatboom en vrouwe Hendrica te Nienhuis hunlieder en
principalinnes eigendommelijke hof of gaarden, geleegen kort bij Eijbergen in den
Klaashof, te wederzijden naast de gaardens van Jan Blankvoord op het Slathuis en de
erven van wijlen Roelof Eggink, groot min of meer een en een half schepels gesaaij. Vide
breeder supra folio 239 sequenti.
Eodem die 1807 's middags om half vijf uuren hebben dezelve comparanten gecedeerd
aan Judith Ruiters en erven hunlieder en principalinnes eigendommelijke stuk bouwland
op den Buskerskamp, met de daarbij gehoorende nieuw aangekogt veldgrond, te saamen
groot ongeveer drie scheepels gesaaij, kort bij Eijbergen tussen de landen van de erven
van wijlen Harmen Abbink en de weduwe van Garrit Jan Geessink gesitueerd. Vide
breeder folio 241 seq.
Den 12 augustus 1807 voordemiddags om half twaalf uuren hebben Hendrik Lutjen Tank
en vrouwe Aaltjen Simis gecedeert aan Jan van Hasz en Aaltjen Mellink, ehel., een stuk
bouwland, de Bree genaamd, groot min of meer 3½ schepel gesaaij, in Rekken naast dat
van Popping, oostwaards, westwaards langs dat van Derk Koers, zuidwaards langs den
gemeenen weg en noordwaards langs het voetpad geleegen, bezwaard met een capitaal
van 300 guldens, ten behoeve van de Diaconie van Rekken. Vide breeder supra folio 247
seq.
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10.09.1807
Aanteekening
van zodaane
Domeinen, als
voortaan tot
de Kroon
zullen
behooren
Folio 17 t/m
20

Den 10 september 1807 hebben de heeren E. Temmink commissaris der Domeinen,
herkomstig van den vorst van Nassau en N.C. Schumachers lid van de commissie tot de
administratie der Domeinen, resideerende te Breda, in qualiteit als commissarissen belast
met de executie van het decreet van zijne majesteit den koning van Holland in dato 16
april 1807 specteerende de overgaave der Domeinen, welke tot de Kroon behooren,
ingevolge volmacht van den ministers van finantien van 24 augustus laatstleden, het
gericht des ambts Borculo verzogt en gelast, om alle dominicaale goederen en
eijgendommen onder deezen ambte geleegen, tot heeden toe gestaan hebben onder de
opperdirectie van welgem. minister van financien, en die uit kragt van gemeld koninglijk
decreet van den 16 april 1807 nr. 16 tot het eijgendom van de Kroon overgaan en
voortaan zullen behooren, behoorlijk te doen registreeren, zijnde alle hier onder specificq
gemeld, namentlijk
Erven en Katersteeden:
Fokking - 18 morgen; Ameschot - 23 morgen; Baterij - 9 morgen; Roller - 12½ morgen;
Huinink - 28 morgen; Leerink - 20½ morgen; Weelinck - 16¼ morgen; het Bik - 4 morgen;
Lebbenbrug - 8½ morgen; Wiltbaan of Luikenkamp - 2¾ morgen; Bekenhorst - 4¼
morgen; Eendekooij - 1 morgen; Forking - 22¼ morgen; Geerdink - 27 morgen; Assink 21 morgen; Boevink - 21¼ morgen; Lubberdink - 18 ¼ morgen; Mensink of Jonkeren 13¼ morgen; Wheemink - 25¼ morgen; Groote Hoonte - 26 morgen; Biesbeek - 20½
morgen; Groot Kormelink - 23½ morgen; Klein Kormelink - 21 1/6 morgen; Hof te
Lintvelde op Scholten Plaats - 33½ morgen; Klein Ameschot - ½ morgen; Vaarwark - 19
morgen; het Harkelshuis te Borculo; de molen te Borculo; de moolen in den Olden
Eijbergen of Nieuwe molen; de moolen op den Nederberg.
Vloglanden:
Den Deugeweerd - 15 morgen; Oude Wiltbaan - 10¾ morgen; de Rollerskamp - 4¼
morgen; de Schuttenkamp - 1/3 morgen; de halve Klumperskamp - 1/3 morgen; de
Hooge en Laage Braake - 21/3 morgen; Veule Maate - ¼ morgen; Beijerskamp - ½ morgen;
de voorste Jufferen Mate - 2¼ morgen; de de agterste Mullersmate - 2 morgen; het
Kindergoor - 1/6 morgen; het huis, stalling en verdere gebouwen te Borculo; de
Wiltbaanen; den Vijgenhof ¼ morgen; Keukenhof - ½ morgen; Orange huis met den hof 1/12 morgen; huis en hof in de Wiltbaan - 1/9 morgen; de Bleekenhof van ter Harkel 1/3 morgen; de Nieuwe Weide - 2 morgen; de Eikelhof - 1 morgen; De Lagen Hof - ¾
morgen; de Bleek en Boldijk - 1 morgen; de Boogaard - ½ morgen; den Beeken Bosch;
Het Elsenbosch - ¾ morgen; het Hambroek - 72 dag maaijens; de Hagen; de
Heerenwaard; Schrijverij; de Koemaate; de Stamhof; het Grasbroek - 25 dag maaijens;
de Kruismate - 6 dag maaijens; Stobbenbroek - 8 dag maaijens; Fokkink Koemate - 6 dag
maaijens; de Douw 't hof hooijland - 1 dag maaijens; het Kindergoor hooijland - 2 dag
maaijens; de dijk langs het Schaapenvonder.
Tiendens:
De Koorn of Zakthiend - 57 mud., 2 schep., 3 sp. - 43 mud., 3 schep., 3 sp. haver - 14
mud., 3 schep., 3 sp. garst - 3 mud., 3 schep., 3 sp. boekweit; de Visschen Tiend of pacht 15 mud. rogge; de Lammer Thiend; de Bloed of Tafel Thienden; de Groote Beltrumsche
Garfthiende; ut supra Eijbergsche; ut supra Klein Eijbergsche; ut supra Hupselschen; ut
supra halve Nedeschen of Wolberinks; ut supra andere halve Nedesche of Megerinks; ut
supra Kleine Valkenburgsche; Cijnsen, erfpagten, rookhoenderen enz.
Vide meede supra folio 249 seqq., registratuure van Geesteren, folio 26 seqq., Neede
folio 15 seqq, Beltrum folio 11 seqq., stadt Borculo folio 52 seqq., buurschap Dijke folio 49
seqq.
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24.09.1807
Verband
Folio 20 en 21

