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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
Registratuure des districts Eijbergen

21.05.1803
Folio 1

21.05.1803
Folio 1

21.05.1803
Folio 1 en 2

21.05.1803
Folio 2

08.06.1803
Folio 2 en 3

08.06.1803
Folio 3

08.06.1803
Folio 3

Den 21 maij 1803 's voordemiddags een quartier over tien uur heeft Albertjen Griesen,
weduwe van Jan Derk Roskamp gecedeert aan Jan Harmen Bennink, de halve Kleine
Koordes, bestaande in een kaamer aan het huis, de halve putte, het bakhuis, den halven
gaarden, de appel- en peerboomen, en een vierde portie wilde bosgrond, en een stukjen
landt, de Storks Bree, groot ongeveer een schepel gezaaij, als meede nog een half schepel
gezaaij in de Bosmaate, alle in het drostampt Borculo, district van Rekken, kennelijk
geleegen. Vide breeder hier vooren folio 18 seq.
Eodem die 1803 's voordemiddags een weinig voor half elf uur hebben Derk Stomps en
Henders Stomps, ehelieden, overgedraagen aan en ten behoeve van Jan van Has en
Aaltjen Mellink, ehell., een stuk bouwlandt op het zogenaamde Kip, het Wolve Stukke
genaamt, oost en noord aan de Zonderkamps [?: ziet], met de zuideinde langs het land van
Odink, met het westeinde aan de gemeene weg teegen koopers huis, in het drostampt
Borculo, district Rekken, geleegen. Vide breeder hier vooren folio 20 seq.
Eodem die 1803 's voordemiddaags ten half elf uuren hebben Jan van Has en Aaltjen
Mellink, ehell., gecedeert aan Derk Stomps en deszelfs ehevrouw Henders Stomps een
stuk bouwland op den Koerdes Camp bij den Pol, oost en zuid aan de gemeente, noord
aan het land van Gerrit Jan Kuiper, en west aan het land van Polmans, in het drostambt
Borculo, district van Rekken geleegen. Vide breeder hier vooren folio 21 seq.
Eodem die 1803 's voordemiddags een weinig over half elf uur hebben Harmanus
Wansink, Hendricus te Woerst en Engele Tieselink, ehell., Christiaan te Woerst, Engbert
Scheurlink en Triene te Woerst, ehell., Arent Bloemena, weduwenaar van wijlen
Christina te Woerst, Tone Hulters, Jan Willem Elferink, Jan Sweers en deszelfs ehevrouw
Hendrica Stoferink, Derk Scholten en die zijne huisvrouw Janna Stoferink, voorts
Liesabeth Assink, weduwe van Christiaan Hulters, en Henders Elferink, weduwe van
wijlen Jan Hendrik Stoferink, en eindelijk Derk Meerink en Albert Leusink als momboiren
van de innocente Maria Dora ter Woerst, gecedeert en overgedraagen aan Derk Nijenhuis
en Hendrica Reijerink, ehell., hunnen aanparten aan het erve en goed Nijhuis, in het
drostampt Borculo, buurschap Ouden Eibergen kennelijk liggende. Vide breeder hier
vooren folio 23 seqq.
Den 8 junij 1803 's voordemiddaags om elf uur hebben Jan ter Baak en Jochomina
Vunderink, ehell., gecedeert aan en ten behoeve van Johannes Hendrikus Bennink en
ehevrouw Dina Hendrika Reerink desselfs huis en where met den hof daar bij of agter
geleegen, staande en liggende binnen Eijbergen, en aldaar aan den kerkhof, voorts een
hoekjen gaardengrond, groot drie spint gezaaij, liggende digt bij Eijbergen in de
zogenaamde Klaas Hoven, en aldaar tusschen de gaardens van Berent Bekkink en de
weduwe Garrit Kluivers. Vide breeder hiervooren folio 40 seq.
Den 8 junij 1803 's voordemiddaags om half twaalf uuren hebben Hendrik Brouwers en
Janna te Vrugte, ehell., gecedeert aan Jan Derk Rooks, bouwman op de Bals, en
ehevrouw Geertjen Rotmans, hunne kamp bouwland, den Beijenkamp genaamd, groot
min of meer tien schepel gesaaij in 't drostambt Borculo onder Eijbergen in de buurschap
Mallem geleegen. Vide breeder hiervooren folio 43 en 44.
Eodem 1803 's voordemiddaags quartier voor twaalf uuren hebben Jan Derk Rooks en
deszelfs huisvrouw Geertjen Rotmans voor een capitaal van vijf honderd guldens ten
behoeve van de Diaconie van Eijbergen, ter parate executie verbonden, een stuk land,
den Beijenkamp genaamd, in het drostambt Borculo district Eijbergen in de buurschap
Mallem geleegen. Vide breeder hiervooren folio 44 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
01.09.1803
Folio 3 en 4

25.10.1803
Folio 4

Den 1 september 1803 des middags om half een uuren hebben Hendricus Lutgerus
Kraaijvanger en Antonij Hulshof pro se et nomine uxorum, de eerste voor een summa van
agt duizendt zes honderd drie en dertig guldens en agt stuivers, en de tweede voor eene
summa van elf duizendt guldens , verbonden aan en ten behoeve van Jan Derk Wissink
hunner en hunner ehevrouwens geregte aandeelen aan de wederhelft van alle zodaane
ongereede parceelen, als bij acte van vestenisse in dato 23 maart 1803 sub nrs. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn gespecificeert, q.r. als meede tot een speciaal onderpand gestelt
hunlieder geregte aandeelen aan de volgende ongereede parceelen
1e aan een vierde gedeelte van het erve Tank in de buurschap Lintvelde
2e aan de halfscheid van het goede en plaatsjen den Weerkamp in de buurschap Hupsele
3e aan de halfscheid van het land op de Maarsen Braake
Alle in deezen drostambte geleegen. Vide breeder hiervooren folio 52 seqq.
Den 25 october 1803 's agtermiddags ten drie uuren heeft Berent Polmans voor eene
summa van drie honderd guldens ten behoeve van Derk Nijhuis en ehevrouw Hendrika
Reijerink verbonden ter parate executie zijn eigendommelijk huis met een hofjen daar
agter staande en liggende binnen Eijbergen, tusschen de huizen van Jan Twenhuis en J.W.
Smits, voorts een hof, den Kerkengaarden genaamd, tusschen de hoven van B. Smits en
Jacob Bouwmeester geleegen; als meede en stuk bouwland, groot ongeveer vier schepels
gesaaij, liggende in den Kattenberg, naast de hoven van Koert Hannink en Vaarwerk, en
eindelijk nog een hof of stuk bouwland, den Vrieseler genaamd, liggende tussen het land
van Waandeer Bruinink en dat van J. Smits. Vide breeder hiervooren folio 62 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 30 junij 1807. Vide 't prothocol van affectatie ibid. folio 231
seq."

29.10.1803
Folio 5

Den 29 october 1803 heeft Wilhelmina Harbers, weduwe wijlen Reijnier Tangna
gecedeert aan en ten behoeve van Jan Mullerink en ehevrouw Janna Honhoff, deszelfs
eigendommeljke stukje bouwlandt, groot min of meer een en een vierde schepel gesaaij,
tusschen de landerijen van Harmanus Bouwmeester ter eenre en een stuk bouwland
onder 't Whemer erve gehorende, in den Esch bij Eijbergen kennelijk geleegen, ter andere
zijde. Vide breeder hiervooren folio 64 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
25.01.1804
Folio 5 en 6