03.10.1807
Cessie
Folio 21

03.10.1807
Verband
Folio 22

03.10.1807
Verband
Folio 22

Den 24 september 1807 's avonds om half zes uur hebben G.W. Alferink, weduwenaar
van wijlen Engele Maria Knikkink, voorts deszelfs meerderjaarige kinderen Arnoldus
Willem, Willem Antoin, Johanna en Grada Alverink voor een summa van drie duizendt
guldens ten behoeve van J.W. Bruinink en vrouwe Willemina Bruinink verbonden hunne
eigendommelijke onverdeelde respective aandeelen aan het erve en goed, Alverink
genaamt, geleegen in de buurschap Hupsel onder Eijbergen, bestaande in huis, schoppe,
schaapschot, bakhuis en de navolgende parceelen, als
1e een gaarden, groot ruim 2 schepels gesaaij, geleegen tussen het huis en den Esch
2e een kamp bouwland, groot 8 molder gesaaij, geleegen tusschen het huis en het veld
3e een kamp bouwland, groot circa 10 schepels gesaaij, de Haar genaamt, geleegen
tussen het huis en 't erve Tetink
4e een parceel bouwland, groot circa 5 molder gesaaij, geleegen tusschen 't land van
Bruinink en den weg agter de schoppe
5e een parceel bouwland, groot circa 3 molder gesaaij, geleegen tusschen voormelde weg
en de gaarden van Leppink
6e een parceel bouwland, groot circa 3 molder gesaaij, geleegen bij en aan het laats
gemelde parceel
7e een stuk bouwland, groot ruim 6 schepels gesaaij, het Kierland genaamt, geleegen
tusschen de landerijen van Bruinink en Wolberink
8e een weide rondom het huis geleegen
9e twee hooijmathen tusschen Bruininks binnenveld en het gemeene veld geleegen, en
10e twee dag maaijens hooijland in de Mee
Overigens met 't geen verder daaronder behoord, alles sodaanig 't gemelde erve door
den eersten comparant word bewoond en gebruikt. Vide breeder supra folio 260 seqq.
Den 3 october 1807 's middags om twaalf uur hebben Aleida Gezina Hofstee, weduwe
wijlen Willem Bouwmeesters, voorts Gezina Bouwmeesters, weduwe wijlen Roelof
Eggink, gecedeert aan Ludolph Bouwmeesters en vrouwe Christina Klein Poelhuis een
huis en den halven daaragter gelegen hof, staande binnen Eijbergen tusschen de huizen
van de weduwe van Harmanus Ruiters en W. ten Caate, zijnde nr. 31, als meede een
hoekjen gaardengrond, groot circa een schepel gesaaij, geleegen kort voor Eijbergen, op
Simmelink, tusschen de gaardens van Arent Wormeesters en H. Hagens. Vide breeder
supra folio 264 seq.
Den 3 october 1807 's middags even over twaalf uur hebben Ludolph Bouwmeesters en
vrouwe Christina Klein Poelhuis voor een summa van twee honderd guldens, ten
behoeve van de Gereformeerde Diaconie van Eijbergen verbonden het hiervoorens aan
hun getransporteerde huis en den halven daaragter geleegen hof, staande binnen
Eijbergen, tusschen de huizen van de weduwe van Harmanus Ruiters en W. ten Caate,
als meede een hoekjen gaardengrond, groot circa een schepel gesaaij, geleegen kort voor
Eijbergen, op Simmelink, tusschen de gaardens van A. Wormeesters en H. Hagens. Vide
breeder supra folio 265 seq.
Den 3 october 1807 's middags quart over twaalf uur hebben Berent Hendrik Niessink en
vrouwe Janna Geertruid Bouwmeesters voor een somma van twee honderd ses guldens
en ses stuivers ten behoeve van de Gereformeerde Diakonie van Eijbergen verbonden
een stuk lands, groot ruim twee schepels gesaaij, liggende onder Eijbergen, langs de
Overhoeksteege ten westen, ten noorden langs de weg na Borculo, en ten oosten langs 't
land van de weduwe van Harmanus Bouwmeester, als meede een gaarden hofgrond,
leggende in den Klaashof, meede bij Eijbergen, groot ruim twee spints lijngesaaij,
tusschen de landen van ds. W.J. ten Caate en G.J. Bouwmeester. Vide breeder supra folio
265 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
13.10.1807
Peinding
Folio 22

13.10.1807
Cessie
Folio 23 e 24

16.10.1807
Cessie
Folio 24

21.12.1807
Maagscheid
Folio 24

Den 13 october 1807 voordemiddags om half twaalf uur deede mr. J.B. Roelvink als
volmagtiger van Trijne Lensink, weduwe, erfuitersche en boedelhoudersche van wijlen
Teunis Meerdink op Helmerdink in Meddeho, peinding voor een somma van drie
honderd vijftig guldens en tien stuivers op alle de gereede en ongereede goederen van
wijlen Berend ten Broeke en ehevrouw Fenneken Priesers, speciaal op en aan het erve
en goede Broeke of Broeksteede, met al het geen daaronder is gehoorende, zoo en als
hetzelve door B. ten Broeke opgemeld en vrouwe is bezeeten geweest en onder Rekken
gesitueerd. Vide breeder het odinaire landgerichts prothoco folio 338 seqq.
Den 13 october 1807 heeft de heer M.T. ten Cate, collonel der artillerie, pro se en
vrouwe A. Bobbink, voorts als volmagtiger van deszelfs broeders H.G. ten Cate,
predikant te Zundert, en vrouwe Anna Ham, en T.B. ten Cate, te Rheede in den ambte
van Boekholt woonende, mitsgaders namens Cornelis Wedenhof, weduwenaar van
wijlen deszelfs zuster Theodora Johanna Barbara ten Cate, gecedeerd aan vrouwe
Anthonetta ten Cate, woonachtig te Groenlo, weduwe van wijlen mr. C.G.J. ten Cate
1e De geregte halfscheid van de helft van het erve Ketterink, waarvan de wederhelft aan
den koopman W. ten Caate te Eijbergen toebehoord, en de helft van eerstgenoemde
geregte halfscheid insgelijks aan gezeide weduwe competeert, zijnde bij en onder
Eijbergen geleegen
2e de geregte halfscheid van drie vierde parten van het erve Luttikes, waarvan de andere
halfscheid meede toebehoord aan voornoemde weduwe, en 't overige vierde part
competeert aan den predikant Weddeling te Enschede, geleegen in Hupsel onder
Eijbergen
3e de halfscheid van een stukje bouwland, het Hilligen Huisje genaamd, bij en onder
Eijbergen geleegen, competeerende de andere halfscheid insgelijks aan voornoemde
weduwe
4e de halfscheid van een stukje land op den Gosseling Kamp, meede bij en onder
Eijbergen geleegen, competeerende de andere halfscheid ook aan meergezeide weduwe
5e de halfscheid van een stukjen bouwland, het Lange Stuk genaamd, ook bij en onder
Eijbergen geleegen, competeerende insgelijks de andere halfscheid aan dukgemelde
weduwe Ten Cate.
Vide breeder supra folio 271 seqq., de registratuure van Neede folio 19, de registratuure
van Beltrum folio 15.
Den 16 october 1807 's voordemiddags om half twaalf uur hebben Berent Hendrik
Wennink en vrouwe Anna Margrieta Tra gecedeert aan ds. W.J. ten Cate en erven, een
stuk bouwland, onder Eijbergen in den Esch geleegen aan de eene zijde langs 't land van
de comparanten, en aan de andere zijde langs het land van Garrit ten Busken, strekkende
met het eene einde aan den gemeenen vaarweg naar den hogen oever, en met het
andere einde aan het voetpad, den Middelweg genoemd, zijnde groot ongeveer twee
scheepel gesaaij. Vide breeder supra folio 274 seqq.
Den 21 december 1807 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgericht en
geslooten tuschen Maria Hazebroek, weduwe van wijlen Egbert Wooldink ter eenre, en
de aangestelde voogden over deszelfs twee minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij is bepaald dat de moeder van de ongereede goederen, bestaande in het
plaatsjen, Wooldink genaamd, in den Holterhoek onder Eijbergen geleegen, als in een
huis nr. 124, en een klein woonhuisje daarbij nr. 125, met een scheepel gesaaij
gaardengrond, twee schepels gezaaij bouwland, liggende op den Veldcamp, en een
kampjen, groot 1½ schepels gezaaij, het Weideken genaamd, geleegen aan den
Gosselinks Kamp, de moeder de eene helft, en de beide minderjaarigen de andere helft
zullen hebben en behouden. Vide breeder het weesen prothocol folio 217 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
24.12.1807
Conventie of
maagscheid
Folio 24, 25
en 26

Den 24 december 1807 is bij den gerichte met advis van rechtsgeleerden geapprobeerd
zeekere schikking of conventie, den 25 november 1807 gemaakt tusschen Derk ten
Broeke en zijn vrouw Aleijda Hoenink ter eenre, en H.J. Tenkink, G. Planten en G.
Kuipers in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Garrit Jan ten
Broeke en Gesina Cobus, in leeven ehell., over de Oosterbroek Steede, geleegen in den
ambte van Borculo, voogdij Rekken, ter andere zijde, waarbij van gemelde erve in vollen
en privatieven eigendom zal zijn en blijven bij den eersten condivident en zijn vrouw,
Derk ten Broeke en Aleijda Hoenink, gelijk aan dezelve daarbij erfelijk word toe en
aanbedeeld
1e het huis en verder getimmer met den gaarden bij het huis en een stukjen lands, den
Bernsgaarden genaamd
2e de halfscheid van den Veldkamp aan de noord-westzijde geleegen
3e een stuk land op de Holbraake, ongeveer vijf schepels gesaaij, leggende ten oosten
langs het land van J. Tieberink
4e de helft van een stuk land op den Lammerskamp, ruim vier schepels gesaaij, en dus
alhier twee schepels gesaaij groot, ten oosten geleegen
5e de helft van het land op het Meerbeeker Broek, geheel groot vier schepels gesaaij, dus
alhier twee schepels, ten zuid-westen
6e de helft van een stuk land, den Staart genaamd, aan de oostzijde geleegen, en zulks
met den opworp.
7e de helft van een hooiweide, leggende in de Meene aan de oostkant, langs de weide
van H.J. Mellink
8e de helft van de vier parceelen aan een geleegen weidegrond, de Kamer genaamd,
bestaande in twee weiden, geleegen ten oosten langs den Berkel, en ten westen langs
het Blik, blijvende aan deeze parceelen het regt van weg en drift over en door de
wederhelft deezer weiden, zo aan de tweede condividenten zullen worden toebedeeld
9e een weide, het Enksingrot genaamd, geleegen aan de westzijde langs de weide van ter
Braak
Wordende aan de tweede condividenten ten behoeve hunner pupillen uit opgemelde
erve en goed de Oosterbroek Stede in eigendom aan en toe bedeeld
1e de halfscheid van den Veldkamp aan de oostzijde
2e een stuk land, ongeveer drie schepels gesaaij, het Kempken genaamd, liggende voor
het einde van het land van J. Tieberink, ten zuiden
3e de halfscheid van een stuk land op den Lammerskamp, voor deeze portie groot twee
schepels gesaaij
4e twee scheepels gesaaij van een stuk land op het Meerbeeker Broek, geleegen ten zuidwesten
5e de halfscheid van een stukjen land, den Staart genaamd, leggende ten zuid-westen
langs het land van Meerbeek
6e de helft van een hooijweide in de Meene geleegen, ten noorden langs de weide van D.
Koerdes
7e de halfscheid van vier parceelen aan een geleegen weidegrond, de Kaamer genaamd,
schietende met het oosteinde aan de gemeene Ape, met het servituut van vrijen uitweg
over dit parceel voor de wederhelft van het zelve aan den eersten condivident sub nr. 8
toegedeeld
8e een hoek grond, het Vrangegat genaamd, zijnde hooijgrond den bouwland, geleegen
aan de oostzijde van het zogenaamde Enksingrot.
Vide breeder het weesen prothocol folio 220 seqq.
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28.12.1807
Registratuure
van zeekere
conventie
Folio 26 en 27