26.01.1804
Folio 6 en 7

Den 25 jannuarij 1804 hebben Albertus ter Haar, weduwenaar van wijlen Jacoba Alferink,
Frederik Groothuis pro se als man en voogd zijner ehevrouwe Johanna Maria Wansink,
Garrit Willem Alferink en Johannes Olminkhof in qualiteit als momboiren over de
minderjarige Willemina, Christina, Grada en Jan Willem Wansink, kinderen van wijlen
Berend Wansink en Jacoba Alferink, bij acte verzogt protocollatie en registratuure quo ad
clausulas concernentes, van een maagscheid, accoord en familie contract, waarbij aan den
stiefvader Albertus ter Haar worden gecedeert de gereede goederen deses boedels op
conditien als daarbij, terwijl door Albertus ter Haar aan de contrahenten ter andere zijde
Frederik Groothuis, in huwelijk hebbende Johanna Maria Wansink, Willemina, Christina
Grada en Jan Willem Wansink, aan den zelve te zaamen voor zeeventien vier en twintigste
gedeeltens, of de geregte halfscheid en vijf zesde gedeeltens in een vierde gedeelte, en
aan Berendina ter Haar, dogter van den eersten contrahent, voor zeeven vier en
twintigste gedeeltens, zijnde eerst een vierde en dan een zesde gedeelte in een ander
vierde gedeelte, van stonden aan zijn gecedeert en in vollen eigendom overgegeeven alle
de ongereede parceelen deses boedels als inter alia
• een onverdeelt gerecht vierde gedeelte van het erve en goed Wansink, met zijn
ondergehoorende landerijen, appertinentien en gerechtigheeden, geleegen onder
Eijbergen in de buurschap Olden Eijbergen
• een onverdeelt gerecht vierde gedeelte van vijf zeevende gedeeltens van het goed en
erve Nijenhuis, met zijn appertinentien, rechten en gerechtigheeden, meede geleegen in
Eibergen buurschap Olden Eijbergen
• een vierde gedeelte van een stuk bouwland, de Steen Bree genaamt, geleegen onder
Eibergen in den Old Eiberger Esch.
Vide breeder hiervooren folio 78 et seqq. en met relatie tot de goederen onder Neede
gesitueert, het register aldaar folio 4 seq.
Den 26 jannuarij 1804 is bij het landgericht geapprobeerd een magescheid opgericht en
geslooten tusschen Willemken te Spenke, weduwe van wijlen Jan Barent Jordens ter
eenre en de momberen over de vier minderjarige kinderen ter andere zijde, waarbij is
geconditioneerd, dat de moeder van de ongereede goederen, bestaande in een stuk land,
het Meulenbusken, groot drie schepels gesaaij, een stuk bouwlandt in den Esch, groot
twee en een half schepel gesaaij en een stukjen bouwland in den Esch, den Bollen
genaamt, groot drie spind gesaaij, als meede een hooiweide, de Harinkmaat, groot
ongeveer drie dag maijens, alle onder Rekken en Eijbergen geleegen, de eene helft, en de
onmundigen de andere halfscheid in eigendom zullen hebben, behouden en bezitten. Vide
breeder het weesen prothocol folio 134 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
08.03.1804
Folio 7 en 8

12.03.1804
Folio 8
17.04.1804
Folio 8

Den 8 maart 1804 des nademiddags om drie uuren heeft mr. A.H. Hummelink als
volmagtiger en bediend advocaat van W. Bouwmeester L.z., Garrit Jan Bouwmeester, A.
Wormmeester en Elisabeth Bouwmeester, ehell., H.J. Revius en Mechteld Bouwmeester,
ehell., B. Niessink en Janna Geertruid Bouwmeester, ehell., en Anne Bouwmeester, alle
erfgenaamen van wijlen Jan Hendrik Bouwmeester, peinding gedaan voor een summa van
f. 567-00-00 op de navolgende ongereede goederen, Jannes Harbers en Aleida Hendrica
Vaarwark, ehell., toe behoorende, als
1e op en aan een huis, where en verdere getimmertens, binnen Eijbergen tussen het huis
van Gerrit Niessink en dat van Hendricus Simmelink
2e op en aan een weide en een gaarden bij dezelve geleegen tussen de rivier de Berkel en
een stuk geestelijk land
3e op en aan een gaarden naast het land van Mekveld, en een stuk geestelijk land
4e op en aan een parceel lands in den Kremerskamp, tussen het land van Berent Nijenhuis
en dat van de weduwe Koordes
5e op en aan een stuk lands op den Gosselinkskamp, naast het land van de weduwe
Bekkink
6e op en aan een weide tussen het huis van de Krebber en de Coldeweeije, en
7e op en aan een koeweidens op den zogenaamden Pol.
Alle van nr. 2 tot 7 incluis onder Eijbergen geleegen. Vide hier over breeder het ordinaire
landt gerichts prothocol folio 314 seqq.
12 maart 1804 Heeft J. Harbers pandtkeering gedaan teegens zodaane peinding als mr.
A.H. Hummelink q.q. op deszelfs ongereede goederen den 8 deezer maand had
ondernoomen.
17 april 1804 des middags ruim drie uuren heeft Derk Bouwmeester voor eene reekening
van f. 66-08-08 arrest gedaan op en aan een huis en where binnen Eijbergen, tussen het
huis van Garrit ten Busker en Benedictus Joseph staande, als meede op een hoek hof- of
gaardengrond geleegen onder Eijbergen in den Klaverhof, Abram Joseph toestendig. Vide
breeder het ordinaire lant gerichts prothocol folio 336 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 25 april 1804."

21.04.1804
Folio 8

Den 21 april 1804 des nademiddags eeven voor drie uuren heeft Aalbert Poolhuis op
Meerbeeke, voor twee handschriften te zaamen f. 325-00-00 bedraagende, als meede
voor de loopende renten van dien, peinding gedaan op alle de ongereede goederen van
Harmen Diekhuis speciaal
1e op een stuk bouwland, groot twee schepels gesaaij ten oosten naast het land van
Mellink, en ten westen naast dat van de weduwe G.T. Kuipers
2e op een stuk bouwland, groot twee schepels gesaaij, ten oosten naast het land van de
Diaconie van Rekken, en ten westen aan dat van G.W. Weevers, beide gesitueerd op 't
zogenaamde Meerbeeker Broek onder Rekken. Vide breeder het ordinaire landt gerichts
prothocol folio 338 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 junij 1804".

25.04.1804
Folio 9

Den 25 april 1804 's morgens om half twaalf uuren hebben Isak Joseph pro se en als
volmagtiger van A. Joseph, voorts deszelfs ehevrouw Sara Koppel, gecedeert aan
Hendricus Nijhuis en ehevrouw Geertrui ter Braak, hunlieder huis en wheere met den
daar agter liggende hof, binnen Eijbergen tussen de huizen van Benedictus Joseph en
Gerrit Busken geleegen, voorts een hoek gaarden grond, groot ongeveer ses spints gezaaij
meede kort bij Eijbergen in den zogenaamden Klaashof, tussen de gaardens van A.
Slatboom en Gerrit Mullers gesitueerd. Vide breeder hier vooren folio 136 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
27.04.1804
Folio 9

Den 27 april 1804 des 's middags ruim twaalf uuren heeft Jan Roelof ten Hoopen, als last
hebbende van zijn impotenten vader Gerrit ten Hoopen, voor eene summa van f. 820-0000 peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van J.W. Paalhaar, speciaal het
plaatsjen, den Paalhaar genaamt, onder de voogdij Eijbergen gesitueert. Vide breeder het
ordinaire landgerichts prothocol folio 343.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 14 julij 1804."

27.04.1804
Folio 9

Eodem die 1804 des nademiddags quart na twaalf uuren heeft E.H. Huiskes voor eene
summa van f. 720-00-00 peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van J.W.
Paalhaar en ehevrouw nominatim op het hier booven gemelde plaatsjen het Paalhaar.
Vide breeder het ordinaire landgerichts prothocol folio 346 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 14 julij 1804."

27.04.1804
Folio 9

Eodem die 1804 's middags om half een uuren heeft D. Bouwmeester voor eene summa
van f. 1297-07-06 meede peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van J.W.
Paalhaar en ehevrouw, speciaal meede op den Paalhaar in den Holterhoek onder
Eijbergen geleegen. Vide het ordinaire landgerichts prothocol folio 347 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 14 julij 1804."

27.04.1804
Folio 10

Den 27 april 1804 des middags om een uuren heeft J.W. Bruinink voor eene summa van f.
840-00-00 peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van J.W. Paalhaar, in
specie op het plaatsjen den Paalhaar in den Holterhoek onder Eijbergen gesitueert. Vide
breeder het ordinaire landgerichts prothocol folio 349 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 14 julij 1804."