23.01.1808
Maagscheid
Folio 27

03.03.1808
Verband
Folio 27 en 28

03.03.1808
Verband
Folio 28

Den 28 december 1807 is ten fine van prothocollatie en registratuure door H.J. Tenkink,
G. Planten en G. Kuijpers, als voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen G.J. ten
Broeke en Gesina Cobus, in leeven ehell., overgegeeven zeekere conventie in dato 28
october 1805 opgerigt tusschen Hendrica en Janna ten Broeke, geadsisteerd met
derzelver ehemannen Beerent ten Broeke en Garrit Kuijpers, voorts Garrit Jan en Derk
ten Broeke, waarbij door de twee eerstgemelden afstand is gedaan van derzelver aandeel
aan de Oosterbroek Stede, in Rekken geleegen. Vide breeder supra folio 296 seqq.
Den 23 jannuarij 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
gesloten tussen J.D. Rooks, weduwenaar van wijlen Geertjen Rotmans ter eenre, en
zijne drie meerderjaarige kinderen, voorts E. Holters en J. te Leugemors in qualiteit als
aangestelde momboirs over het nog minderjaarig kind van den eerstgemelden ter andere
zijde, waarbij op voorwaarden als daarbij ervintelijk is geconditioneerd, dat de vader van
de ongereede ter inventaris cap. 2 voorkomende en bestaande, in een kamp bouwland,
den Bijenkamp genaamd, groot ongeveer tien schepels gesaaij in Mallem onder Eijbergen
geleegen, voorts een weideken, den Pas genaamd, groot ongeveer een koeweide, in
Olden Eibergen gesitueerd aan Reimelink Pas, de eene halfscheid, en de minderjaarigen
de andere halfscheid zullen behouden en bezitten. Vide breeder 't weesen prothocol folio
232 seqq.
Den 3 maart 1808 's voordemiddags om half twaalf uur hebben A. Wormeester,
weduwenaar van wijlen Elisabeth Bouwmeesters pro se en in qualiteit als vader en
voogd over zijne twee minderjaarige kinderen, met namen Hendricus en Berend Hendrik,
bij gemelde zijne ehevrouw in huwelijk gewonnen, voorts Arend, Ludolph en Elsken
Wormeesters, voor een summa van twee honderd zes en vijftig guldens en seeven
stuivers ten behoeve van de Gereformeerde Diaconie van Eijbergen, verbonden de
navolgende parceelen, als
1e den Kranenborgs Kamp, groot ongeveer twee schepels gesaaij, leggende aan de groote
passage na Hupsel ten oosten, en aan het voetpad naar Hupsel ten westen
2e een stuk bouwland op den Kremers Kamp, groot twee scheepels gesaaij, ten oosten
langs voorschreven voetpad, en te westen naast het land van de weduwe H.
Bouwmeester, en
3e een stuk dito op voornoemde Kremers Kamp, groot een schepels gesaaij ten oosten
naast het land van de weduwe H. Bouwmeester, en ten westen naast het land van J.
Smits J.W.z.
Zijnde alle deeze parceelen onder Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio 313 seqq.
Den 3 maart 1808 's voordemiddags quart voor twaal uur hebben Grada ter Weeme,
weduwe van wijlen Harmanus Bouwmeesters pro se en in qualiteit als moeder en
voogdesse over haare zes minderjaarige kinderen, bij opgemelde haaren eheman in
huwelijk gewonnen, voorts Garrit Jan en Ludolph Bouwmeester voor een summa van
drie honderd veertien guldens en zeven stuivers verbonden hunnen navolgende
eigendommelijke onder Eijbergen geleegene parceelen, als
1e een stuk bouwland, liggende in den Kremers Kamp, groot twee scheepels gesaaij,
tussen de landerijen van Arend Wormeester
2e een stuk dito op de Overhoeksteege, groot twee schepels gesaaij, ten westen langs het
land van B.H. Niessink, en ten oosten langs 't land van H. Hagens liggende
3e een dito stuk op de Braak, groot een schepel gesaaij, liggende ten westen langs het
land van W. ten Caate, en ten oosten langs dat van Hendrik Grijzen op 't Loo, en
4e een gaarden liggende in den Klaashof, groot twee spints lijngezaaij, tusschen de
gaarden van Garrit Mullers ten zuiden, en ten oosten tusschen die van de weduwe G.J.
Assink. Vide breeder supra folio 315 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
15.03.1808
Maagscheid
Folio 28 en 29

22.03.1808
Peinding
Folio 29

01.04.1808
Maagscheid
Folio 29

Den 15 maart 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en
geslooten tussen G.J. Geverink, weduwenaar van wijlen Catharina Groot Bussink, en de
aangestelde voogden over desselfs drie minderjaarige kinderen ter een en andere zijde,
waarbij onder anderen is bepaald dat aan de ongereede goederen, in en onder Eijbergen
geleegen, en bestaande, zo als bij inventaris vermeld
1e in een huis, staande binnen Eijbergen, zijnde nr. 66
2e een stuk bouwland, groot ongeveer drie scheepels gesaaij, naast het land van
Vaarwark gesitueerd
3e een hoek gaardengrond in den Klaashof, groot ongeveer een spints gezaaij, en
4e de vader de eene helft en de minderjaarigen de andere helft zullen hebben en blijven
bezitten. Vide breeder 't weesen prothocol folio 245 seqq., en de regsitratuure van Neede
folio 24.
Den 22 maart 1808 's middags om drie uuren heeft Jan Berent Harmelink, weduwenaar
van wijlen Trine Grootholt, voor een summa van vijf honderd guldens met de renten van
dien, peinding gedaan op alle de ongereede goederen aan Mannes Helmers op den
Emaus en vrouwe toebehoorende, alle op het plaatsjen, den Emaus genaamd, bestaande
in een huis, schoppe, twee kampen lands, de eene bij het huis met zijn weideland, de
andere, den Nieuwenkamp genaamd, als meede in een stuk land op de Zwarte Haar van
ongeveer drie scheepels gesaaij, in de buurschap Holterhoek onder Eijbergen geleegen.
Vide breeder het ordinaire landgerichts prothocol folio 383 seq.
Den 1 april 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en geslooten
tusschen Gerrit Jan Meijers of Kremers ter eenre, als weduwenaar van wijlen Hendrica
Scholten, en de aangestelde voogden over deszelfs drie minderjaarige kinderen ter
andere zijde, waarbij onder anderen is bepaald dat van de ongereede goederen,
bestaande in het erve en goed, Kremers genaamd, zijnde huis, schuur en bakhuis, nr. 250,
met de daaronder, zo als ter inventaris vermeld, behoorende de bouw-, gaarde- en
weijdelanden, plagge- en vreedegronden, in Mallem onder Eijbergen geleegen, de vader
de eene helft, de drie minderjaarige kinderen de andere helft zullen hebben en in
eigendom blijven bezitten. Vide breeder 't weesen prothocol folio 253 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
05.04.1808
Maagscheid
Folio 30

23.04.1808
Peinding
Folio 30 en 31

04.05.1808
Cessie
Folio 31

06.05.1808
Verband
Folio 31

09.05.1808
Cessie
Folio 31

Den 5 april 1808 is met advis van regtsgeleerden geapprobeerd een maagscheid, opgerigt
en geslooten tusschen Geertjen te Luggenhorst, weduwe van wijlen Garrit Jan
Blankvoord ter eenre, en de aangestelde voogden over desselfs vijf minderjaarige
kinderen ter andere zijde, waarbij op conditien daarbij gespecificeerd, alle de ongereede
goederen aan de moeder worden aan en toebedeeld, bestaande volgens den daarbij
overgelegden inventaris
1e In een huis en wheere, staande binnen Eijbergen, naast het huis van G.J. Cobus, zijnde
nr. 35, met een hof daar agter geeegen
2e een hoekjen gaardengrond, den Bloemsgaarden genaamt, groot ongeveer een
scheepels gesaaij, meede onder Eijbergen, naast 't land van G.J. Cobus geleegen
3e een hoekjen gaardengrond, het Roland genaamt, onder Eijbergen, naast den gaarden
van Toone Groot Holt geleegen, groot ongeveer een spints gesaaij
4e een stukjen bouwland, de Vrijersmaat genaamd, groot ongeveer drie schepels gesaaij,
met een hoek veldgrond annex, groot ongeveer een half schepels gesaaij, naast het land
van Grootholt geleegen
5e twee stukjes bouwland, geleegen in de Hemsteede, saamen groot ongeveer vijf en een
half scheepels gesaaij, bij het land van A. Slatboom en G. Simmelink geleegen
6e een stuk bouwland op de Koldeweij, groot ongeveer een en een half schepels gesaaij,
met een hoekje veldgrond annex, groot ongeveer een spints gesaaij, tusschen de
landerijen van Jan Nijveld geleegen, en
7e twee stukken bouwland, in de Eijberschen Esch, bij de landen van E.J. ter Weeme en A.
Slatboom geleegen, zaamen groot ongeveer zes scheepels gesaaij.
Vide breeder 't weesen prothocol folio 256 seqq.
Den 23 april 1808 's voordemiddags om tien uur heeft Jan Menger, woonachtig onder
Lochem, voor een summa van honderd en agt en veertig guldens peinding gedaan op alle
gereede goederen van Derk Mellink en vrouwe toestendig, en bij ordre en insufficance op
zodaane erfportie, als aan opgemelde ehell., door doode hunner moeder en
schoonmoeder is competeerende, en onder welke erfportie begreepem is, hunlieder
aandeel aan eenige landerijen onder Rekken, en de helft van een bouwplaats, Geerdink
genaamd, onder Noordik gesitueerd. Vide breeder 't ordinaire landgerichts prothocol
folio 389 seqq.
Den 4 maij 1808 's middags om een uur hebben B.H. Wennink en Anna Margrieta Tra,
ehell., gecedeerd aan ds. W.J. ten Caate en erven, een stukjen bouwland, ongeveer een
scheepel gesaaij groot, onder Eijbergen in den Esch geleegen aan de eene zijde aan 't land
van den koper, en aan de andere zijde aan dat van Garrit ten Busschen, strekkende met 't
eene einde aan den gemeenen vaarweg naar den hoogen oever, en met het andere einde
aan 't voetpad, den Middelweg genaamd. Vide breeder supra folio 326 seq.
Den 6 maij 1808 's middags om twaalf uur heeft Geertjen te Luggenhorst, weduwe van
wijlen Gerrit Jan Blankvoord, voor een summa van een honderd zeeventien guldens en
vier stuivers, ten behoeve van haare vijf minderjaarige kinderen verbonden twee stukken
bouwland, in den Eijbergsche Esch, bij de landerijen van E.J. ter Weeme en A. Slatboom
geleegen, groot ongeveer ses schepels gesaaij. Vide breeder supra folio 327 seq.
Den 9 maij 1808 's voordemiddags om half twaalf uuren hebben Hendricus Nijhuis en
Geertruij ter Braak, ehell., gecedeert aan Anthonij ter Braak en vrouwe Engele te
Morssche en erven een vierde gedeelte van en aan de bouwplaats Venneman, zijnde nr.
204, bestaande in hof, bouw- en weijdelanden, vreedegronden en houtgewassen, in de
buurschap Olden Eijbergen gesitueerd. Vide breeder supra folio 328 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1805-1808
21.06.1808
Cessie
Folio 31