27.04.1804
Folio 10

Eodem die 1804 's middags quart na een uur heeft Jannes Boerman voor een summa van
f. 286-00-00 peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van J.W. Paalhaar,
speciaal op den Paalhaar onder Eijbergen in den Holterhoek geleegen. Vide breeder het
ordinaire landtgerichts prothocol folio 351 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 14 julij 1804."

30.04.1804
Folio 10

12.05.1804
Folio 10

22.05.1804
Folio 10 en 11

Den 30 april 1804 's morgens om agt uuren heeft J. de Leeuw van Coolwijk voor eene
summa van f. 3200-00-00 met peinding geprocedeert op alle de gereede en ongereede
goederen, speciaal het erve Paalhaar onder Eijbergen gesitueerd, J.W. Paalhaar en
huisvrouw toestending. Vide breeder het ordinaire landgerichts prothocol folio 355 seq.
Den 12 maij 1804 des voordemiddags om elf uuren hebben Jan Landeweers op den
Kroepan en ehevrouw Albertjen Hannink voor eene summa van f. 150-00-00, ten
behoeve van Antonij Tankink op Voorwark en Martina Hulschers, verbonden hunlieder
plaatsjen , den Kroepan genaamd, in Olden Eibergen gesitueerd. Vide breeder supra folio
147 seq.
Den 22 maij des middags 1804 des middags ruim twaalf uuren hebben Gerrit Jan Rentink
en Hendrica Muellenkamp, ehell., voor eene summa van 350 guldens ten behoeve van
Jan ten Bosche en vrouwe M.M. van Uepen verbonden hunlieder huis en daaraan
geleegen gaardengrond, groot ongeveer twee schepels gesaaij, Rentink genaamd, als
meede een kampje bouwland, groot ongeveer drie schepels gezaaij naast het hof en
hooijland van Garrit Willem Leppink, beide geleegen in de buurschap Hupsel onder
Eijbergen, terwijl nog daar en boven tot waarborg gesteld hebben den persoon van Gerrit
Willem Alverink. Vide breeder supra folio 156 seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
22.05.1804
Folio 11

07.06.1804
Folio 12

08.06.1804
Folio 12

08.06.1804
Folio 12

08.06.1804
Folio 12

12.06.1804
Folio 13

12.06.1804
Folio 13

Den 22 maij 1804 is bij het landtgericht geapprobeerd een magescheid opgerigt en
geslooten tusschen Hendrik Burgers, weduwenaar van wijlen Fenneken Roelvink ter
eenre, en de aangestelde momboiren over deszelfs drie minderjaarige kinderen ter andere
zijde, waarbij is geconditioneerd dat de vader van de ongereede goederen, bestaande
1e in een huis, wheere en bakhuis, in de buurschap Loo onder Eijbergen geleegen
2e een stuk bouwland, groot ongeveer 4 schepels gezaaij, meede aldaar op de Harinkbraak
geleegen
3e een stuk gaardengrond, groot ½ schepel gezaaij, het Nieuwland genaamt, bij gemelde
stuk bouwland liggende.
4e een stuk bouwland, groot circa 2 schepels gezaaij, mede aldaar op de Lammerskamp
gesitueerd
5e een gaarden, groot 3 spints gezaaij, mede aldaar bij Bartels huis geleegen
6e een weideken, den Muzerman genaamt, groot ½ dag maijens, bij Borculo aan de
Fokkinksbraake en Giffelermaat geleegen, en
7e een hoekjen veengrond, liggende op het Haaksberger Veen, het eene vierde gedeelte
en het overige vierde gedeelte de minderjaarigen in eigendom zullen blijven bezitten.
Vide latius het weesen prothocol folio 169 seqq.
Den 7 junij 1804 hebben Bartes Ebbink en Henders Gebbink, ehell., voor eene summa van
225 guldens verbonden aan en ten behoeve van Hendrik Rommelers en vrouw
Berendiena Landewers, hunlieder twee stukjes bouwland, zijnde beide groot drie schepels
gesaaij, 't eene langs het huis en 't andere tussen de landerijen van Hendricus Reijerink en
Jan te Biesebeek, beneevens een gaarden recht voor de bovendeur van 't huis, in den
Holterhoek, district Eijbergen, kennelijk geleegen. Vide latius supra folio 158 seqq.
Den 8 junij 1804 des middags om een uur hebben Harmanus Dijkhuis op Buske en
Roelofken ten Buske, ehell., voor eene summa van f. 250-00-00 ten behoeve van Hendrik
Willem Bennink en ehevrouw Geertjen Sikkink verbonden hunlieder twee stukken
bouwland, den Kraaijenboom genaamt, groot ongeveer 3½ schepels gezaaij, in Rekken
tussen de landerijen van Odink en dat van de Diaconie van Rekken gesitueerd. Vide
breeder supra folio 161 seq.
Eodem die 1804 's middags quart over een uur hebben gemelde comparanten voor eene
summa van 500 guldens ten behoeve van Jan Berend Meekes op Gijbers en ehevrouw
Janna Kerkhof verbonden hunlieder weide, de Laakhorster Bree genaamt, groot ongeveer
twee koeweiden onder Rekken, tussen de weidelanden van Hendrik Jan Mellink en Derk
Koordes gesitueerd. Vide latius supra folio 162 seq.
Eodem die 1804 hebben H. Dijkhuis en Roelofken Busschers, ehell., gecedeert aan Derk
ten Broeke en vrouwe Aleida Hoenink hunlieder stukke bouwland op 't Meerbeeker
Broek, ten oosten langs het land van Middelhuis, west dat van Garrit Planten, zuid aan
het land van Meerbeke, en ten noorden aan de Kemkes Steege, in Rekken geleegen. Vide
latius supra folio 164
Den 12 junij 1804 des middags even voor een uur hebben Jan van Has en Aaltjen Mellink,
ehel., en Harmanus Bruggers met deszelfs vrouw Aaltjen Sleumers gecedeert aan
Johannes Tijsselink en Johanna Wilmerink, ehell., hunlieder agtste gedeelte aan het erve
Wansink, in de buurschap Ouden Eijbergen gesitueerd. Vide breeder supra folio 165 seq.
Eodem die 1804 des middags om een uuren hebben Jan van Hasz als volmagtiger van H.
Wansink of Woerts, C. Wansink of Woerts, J.H. Wansink of Woerst en Berendina
Slotman, ehell., Tone Olminkhof en ehevrouw Fenneken Wansink of Woerst, en J.
Minnegal en Maria Wansink of Woerts, ehell., gecedeert aan Johannes Tijsselink en
ehevrouw Johanna Wilmerink een agtste en twee en dertigste gedeelte aan het erve en
goed Wansink, in Ouden Eibergen kennelijk gesitueerd. Vide latius supra folio 166 et seqq.
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Folio 13