21.06.1808
Cessie
Folio 32

21.06.1808
Cessie
Folio 32

23.07.1808
Maagscheid
Folio 32

17.09.1808
Cessie
Folio 33

23.09.1808
Verband
Folio 33

Den 21 junij 1808 's middags even over twaalf uur hebben Jan van Hasz en vrouwe
Aaltjen Mellink gecedeert aan Harmanus Oosterbroek een sesde part van 't erve en
goed, de Woers genaamt, bestaande in een huis nr. 369, schuur, bouwland, gaarde- en
weidegrond, met al het geen daar onder behoord, in Rekken geleegen. Vide breeder
supra folio 345 seq.
Den 21 junij 1808 's middags quart over twaalf uuren hebben Jan van Hasz en vrouwe
Aaltjen Mellink gecedeert aan G.H. Hekink, woonachtig te Stadsloon, een sesde part van
't erve en goed, de Woers genaamd, bestaande in een huis nr. 369, schuur, bouwland,
gaarde- en weidegrond, met al het geen daar onder gehoord, in den ambte van Borculo
onder Rekken geleegen. Vide breeder supra folio 346 seq.
Eodem die 1808 's middags even na half een uur hebben D. Stomps en vrouwe Henders
Stomps gecedeert aan Jan van Hasz een stukjen land, het Vlasstukke genaamd, groot
ongeveer een en een half scheepels gesaaij, onder Rekken op het zogenaamde Kip,
tussen de landerijen van J.H. Planten en J.H. Poppink gesitueert. Vide breeder supra folio
347 seq.
Den 23 julij 1808 is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid, opgerigt en gesloten
tusschen Hendrik Boerhof, weduwenaar van wijlen Janna Grootholt ter eenre, en de
aangestelde voogden over deszelfs vijf minderjarige kinderen ter andere zijde, waarbij ten
aanzien van de navolgende ongereede goederen is bepaald dat deze tusschen de vader
en de minderjarige kinderen in gemeenschap zullen blijven, als
1e het plaatsjen, Boerhof genaamd, bestaande in een huisjen nr. 258, met een gaardeken
en stukjen bouwland, te samen groot ongeveer vier schepels gesaaij, onder Eijbergen in
de buurschap Loo gelegen
2e een stuk land, groot ongeveer vijf schepels gesaaij, meede onder Eijbergen op de
Hemstede gelegen
3e een half stukjen land, groot ongeveer een schepels gesaaij, onder Eijbergen en aldaar
op den Huurderkamp gelegen, en
4e een koeweide in de Simmelink Weide, almede onder Eijbergen gelegen.
Vide breeder het wesen prothocol folio 298 seqq.
Den 17 september 1808 's voordemiddags om half twaalf uur hebben Stoffer Reimelink
en Geesken Krebbers, ehelieden, gecedeert aan Roelof Olthof hunlieder
eigendommelijken gaarden, groot ongeveer zes schepels gesaaij, in de buurschap Ouden
Eijbergen, met de eene zijde naast den Kerken Gaarden van Florijn, en met de andere
zijde naast het veld, met den eenen einde aan den gemenen weg naast Kolthof, en met
den anderen einde aan den weg naast het huis van Reimelink gelegen. Vide breeder
supra folio 375.
Den 23 september 1808 's middags om drie uur heeft Richardus Revius voor een summa
van vijf honderd guldens ten behoeve van Antonij Tankink op Vaarwark en vrouwe
Martina Hulskers verbonden zijn eigendommelijke huis, staande binnen Eijbergen,
tusschen de huizen van G.J. Wennink en Grades Timmerman, als mede een hof bij
Eijbergen op Simmelink, tusschen den hof van Arent Slatboom en de Simmelink Stege
gesitueert. Vide breeder supra folio 377 seqq.
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A
Abbink, 9
Alferink, 11
Alverink, 4, 11
Ameschot, 10
Ape, 13
Assink, 4, 10, 14

B
Baak, 3
Bartels, 4
Baterij, 10
Becking, 1
Beeken Bosch, 10
Beijerskamp, 10
Bekenhorst, 10
Bekkenkamp, 5
Bekkink, 8
Beltrum, 10, 12
Bempthuis, 2
Bennink, 7, 8
Berkel, 3, 13
Berkel Esch, 5
Bernsgaarden, 13
Biesbeek, 1, 10
Bijenkamp, 14
Bik, 10
Blankvoord, 6, 9, 16
Bleek en Boldijk, 10
Bleekenhof van ter
Harkel, 10
Blik, 13
Bloed of Tafel Thienden,
10
Bloemsgaarden, 16
Bobbink, 12
Boekholt, 12
Boerhof, 17
Boermans, 8
Boevink, 6, 10
Boevink op Bartels, 6
Bonenkamp, 7
Boogaard, 10
Borculo, 3, 8, 9, 10, 11,
13, 17, 18
Borggraaven, 8
Boshoesenkamp, 7
Bosthuser Kamp, 3
Botters, 5
Bouwmeester, 2, 3, 4, 6,
8, 11, 14
Bouwmeesters, 5, 11, 14
Braak, 1, 3, 13, 14, 16
Brasland, 2
Breda, 10
Bree, 9
Brink, 4
Broeke, 1, 5, 8, 12, 13, 14

Broeke of Broeksteede,
12
Bronkhorst Kamp, 3
Brouwer, 1
Brouwers, 1
Bruinink, 4, 8, 11
Bruininks binnenveld, 11
Bruininks Binnenveld, 4
Burgers, 1
Busken, 4, 12
Busker, 8
Buskerskamp, 9
Busschen, 6, 16
Busschers Kamp, 7
buurschap Dijke, 10
buurschap Hupsel, 3, 4,
11
buurschap Loo, 1, 8, 17
buurschap Mallem, 5

Florijn, 17
Fokking, 10
Fokkink Koemate, 10
Forking, 10

G
Geerdink, 10, 16
Geers, 3, 4
Geessink, 9
Gemeene Veld, 4
Gereformeerde Diaconie
van Eijbergen, 11, 14
Gereformeerde Diakonie
van Eijbergen, 11
Geverink, 15
Gielink, 5
Giffeler Mate, 1
Goorakker, 9
Gosseling Kamp, 12
Gosselinks Kamp, 12
Gosselinkskamp, 7
Grasbroek, 10
Grijsen, 1, 8
Grijzen, 1, 8
Grijzen Goed, 1
Grijzen op 't Loo, 14
Groenlo, 12
Groot Bussink, 15
Groot Holt, 16
Groot Kormelink, 10
Groote Beltrumsche
Garfthiende, 10
Groote Hoonte, 10
Grootholt, 2, 6, 15, 16, 17
Groothuis, 8

C
Caate, 1, 2, 3, 7, 11, 12,
14, 16
Cate, 7, 12
Cobes, 5
Cobus, 13, 14, 16
Coldeweij, 6
Colthofs plaatsjen, 1

D
Deeskers, 6
Dekkers, 3
Diaconie van Rekken, 9
Dijkhuis, 8
Dijkhuis op Busker, 8
Domeinen, 10
Douw, 10

H
Haar, 4, 11, 15
Haarinks Braak, 1
Hagedoorn, 1
Hagen, 4, 10
Hagens, 1, 6, 7, 11, 14
Ham, 12
Hambroek, 10
Hannink, 6, 8
Harbers, 7, 8
Harbers Gaarden, 7
Harinkblik, 7
Harkelshuis, 10
Harmelink, 15
Hartgerink, 1, 7
Hasselaar, 7
Hasselt, 7
Hasz, 9, 17
Havekors, 5
Havikhorst, 2, 3, 7
Hazebroek, 12
Heerenwaard, 10
Heijdenrijk, 4

E
Eendekooij, 10
Eggink, 7, 9, 11
Eijbergen, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 17
Eijbergsche, 6, 10
Eijbergsche Esch, 6, 16
Eijbergschen Esch, 2
Eijberschen Esch, 16
Eijlskampjen, 2
Eikelhof, 10
Elsenbosch, 10
Emaus, 15
Enksingrot, 13
Enschede, 6, 12
Ensink, 1

F
Flier, 1

Hekink, 17
Helmers op den Emaus,
15
Hemmink, 2
Hemstede, 2, 17
Hemsteede, 3, 5, 9, 16
Hervormde Gemeente te
Wenterswijck, 3
Hilligen Huisje, 12
Hissink, 3
Hoenink, 13
Hof te Lintvelde, 10
Hofman, 3
Hofstee, 11
Holbraake, 13
Holterhoek, 1, 2, 5, 9, 12,
15
Holters, 14
Honhof, 4
Honhoff, 8
Hooge en Laage Braake,
10
Hoogen Oever, 2
Horst, 5
Huinink, 10
Huiskers, 3
Hulskers, 17
Hummel, 7
Hupsel, 12, 14
Hupsele, 3
Hupselschen, 10
Huttenstee, 8
Huurderkamp, 17

I
Immink, 6
Isvers, 6

J
Janson, 3
Jeukenberg, 7
Jordens, 1, 4
Jufferen Mate, 10

K
Kaamer, 13
Kamer, 13
Kattenborg, 8
Kempken, 13
Kerken Gaarden, 17
Kerkhoff, 8
Ketterink, 12
Ketterinksteege, 2
Keukenhof, 10
Kierland, 4, 11
Kindergoor, 10
Kip, 17
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Klaashof, 2, 4, 6, 7, 9, 11,
14, 15
Klein Ameschot, 10
Klein Eijbergsche, 10
Klein Kormelink, 10
Klein Poelhuis, 11
Kleine Valkenburgsche,
10
Klumperskamp, 10
Knikkink, 4, 11
Kobus, 9
Koemaate, 10
Koers, 9
Koldeweij, 16
Koldeweije, 2
Kolthof, 4, 5, 17
koning van Holland, 10
Kooldeweide, 4
Koorn of Zakthiend, 10
Korte Stuk, 3
Kossink, 5
Kosterskamp, 2
Kranenborgs Kamp, 14
Krebbers, 17
Kremers, 14, 15
Kremers Kamp, 14
Kruismate, 10
Kuijpers, 14
Kuiper, 6
Kuipers, 8, 13
Kunnemans Stuk, 1