12.06.1804
Folio 13

13.06.1804
Folio 14

13.06.1804
Folio 14

13.06.1804
Folio 14 en 15

Den 12 junij 1804 des avonds om half negen uur heeft A. Thankink pro se en nomine
uxoris voor eene summa van 1200 guldens peindinge gedaan op de ongereede goederen
van A.G. te Raa, weduwe Teger, speciaal op op deszelfs plaatsjen, de Woers genaamt, in
Rekken gesitueerd, zoals met haare kinderen in gemeenschap bezittende. Vide latius 't
ordinaire landsgerichts prothocol folio 373 seqq.
Eodem die 1804 's avonds even over half negen uur hebben J. Smits J.W.zoon, H.J. te Raa
en G. ten Caate pro se et q.q. gepeind op de ongereede goederen van voorschreven
weduwe F.J. Teger voor eene summa te zaamen ad f. 1000-00-00 en wel speciaal op
deszelfs plaatsjen de Woers in Rekken, voorts op den hof op Simmelink met het daarin
staande huisjen, in Eijbergen, voor zo verre daar aan gerechtigd is. Vide latius 't ordinaire
landgerichts prothocol folio 376 seqq.
Den 13 junij 1804 's morgens om half negen uur hebben D.W. Smits en H. Hagens te
saamen voor een summa van f. 3581-19-00 peinding gedaan op de navolgende ongereede
goederen, A.G. te Raa weduwe Teger toebehoorende, als
1e op en aan een halve koeweide in 't Blik
2e twee koeweidens in den Meulenmors
3e de weide, het Flierhaar genaamt
4e 't land op den Hondevoort
5e de Hemstede of 't Walstukke aan de Molenweg
6e een stuk land op de Braak
7e alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
8e een hooijweide agter de Heemstede
Vide latius het ordinaire landgerichts prothocol folio 378 seqq.
Den 13 junij 1804 's morgens om neegen uur deede Coert Hannink voor een summa van
1000 guldens peinding op de navolgende ongereede goederen van de weduwe F.J. Teger,
als
1e op deszelfs huis, hof en schuur daarbij geleegen
2e op de halfscheid van het plaatsjen Buijtink onder Beltrum
3e de Kremerskamp langs Florijnskamp
4e een halve koeweide in het Blik
5e twee koeweiden in den Meulemors
6e de weide het Flier genaamd
7e het land op den Hondevoord
8e de Hemstede of het Walstukke aan den Molenweg
9e het stuk land op de Braak
10e op alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp,
en eindelijk een hooijweide agter de Hemstede geleegen.
Alle in en onder Eijbergen en Beltrum gesitueert. Vide breeder 't ordinaire landgerichts
prothocol folio 382 seqq.
Eodem die 1804 des morgens quart over negen uur deede Jan Hartgerink q.q.. peinding op
de gereede en ongereede goederen van de weduwe F.J. Teger en J.W. Teeger als
1e op een huis en schuur met een hof daar agter, in Eijbergen tussen de behuizingen van
ds. ten Cate en de weduwe Bitters gesitueerd
2e op drie stukken bouwland, het Spinstuk genaamd, bij Eijbergen agter nr. 1 gesitueerd
3e twee koeweiden op den Meulenmors
4e op een hooijmaathe langs de Ramsbeeke en de Hemstede, en
5e op een weide, de Wagereijs genaamd, op de Aap in Rekken geleegen.
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Folio 15
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Folio 15
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Folio 16

Eodem die 1804 des nademiddags quart voor vier uuren heeft G.J. te Bempthuis peinding
gedaan op de navolgende ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe Teger, en zulks
voor een summa van f. 800-00-00, als
1e op deszelfs huis, hof en schuur
2e op het plaatsjen de Woers in Rekken
3e de halfscheid van het plaatsjen Buijtink in Beltrum
4e den Kremerskamp langs Florijnskamp liggende
5e de weide de Wagenreize bij de Aape in Rekken
6e een halve koeweide in het Blik
7e twee koeweiden in de Meulenmors
8e op de weide, het Flierhaar genaamd
9e het land op de Hondevoort
10e de Hemsteede of het Walstukke aan den Molenweg
11e een stuk land op de Braak
12e een stuk bouwland op den Esch tussen comparants land geleegen
13e alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
14e op een hooijweide agter de Hemstede geleegen, en
15e den hof op de Simmelink, met 't huisjen daarin staande.
Alle geleegen onder Eijbergen, Rekken en Beltrum. Vide latius 't ordinaire landgerichts
prothocol folio 387 seqq.
Eodem die 1804 des nademiddags om half zes uuren heeft Aleida Twenhuis voor een
summa van 200 guldens en renten peinding gedaan op de hierbooven gemelde ongereede
goederen van Aleijda Geertruid te Raa, weduwe F.J. Teeger. Vide breeder 't ordinaire
landgerichts prothocol folio 390 seq.
Eodem die 1804 des avonds om agt uur hebben Henders Griesen, weduwe wijlen W.
Bruinink, en J.W. Bruinink voor eene summa van 2200 guldens en renten peinding gedaan
op de hiervoorens gemelde ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teeger.
Vide latius het ordinaire landgerichts prothocol folio 392 seqq.
Den 14 junij 1804 's morgens om agt uur heeft G. ter Meulen als volmagtiger van D. Assink
peinding gedaan voor en summa van f. 448-09-00 op de gereede en ongereede goederen
van de weduwe F.J. Teger en deszelfs zoon J.W. Teger, speciaal
1e op deszelfs huis, schuur en hof, in Eijbergen naast de huizen van ds. ten Caate en de
weduwe Bitters, met 2 stukken lands daar agter, de Spinstukken genaamd
2e op een stuk land, de Wagenreijse genaamt, op de Aape onder Rekken geleegen
3e op een weide, het Flier genaamt, voor aan in 't Eijbergsche Veld
4e op een hof met 't huis daar in staande op de Simmelink onder Eijbergen
5e op het plaatsjen de Woers met 't daaronder gehoorende, onder Rekken gesitueerd
6e op twee koeweiden op de Molemors
7e een ½ koeweide op het Blik
8e een stuk land agter de Meergoorden, groot 4 schepels gezaaij
9e op een stuk lands in den Eijbergschen Esch, in bouwing bij G. Niessink
10e op een weideken langs de Veldgoote
11e vier stukken lands op de Hemsteede
12e een stuk land op de Braak
13e het halve plaatsjen Buijtink in Avest onder Beltrum
14e den Kremerskamp
15e alle stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp.
Vide latius 't ordinaire landtgericht prothocol folio 395 seqq.
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Folio 18

Eodem die 1804 des 's morgens quart over agt uur deede Jan te Raa op Giffel peinding
voor een summa van 100 guldens op de ongereede goederen van de weduwe F.J. Teger,
zo als die met haar kinderen in gemeenschap bezit, speciaal
1e op deszelfs huis, hof en bijstaande schuur, in Eijbergen
2e op het plaatsjen de Woers
3e de Wagenreijze bij de Aape onder Rekken
4e een halve koeweide in het Blik
5e twee koeweiden in den Meulenmors
6e het land op den Hondevoord
7e een stuk land op den Eijbergschen Esch tussen de landerijen van G.J. te Bempthuis
8e de Hemstede of 't Walstukke aan den Molenweg
9e een stuk land op de Braak
10e de halfscheid van het plaatsen Buijtink in Avest onder Beltrum
11e den Kremerskamp, groot 4 schepels gezaaij
12e alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
13e een koeweide achter de Hemstede geleegen
14e de weide, het Flier genaamd, en
15e op den hof op Simmelink met het daar in staande huisjen
Vide latius het ordinaire landgerichts prothocol folio 398 seqq.
Eodem die 1804 des 's morgens om negen uuren deede H. Thomasson pro se et q.q. voor
een summa van 500 guldens peinding op de ongereede goederen van de weduwe F.J.
Teeger, zo als die met haare kinderen in gemeenschap bezit, speciaal
1e op deszelfs huis, hof en schuur binnen Eijbergen
2e op de Woers met al 't geen daarbij gehoord
3e op een stuk bouwland op de Braak, groot 2 schepels gezaaij
4e op den Kremerskamp, groot 4 schepels gesaaij
5e op de Wierwelle in den Holterhoek, groot 5 schepels gezaaij
6e op de halfscheid van 't plaatsjen Buijtink in Beltrum
7e op de weide de Wagenreijze bij de Aape in Rekken
8e op een halve koeweide in het Blik
9e op twee koeweiden in den Meulenmors
10e op de weide, 't Flier genaamt
11e op het land op de Hondevoord
12e de Hemstede of het Walstukke aan den Molenweg
13e op alle stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
14e op een hooijweide agter de Hemstede gelegen
15e op een stuk land op den Eijbergschen Esch, tussen 't land van G.J. te Bempthuis, en
16e op den hof op Simmelink, met het daarin staande huisjen.
Vide latius het ordinaire landtgerichts prothocol folio 400 seqq.
Eodem die 1804 des avonds even over negen uuren deede E. Joosten voor een summa van
f. 584-15-00 peinding op alle gereede en ongereede goederen van de weduwe F.J. Teeger
en deszelfs zoon J.W. Teger, speciaal op de hier booven omschreven parceelen van nr. 1
tot 16 inclusive. Vide latius het ordinaire landtgerichts prothocol folio 403 seqq.
Den 15 junij 1804 des morgens om agt uuren deede G.H. Rensink, als meede participant
van de Commercie Societeit ten naame van H.A. Welmers en comparante peinding voor
een summa van f. 977-05-04 op de gereede en ongereede goederen van J.W. Teger en
ehevrouw, speciaal op zodaane erfportie als derzelven weegens de naletenshap van wijlen
zijn vader mogt bevonden worden te competeeren. Vide latius 't ordinaire landtgerichts
prothocol folio 405 seq.
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Folio 18

15.06.1804
Tucht
Folio 18
15.06.1804
Peinding
Folio 18 en 19

15.06.1804
Folio 19

15.06.1804
Folio 19

15.06.1804
Folio 19

16.06.1804
Folio 19

Eodem die 1804 des 's morgens om half elf uuren heeft S. van Groningen pro se et q.q.
peinding gedan voor een summa van f. 3320-08-02 op alle de gereede en ongereede
goederen van de weduwe F.J. Teger en deszelfs zoon J.W. Teger, speciaal op zodaane
parceelen als hier voorens pagina 17 bij de registratuur der peinding van A. Thomasson
staan gespecificeert. Vide latius 't ordinaire landtgerichts prothocol folio 406 seqq.
Eodem die 1804 des middags om vier uuren deede G.H. Rensink in qualiteit als booven
voor een summa van f. 524-04-10 peinding op alle de gereede en ongereede goederen van
de weduwe F.J. Teger, speciaal meede op zodaane parceelen als hier vooren pagina 17 bij
de peinding van A. Thomasson staan gespecificeert. Vide latius 't ordinaire landtgerchts
prothocol folio 409 seq.
Den 15 junij 1804 des avonds om half zeven uuren hebben den koopman Willem ten
Caate en Catharina Aleijda Margaretha Dull, ehell., malkanderen betugtigt in alle hunne
gereede en ongereede goederen en verders zodaane dispositie gemaakt als hier voorens
breeder te zien is folio 169 seq.
Eodem die 1804 des avonds om half tien uur deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger en
bediend advocaat van mr. B.G. Plegher peinding voor een summa van f. 828-00-00 op de
gereede en ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teeger, speciaal op het
huis, hof en where binnen Eijbergen door haar zelve bewoond wordende, voorts de
hooven, weijden en vloglanden onder Eijbergen en het goed de Woers onder Rekken,
beneevens 't halve plaatsjen Buijtink onder Beltrum geleegen, ofte wel de aandeelen
gepeindete daaraan competeerende. Vide latius ordinaire landtgerichts prothocol folio
410 seq.
Eodem die 1804 's avonds ruim half tien uuren deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger van
mr. H. de Leeuw van Coolwijk peinding op de gereede en ongereede goederen van de
weduwe F.J. Teger, en wel voor een summa van f. 436-00-00 speciaal op alle de
hierbooven zo even omschreeven parceelen in en onder Eijbergen en Rekken geleegen.
Vide latius het ordinaire landtgerichts prothocol folio 412 seq.
Eodem die 1804 des avonds quart voor tien uur deede mr. T.G. Plegher als volmagtiger
van H. Beckink peinding op de gereede en ongereede goederen van de weduwe F.J. Teger
voor een summa van f. 850-00-00, speciaal op alle de hierbooven gemelde parceelen in en
onder Eijbergen geleegen. Vide latius 't ordinaire landtgerichts prothocol folio 414 seqq.
Eodem die 1804 des avonds quart voor tien uuren deede A.H. van Diest voor een summa
van f. 274-12-08 peinding op de gereede en ongereede goederen van de weduwe Teeger,
speciaal op deszelfs huis binnen Eijbergen, met de aldaar liggende hoven, wijden en
vloglanden en het goed de Woers onder Rekken, voorts 't halve plaatsjen Buijtink onder
Beltrum. Vide ;atius 't ordinaire landgerichts prothocol folio 415 seq.
Den 16 junij 1804 's morgens bijna half zeven uuren deede H. de Vries voor een summa
van 250 guldens peinding op de gereede en ongereede goederen van J.W. Teger en
vrouw, voorts van de weduwe F.J. Teeger, speciaal op eeven dezelfde als hier vooren door
A.H. van Diest zijn geaffecteerd geworden. Vide latius 't ordinaire landgerichts prothocol
folio 416 seq.
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17.06.1804
Folio 20

20.06.1804
Folio 20

28.06.1804
Folio 21

Den 17 junij 1804 des morgens om half tien uuren deede J.W. Bloemendaal pro se en
namens zijn impotente moeije Maria Rosink peinding op alle de gereede en ongereede
goederen van de weduwe F.J. Teeger en haar zoon J.W. Teeger, speciaal
1e op een huis, schuur en hof in Eijbergen met 2 stukken lands daar agter, de Spinstukken
genaamt
2e op een stuk lands, de Wagenreijze genaamt op de Aape onder Rekken geleegen
3e op een weide 't Flier genaamt, voor aan in 't Eijbergsche Veld
4e op een hof met 't huisje daarin op Simmelink onder Eijbergen
5e op het plaatsje de Woers onder Rekken
6e op twee koeweiden op de Meulemors
7e op een halve koeweide op 't Blik
8e op een stuk land in den Eijbergschen Esch
9e op een stuk land achter de Meergoorden
10e op een weideken, schietende langs de Veld Goote
11e op vier stukken lands op de Hemstede
12e op een stuk land op de Braak
13e op 't plaatsjen het halve Buijtink onder Beltrum
14e op den Kremers Kamp, en
15e op alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp.
Vide latius 't ordinaire landgerichts prothocol folio 418 seqq.
Den 20 junij 1804 des morgens om tien uuren deede J.W. Weerkamp q.q. voor een
summa van f. 219-16-14 peinding op de gereede en ongereede goederen van de weduwe
F.J. Teger, spciaal op deszelfs huis, schuur en wheere in Eijbergen, mitsgaders de hooven,
weiden en vloglanden onder Eijbergen, en 't goed de Woers onder Rekken, neevens 't
plaatsjen Buijtink onder Beltrum, ofte wel de aandeelen gepeindete daaraan
competeerende. Vide latius 't ordinaire landgerichts prothocol folio 420 seq.
Den 28 junij 1804 des middags om drie uur deede H. Penning voor een summa van f. 13414-08 peinding op alle de gereede en ongereede goederen van de weduwe F.J. Teger en
J.W. Teger en huisvrouw als
1e op een huis, schuur en agter geleegen hof binnen Eijbergen
2e op een plaatsjen, de Woers genaamt, in Rekken
3e op de halfscheid van het plaatsjen Buijtink in de buurschap Avest
4e op de weide de Wagenreize bij de Aape in Rekken liggende
5e op een stuk land den Kremers Kamp, groot 4 schepels gezaaij
6e op een stuk land op de Braak, groot 2 schepels gezaaij
7e op 't land de Wierwelle in den Holterhoek, groot vijf schepels gezaaij
8e op een halve koeweide in het Blik
9e op twee koeweiden in den Meulenmors
10e op de weide, het Flier genaamd
11e het land op den Hondevoord
12e de Hemstede of 't Walstukke aan den Molenweg
13e alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
14e op een hooijweide achter de Hemstede geleegen
15e op een stuk land op den Eijbergschen Esch, tussen de landerijen van G.J. Bempthuis
gelegen
16 op den hof op Simmelink, met het daarin staande huisjen.
Vide breeder het ordinaire landtgerichtsprothocol folio 423 seqq.
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30.06.1804
Folio 21