L
Laakhorst, 8
Lagen Hof, 10
Lambergh, 6, 7
Lammers, 1
Lammerskamp, 1, 13
Lange Stuk, 12
Las, 4, 6
Lebbenbrug, 10
Leerink, 10
Leeuw van Coolwijck, 5
Leeuw van Coolwijk, 1
Lensink, 12
Leppink, 4, 11
Leugemors, 14
Leugten Kampjen, 8
Loggenhorst, 6
Loo, 1
Lubberdink, 10
Luggenhorst, 16
Lutjen Tank, 9
Luttikes, 12

M
Maas, 2
Mallem, 1, 14, 15
Mallemschen
Tiggelovend, 1

Martens, 8
Meddeho, 12
Mee, 4, 11
Meekes op Giebers, 8
Meene, 13
Meerbeek, 13
Meerbeeker Broek, 8, 13
Meerdink op Helmerdink,
12
Meijer, 7
Meijers of Kremers, 15
Mellink, 9, 13, 16, 17
Menger, 16
Menkveld, 2, 6
Mensink of Jonkeren, 10
Meulenmors, 2
Middelweg, 12, 16
molen te Borculo, 10
moolen in den Olden
Eijbergen, 10
moolen op den
Nederberg., 10
Mors, 2
Morssche, 16
Muizermans, 1
Mullers, 6, 14
Mullersmate, 10

Oosterholt, 5, 9
Ootmarssum, 6
Orange huis, 10
Ottenmaat, 9
Ottenmaate, 7
Oude Wiltbaan, 10
Ouden Eijbergen, 17
Overhoek, 2, 3, 4, 6
Overhoeksteege, 11, 14

P
Paalhaar, 1, 5, 9
Paard, 9
Pas, 14
Pelksteege, 9
Pelliksteege, 7
Penninck, 2
Penning, 9
Pennink, 7
Planten, 6, 13, 14, 17
Planten op Hulters, 6
Pol, 7
Polman, 8
Polmans, 8
Popping, 9
Poppink, 17
Potholt, 8
Priesers, 12
Provisorie van Eibergen,
5

N
Nassau, 10
Nedesche of Megerinks,
10
Nedeschen of
Wolberinks, 10
Neede, 7, 10, 12, 15
Nienhuis, 9
Niessink, 2, 7, 11, 14
Nieuwe molen, 10
Nieuwe Weide, 10
Nieuwenkamp, 15
Nijenhuis, 6
Nijhuis, 3, 16
Nijland, 3, 5
Nijveld, 16
Noordik, 16

Q
Quint, 3

R
Raa, 1, 2, 6
Reemink, 8
Reerink, 1, 2, 7
Reesink, 3
Reijerink, 3
Reijmelink, 2
Reijs, 6
Reimelink, 14, 17
Reimelink Pas, 14
Rekken, 1, 5, 6, 8, 9, 12,
13, 14, 16, 17
Revius, 17
Rheede, 12
Roelevink, 1
Roelvink, 12
Roessingh, 6
Roland, 16
Roller, 10
Rollerskamp, 10
Rommelers, 1
Rooks, 14
Rotmans, 14
Ruiter, 9
Ruiters, 5, 6, 7, 9, 11

O
Odinksbroek, 8
Olden Eibergen, 14
Olden Eijbergen, 16
Olminkhof, 5
Olminks Hof Weide, 3
Olthaar, 7
Olthof, 7, 17
Oosterbroek, 1, 5, 13, 14,
17
Oosterbroek Stede, 13,
14
Oosterbroek Steede, 1, 5,
13

S
Schaapenvonder, 10
Scholten, 10, 15
Scholten Plaats, 10
Schrijverij, 10
Schumachers, 10
Schurink, 1
Schuttenkamp, 10
Sikkink, 8
Simis, 9
Simmelink, 2, 6, 11, 16,
17
Simmelink op Roeterink,
2
Simmelink Stege, 17
Simmelink Weide, 17
Slatboom, 6, 9, 16, 17
Slathuis, 9
Slotman, 5
Smits, 3, 5, 6, 8, 14
Staart, 13
Stamhof, 10
Steevens, 3
Stobbenbroek, 10
Stomps, 17
Straake, 6
Stroink, 3, 7
Sugtelen, 8

T
Tankink op Vaarwark, 2,
17
Tankink op Vaarwerk, 8
Teeger, 2
Teger, 1
Temmink, 9, 10
Temmink barg, 9
Tenkers, 5
Tenkink, 5, 13, 14
Terpstraa, 1
Tetink, 4, 11
Thomasson, 1, 2
Tieberink, 13
Timmerman, 17
Tra, 12, 16
Trans, 3
Twenhuis, 3

V
Vaagskamp, 6
Vaarwark, 2, 3, 5, 7, 8,
10, 15
Veldcamp, 12
Veldinks Weide, 3
Veldkamp, 13
Veldsteege, 2, 8
Venneman, 16
Vennevertlo, 6
Veule Maate, 10
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Vijgenhof, 10
Visschen Tiend of pacht,
10
Vlasstukke, 17
Voorsten Jeukenberg, 3
Vrangegat, 13
Vreijersmaate, 6
Vrijersmaat, 16
Vrugte, 1

Weideken, 12
Welle, 2
Wennink, 5, 12, 16, 17
Wheemink, 10
Wildrik, 1
Wiltbaan, 10
Wiltbaan of Luikenkamp,
10
Wiltbaanen, 10
Wissink, 3
Witteveen, 7

W
Wanink, 4
Wansinkmate, 6
Wassinks Weide, 3
Weddeling, 12
Wedenhof, 12
Weelinck, 10
Weeme, 5, 14, 16
Weerkamp, 3
Weevers, 8

Woers, 17
Wolberink, 4, 11
Wooldink, 12
Wormeester, 3, 14
Wormeesters, 11, 14

Z
Zandbree, 7
Zundert, 12
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