03.07.1804
Folio 22

07.07.1804
Verband
Folio 22

11.07.1804
Vrijwillig
verwin
Folio 22 en 23

14.07.1804
Verband
Folio 23

Den 30 junij 1804 des 's morgens om neegen uur hebben G.J. Harbers en ehevrouw Janna
te Braak gecedeert aan Anthonij Grootholt en Helena te Vaarwerk hunlieder weide, de
Ottenmathe genaamt, in de buurschap Holterhoek onder Eijbergen, tusschen de weiden
van Garrit Ruijters en Willem ten Cate gesitueerd. Vide breeder hiervooren folio 173 seqq.
Den 3 julij 1804 hebben G.J. Harbers en vrouwe Johanna ter Braak voor een summa van
800 guldens verbonden aan en ten behoeve van J.W. Hartgerink en Harmiena Lankhiet,
ehell., hunlieder kamp land, den Nijenkamp genaamt, tussen de landerijen van Jan Tuinte
en Gerrit te Busker geleegen
2e vier schepel gezaaij bouwland, tussen de landerijen van Court Hannink en die van de
Provisorie van Eijbergen op den Eijberger Esch
3e een stuk land, groot 2 schepel gezaaij op den Eibergschen Esch, tussen het land van de
Provisorie van Eijbergen en dat van Garritjen Ruiters, en
4e een koeweide op den Pol.
Vide breeder hiervooren folio 174 seqq.
Den 7 julij 1804 hebben Garrit Willem te Braak en Janna Emaus, ehell., voor een summa
van 600 guldens ten behoeve van W.J. ten Caate en huisvrouw, voorts de weduwe van
doctor C.G.J. ten Cate te Groenlo hunne gereede en ongereede goederen
verhypothiseerd, nominatim hunlieder stukken bouwland, te samen groot seeven schepel
gezaaij, waarvan 4 schepel in de Waschbuil op de Wierwelle een en half schepel, en op de
Huurnekamp meede een en een half schepel gezaaij zijn gesitueerd, alle geleegen in den
Holterhoek onder Eijbergen. Vide breeder hiervooren folio 178 seqq.
Den 11 julij 1804 des voordemiddags om elf uur heeft Aleida Geertruid te Raa, weduwe
van Floris Jan Teger aan Antonij Tankink op Vaarwark en verdere gepeind hebbende
crediteuren in vrijwillig overgegeeven alle haare ongereede goederen, als
1e haar eigendommelijke huis met den hof daar agter gelegen, en naaststaande schuur
2e de plaats, de Woers genaamt
3e een stuk bouwland op de Braak, groot twee schepels gezaaij
4e den Kremerskamp, groot 4 schepels gezaaij
5e de Wierwelle in den Holterhoek, groot 5 schepel gezaaij
6e de halfscheid van ''t plaatsjen, Buijtiink genaamt, onder Beltrum geleegen
7e de weide de Wagenreize bij de Aape in Rekken
8e een halve koeweide in het Blik
9e twee koeweiden in den Meulemors
10e de weide, het Flier genaamt
11e het land op den Hondevoord
12e de Hemsteede of 't Walstukke aan de Molenweg
13e alle de stukken bouwland op den Bouwmeesters Kamp
14e een hooijweide agter de Hemstede gelegen
15e een stuk land op den Eijbergschen Esch, tusschen 't land van G.J. te Bempthuis, en
eindelijk den hof op Simmelink, met het daarin staande huisjen, terwijl al verder in
subsidium is overgeevende alle haar gereede goederen.
Vide latius het ordinare landtgerichts prothocol folio 425 seqq.
Den 14 julij 1804 des middags quart over een uur hebben J.W. Paalhaar en vrouwe voor
een somma van f. 3400-00-00 ten behoeve van G.J. de Leeuw van Coolwijck verbonden
hunlieder plaats, den Paalhaar genaamt, in den Holterhoek onder Eijbergen geleegen.
Vide breeder hiervooren folio 180 seqq.
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28.07.1804
Verband
Folio 23

28.08.1804
Verband
Folio 24

Den 28 julij 1804 des voordemiddags om half twaalf uuren hebben Egbert Woolink en
vrouwe Maria Hasebroek voor een summa van 375-00-00 ten behoeve van Hendrik
Boerhof en Janna Grootholt, ehell., verbonden hunne na te meldene goederen in den
Holterhoek onder Eijbergen geleegen, als
1e een gaarden grond, groot ongeveer 1½ schepel gesaaij met twee daarop staande
huisjes, met de eene zijde naast 't Geestelijk land, en met de andere zijde langs 't Veld
geleegen
2e een gaardeken, het Weideken genaamt, met de eene zijde langs 't land van de weduwe
Bruinink, en de andere zijde aan 't gemeene Veld liggende, groot ongeveer 2 schepel
gezaaij
3e een stuk land, den Veldkamp genaamd, groot ongeveer vier schepels gezaaij, met de
eene zijde langs 't land van J. Huitink, en met de andere zijde langs 't Veld gesitueerd.
Vide latius supra folio 185 seqq.
Den 28 augustus 1804 des middags om twaalf uur heeft Richardus Revius voor een
summa van f. 700-00-00 ten behoeve van Jan Tuinter en Maria Wenninkmoole, ehell.,
verbonden deszelfs huis, staande binnen Eijbergen tussen de huizen van Gerrit Jan
Wennink en Grades Timmerman, als meede een hof bij Eijbergen op Simmelink, tussen
den hof van Arent Slatboom en de Simmelink Steege gesitueerd. Vide breeder supra folio
192 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 23 september 1808. Vide 't prothocol van affectatie ibidem
folio 377"

29.08.1804
Verband
Folio 24

Den 29 augustus 1804 des middags om half een uur hebben Arend Harmen Abbink en
vrouwe Anna Hendrica Hogelaar voor eene summa van f. 2300-00-00 ten behoeve van
hunnen broeder Jan Hendrik Abbink verbonden deszelfs erve, Hannink genaamt, in Olden
Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio 193 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 van bloeimaand 1809. Vide 't prothocol van affectatie ibid.
folio 68 seq."

04.09.1804
Tugt en
testament
Folio 24
11.09.1804
Verwinsbrief
Folio 24 en 25

22.09.1804
Verband
Folio 25

Den 4 september 1804 des middagds om twaalf uur hebben Garrit Nijland en Harmiena
Reimelink, ehell., malkanderen betugtigt in alle hunne gereede en ongereede goederen,
voorts vermaakt aan hunnen neef Anthonij Nijland de halfscheid van gezeide goederen,
speciaal de helft van 't plaatsjen, Lubbers genaamt, in Olden Eijbergen kennelijk geleegen.
Vide breeder supra folio 194 seqq.
Den 11 september 1804 heeft den drost des ambts Borculo mr. J.H. Thomasson een
verwinsbrief verleend van een huis en wheere, staande en gelegen binnen Eijbergen
tussen de behuizingen van G.J. Wennink en G. Abbink, voorts van een hof op Simmelink,
aan de eene zijde langs de Simmelinks Steege, en aan de andere zijde naast den hof van
H. Slatboom gesitueerd, in voegen dezelve door R. Revius uit de ongereede goederen van
H.J. Revius en vrouwe Mechteld Bouwmeester op den 5 november 1801 ten overstaan
van deezen gerichte aangekogt, en onder Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio 200
seqq.
Den 22 september 1804 des middags om drie uur hebben Tone Meijers op Kremers en
Berent Niessink als momboiren over de 5 kinderen van Henders Florijn, daartoe behoorlijk
gequalificeerd, voorts Henders Florijn, laatst weduwe van H. Kuipers, pro se et q.q. voor
een summa van 350 guldens, booven en behalven een summa van 600 guldens op den 8
meij 1801 genegotieerd, ten behoeve van vrouwe A. ten Caate, weduwe van wijlen mr.
C.G.J. ten Caate te Grol, verbonden haare en der pupillen plaatsjen, het Ontinck genaamd,
in Olden Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio 208 seqq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
26.09.1804
Verband
Folio 25

26.09.1804
Cessie
Folio 26
26.09.1804
Cessie
Folio 26

26.09.1804
Cessie
Folio 26
26.09.1804
Cessie
Folio 26

28.09.1804
Borgstelling
Folio 27
29.09.1804
Cessie
Folio 27
06.10.1804
Verband
Folio 27
02.11.1804
Cessie
Folio 27

02.11.1804
Cessie
Folio 27

Den 26 september 1804 des morgens om negen uuren hebben Arent Twenhuis en
Margaretha Hiddink, ehell., voor een summa van f. 165 guldens ten behoeve van den
tijdelijken provisoor der Provisorie, en tijdelijken boekhouder der Diaconie van Eijbergen
J.H. Bennink en J. Mullerink verbonden hunlieder huis staande op den Brink binnen
Eibergen tussen dat van G. Wolfs en G. Weevers, voorts een hoek gaarden grond in den
Klaveshof tussen de gaardens van G. Weevers en R. Eggink. Vide breeder supra folio 213
seqq.
Den 26 september 1804 des middags even voor twee uur heeft Garrit Polman gecedeert
aan Hendrik Jan Kuiper een stuk bouwland op de zogenaamde Simens Braak, met 't
oosten en zuideinde aan kopers land, noord aan S'Jongens en kopers land, en met 't
westeinde aan het Veld in Rekken geleegen. Vide breeder supra folio 215 seq.
Eodem die 1804 des middags om twaalf uur hebben J. ter Horst en ehevrouw Lutje
Tankink, voorts Tone ter Maat en Egbert Holters als voogden over de kinderen van J. ter
Horst, daar toe behoorlijk gequalificeerd, gecedeert aan Jan van Hasz en ehevrouw
Aaltjen Mellink, een weide, het Horster Weideken genaamd, aan de rivier de Berkel bij
Hemsinks Zonderkamp gesitueerd. Vide breeder supra folio 216 seq.
Eodem die 1804 des middags even na twaalf uuren heeft H.J. Kuiper gecedeert aan Gerrit
Polmans een stuk bouwland op de zogenaamde Weeme, met de oostzijde langs het land
van Derk Stomps, en de westzijde aan kopers land, in Rekken geleegen. Vide breeder
supra folio 217 seq.
Eodem die 1804 des middags om drie uuren heeft Maria van Hummel, weduwe wijlen G.
ter Weeme gecedeerd aan Hendrik Willem Stroetman en vrouwe Catharina Akolck, drie
achtste gedeelte aan een stuk bouwland, het Beekstuk genaamd, in Rekken aan de eene
zijde langs het land van Willem Lammers, en de andere zijde langs de Berkel gesitueerd.
Vide breeder supra folio 218 seq.
Den 28 september 1804 heeft R. Revius voor zodaane summa van 34 guldens met de
kosten van dien, waarvoor mr. J.M.J. Aansorgh op gisteren met peinding op deszelfs
gereede goederen had geprocedeert, tot borgen gestelt Jan Thuente en J. Snellenborgh,
te Eijbergen en Borculo wonende. Vide latius 't ordinaire landtgerichts prothocol folio 70.
Den 29 september 1804 des middags om drie uuren heeft R. Revius gecedeert aan
deszelfs broeder J.H. Revius alle deszelfs gereede goederen hoe ook genaamt. Vide
breeder supra folio 220.
Den 6 october 1804 des morgens om elf uuren heeft Stoffer Niessink voor een summa van
f. 800-00-00 ten behoeve van Derk Assink te Deventer verbonden deszelfs huis met een
hof daar annex staande en liggende binnen Eijbergen, tussen de huizen van Jan ter Hark
en Arent Leussink. Vide breeder supra folio 221 seq.
Den 2 november 1804 des middagsom half een uur hebben Frederik Rosink en vrouwe
Arnoldiena Jaspers gecedeert aan Johan Schulte van de Mast en Hendrica Oosterbroeck
hun eigendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer twee scheepels gezaaij in den
Laagen Eesterink bij de landerijen van Jan ter Horst, Gerrit Planten en H. Oosterbroeck,
onder Rekken gesitueerd. Vide breeder supra folio 234 seq.
Eodem die 1804 's middags even over half een uuren hebben gemelde comparanten
gecedeert aan Jan Siongen een stuk bouwland, groot ongeveer drie schepels gezaaij, in
Rekken op den zogenaamden Tenkers Kamp ter eener zijde langs het land van Engbert
Holters en ter andere zijde aan 't gemeene veld geleegen. Vide breeder supra folio 235
seq.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
02.11.1804
Verband
Folio 28
06.11.1804
Cessie
Folio 28

08.11.1804
Maagscheid
en verband
Folio 28 en 29

09.11.1804
Peinding
Folio 29
10.11.1804
Cessie
Folio 29

10.11.1804
Cessie
Folio 29

10.11.1804
Cessie
Folio 30

Den 2 november 1804 des middags om half drie uur hebben Frederik Rosink en Arnolda
Martens voor een summa van 250 guldens ten behoeve van Maria Rosink, weduwe van
wijlen Willem Stomps verbonden hunlieder huis, het Rosink genaamd, met de daaraan
geleegene gaardengrond, in Rekken gesitueerd. Vide breeder supra folio 236 seqq.
Den 6 november 1804 des voordemiddags om tien uur heeft Janna Honhoff, weduwe
wijlen Barent Bekkink, gecedeert aan Jan van Lochem haar huis met een hof daar annex
staande binnen Eijbergen, naast de huizen van G.J. Kobus en de weduwe Bruinink, als
meede een gaarden, groot een half schepel gesaaij in den Klaashof onder Eijbergen, naast
de gaardens van Jan ter Baak en de weduwe Gerrit Kluivers gesitueerd. Vide breeder
supra folio 240.
Den 8 november 1804 is bij 't gerigt geapprobeerd een maagscheid opgerigt tussen Albert
Hagens, weduwenaar van wijlen Helena Margareta Leussink ter eenre, en de aangestelde
momboiren over deszelfs twee minderjaarige kinderen ter andere zijde, waarbij onder
anderen is geconditioneerd dat van de ongereede goederen, bestaande
1e in een stuk bouwland, groot ongeveer drie en een half schepel gezaaij, naast het land
van de weduwe Reis, en een stuk geestelijk land in den Eijbergschen Esch geleegen
2e een koeweide in de zogenaamde Simmelink Weide, nabij Eijbergen geleegen, en
3e een sesde gedeelte van een koeweide in de Hummels Weide bij Eijbergen, langs den
Berkel en den zogenaamden Marsch gesitueerd.
De vader de eene helft, welke voor alle praestatien bij het maagscheid besprooken blijft
verbonden, en de twee minderjaarigen de andere helft zullen hebben en blijven bezitten.
Vide breeder het weesen prothocol folio 222 seqq.
Den 9 november 1804 des voordemiddags om neegen uur heeeft H. Bruggers voor eene
summa van 150 guldens peinding gedaan op de gereede goederen van Jan Hendrik
Bennink en vrouwe, op Sweers in Rekken woonachtig. Vide breeder het ordinaire
landtgerichts prothocol folio 82 seq.
Den 10 november 1804 des voordemiddags quart voor elf uuren hebben Berent Nijenhuis
en vrouwe Jenneken te Baak gecedeert aan hunnen zoon Derk Nijhuis en ehevrouw
Hendrica Reijerink
1e de halfscheid van een stuk bouwland, groot ongeveer zes schepels gezaaij, de Hiddinks
Braak genaamt, in Ouden Eijbergen aan den Nijhuis gaarden gesitueerd
2e de halfscheid van een stuk bouwland, groot ongeveer een en een half schepels gezaaij,
meede aaldaar tusschen de landerijen van Jacobus te Baak en Vaarwerk liggende, en
3e de halfscheid van drie weide- of hooijlanden, te saamen groot tien dag maijens in
Ouden Eijbergen aan de Berkel, naast de weide van Olminkhof geleegen.
Vide breeder supra folio 244 seq.
Eodem die 1804 's morgens eeven voor elf uuren hebben voorschreven comparanten aan
hunnen zoon Derk Nijhuis en deszelfs ehevrouw Hendrica Reijerink op conditien van
verpleeging gecedeert alle hunne gereede goederen en wat maar eenigszints onder 't
gereede behoort, en zig op de plaatze Nijhuis is bevindende, welke cessie daarop door
gezeide D. Nijhuis en vrouwe is geaccepteerd geworden. Vide latius supra folio 245 seqq.
Den 10 november 1804 hebben Hendrikus Nijhuis en vrouwe Geertrui te Braak
gecedeerd aan Derk Nijhuis en Hendrica Reijerink, ehell.,
1e een vierde gedeelte van een stuk bouwland, groot ongeveer zes schepels gezaaij, de
Hiddinks Braak genaamd, aan den Nijhuis gaarden geleegen
2e een vierde gedeelte van een stukjen bouwland, groot ongeveer een en een half
schepels gezaaij, tussen de landerijen van Jacobus te Baak en Vaarwerk liggende, en
3e een vierde gedeelte van drie weide- of hooijlanden, te samen groot tien dag maijens,
aan den Berkel naast de weide van Olminkhof liggende.
En alle in de buurschap Ouden Eijbergen gesitueerd. Vide breeder supra folio 248 seq.
13 juli 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 15 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

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

Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
24.11.1804
Peinding
Folio 30

28.12.1804
Cessie
Folio 30
19.02.1805
Cessie
Folio 31

15.03.1805
Cessie
Folio 31

01.04.1805
Cessie
Folio 31

01.04.1805
Cessie
Folio 31

01.04.1805
Verband
Folio 32

Den 24 november 1804 des avonts quart voor neegen uur deede mr. J.M.J. Aansorgh q.q.
voor een summa van vier en dertig guldens en kosten daarop geloopen, waarvoor J.
Thuente en J. Snellenborg zich tot borgen hadden ingelaaten, peinding op de gereede en
ongereede goederen van J. Thuente en wel speciaal
1e op een huis en wheere met een daar annexe hof bij Eijbergen aan de gemeene weg
geleegen, en door bepeinde zelve bewoond
2e op een huisjen thans voor een smeederij gebruikt wordende, nabij 't voornoemde huis
geleegen.
Vide breeder 't ordinaire landgerichts prothocol folio 87 seqq.
Den 28 december 1804 's middags om twaalf uur hebben G.J. Harbers en vrouwe Janna
Venneman gecedeert aan Anthonij Venneman en Engele te Morske, ehell., een vierde
gedeelte van Vennemans Plaats, in de buurschap Ouden Eijbergen gesitueert. Vide
breeder supra folio 284 seq.
Den 19 februarij 1805 heeft G.J. Wennink als volmagtiger van Harmen Engerink gecedeert
aan Jan Hendrik de Haan en vrouwe Geertrui Wennink zijns principaals eigendommelijke
stuk bouwland, groot ongeveer vijf schepels gesaaij in den Eijberger Esch, tussen de
landerijen van Harmen Abbink en Jan Willem Hartgerink gesitueerd. Vide breeder supra
folio 319.
Den 15 maart 1805 des voordemiddags om half twaalf uur heeft Garrit Ruiters gecedeerd
aan dus Willem J. ten Cate en vrouwe een stuk bouwland, groot ruim twee schepels
gezaaij onder Eijbergen op den Overhoek, aan de eene zijde langs het bouwland van den
boer Vaarwerk, en aan de andere zijde langs het land van den kooper, en met het eene
einde tegens den gemeenen vaarweg, en met 't andere einde aan het voetpad, genaamd
den Middelweg, kennelijk geleegen. Vide breeder supra folio 330 seq.
Den 1 april 1805 des 's morgens om elf uur heeft G. Ruiters, weduwenaar van wijlen
Gezina te Dievelde, gecedeert aan deszelfs zuster Judith Ruiters een stuk bouwland, groot
ongeveer twee en een half schepels gezaaij, onder Eijbergen op de zogenaamde
Sengelhorst, tussen de landerijen van de erven C. ten Caate en Jan Derk Abbink geleegen.
Vide breeder supra folio 332 seq.
Eodem die 1805 's morgens quart over elf uur heeft G. Ruiters als volmagtiger van Harmen
Engerink gecedeert aan Koert Hannink zijns principaals katersteede, bestaande in een huis
met de daaronder behoorende landerijen, als den Bekkenkamp, groot ongeveer drie
schepels gesaaij, twee stukken land in de Eijberger Esch, groot ongeveer drie schepels
gesaaij, een stuk land op den Kremers Kamp, groot ongeveer vier schepels gesaaij, en
eindelijk een stuk land in den Jokkenburg, groot ongeveer drie schepels gesaaij, alle onder
Eijbergen geleegen. Vide breeder supra folio 333 seq.
Den 1 april 1805 voordemiddags circa half twaalf uur heeft Gerrit Ruiters voor eene
summa van vijf honderd guldens ten behoeve van Coert Hannink en vrouwe Henders te
Leugemors verbonden deszelfs huis en hof, staande en liggende binnen Eijbergen, tussen
de huizen van Gradus van Hummel en Berent Olthof. Vide breeder supra folio 335 seq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 8 van bloeimaand 1809. Vide 't prothocol van affectatie ibid.
folio 68".

13 juli 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 16 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

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

Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
10.04.1805
Maagscheid
en verband
Folio 32

27.04.1805
Verband
Folio 33

30.04.1805
Cessie van
een verband
Folio 33

01.05.1805
Verband
Folio 33

Den 10 april 1805 is bij 't gericht geapprobeerd een maagscheid opgericht en geslooten
tussen Antonetta te Raa, weduwe van wijlen Harmanus Bouwmeesters, en de
gequalificeerde momberen over deszelfs twee minderjaarige kinderen, waarbij op
conditien als daarbij is bepaald, dat van de ongereede goederen, welke voor alle
praestatien blijven verbonden en bestaan
1e in een huis en daar agter geleegen hof, staande binnen Eijbergen, tussen de huizen van
Hendrik Bouwmeesters en Jan ter Baak
2e eene koeweide in de Simmelink Weide
3e een stuk bouwland in den Eijbergschen Esch op den Overhoek, naast het land van J.W.
Smits en dat van J. Mullerink, groot min of meer twee schepels gesaaij
4e een stuk dito meede aldaar tussen de landen van G. ten Busken en G. Ruwhof, groot
drie scheepels gezaaij
5e een stuk dito op het zoogenaamde Hooge Stukke, teegen den Holterhoek geleegen,
tussen de landen van Willem Weernink en Evert Jan ter Weeme, groot min of meer twee
schepels gesaaij
6e een stuk dito, de Heurne genaamt, kort bij Eijbergen geleegen in de zogenaamde
Hemstee, naast 't land van D. Bouwmeesters (waarvan egter Jan Willem te Raa de
wederhelft is toebehoorende), zijnde voor de halfscheid groot vier scheepels gesaaij, en
7e een stuk bouwland op den zogenaamden Gosselink Kamp aan de Veldsteege kort voor
Eijbergen geleegen, groot min of meer ses schepels gesaaij.
De moeder de eene helft en de minderjaarigen de andere helft zullen behouden en blijven
bezitten. Vide breeder 't weesen prothocol folio 251 seq.
Den 27 april 1805 voordemiddags om elf uuren hebben Antonij Ulenbelt en vrouwe Janna
Geertrui Jaspers voor een summa van twee honderd en vijftig guldens ten behoeve van
vrouwe A. ten Cate, weduwe van wijlen mr. C.G.J. ten Caate, verbonden
1e hunlieder huis met een hofjen daar agter, binnen Eijbergen, tusschen de huizen van
Garrit Niessink en W. Bouwmeester staande
2e een stuk bouwland, groot 2 schepels gesaaij, aan de eene zijde naast de Kattenborgs
Steege, en aan de andere zijde naast een stuk land van de comparanten
3e een weide in de Jukkenberg, aan de eene zijde naast de weide van Gerrit Niessink, en
aan de andere zijde naast den gemeenen weg, en
eindelijk een gaarden den Koems Gaarden genaamt aan 't einde van den gaarden van
Arend Leusink. Vide breeder supra folio 340 seqq.
Den 30 april 1805 des midags om half een uur heeft ds. W.J. ten Caate pro se et nomine
uxoris gecedeert aan Jan Kolthof en Geertruid Koenderink, ehell., zodaane obligatie als
wijlen Geertruid Timmermans, weduwe van wijlen Jan Wansink ter summa van 150
guldens ten behoeve van wijlen dr. L. ten Caate heeft opgenomen en daarvoor op den 11
september 1793 ten onderpand gesteld
1e hun eigendommelijk stuk bouwland, groot drie schepels gesaaij, geleegen op de Braak,
tusschen het geestelijk land de Geere en het land van Hendrik Grijsen
2e een gaarden in den Klaashof, langs de gaarden van Roelof Eggink.
Vide breeder supra folio 343 seqq..
Den 1 maij 1805 des middags om half drie uur heeft Harmanus Landeweer voor eene
summa van twee duizendt guldens ten behoeve van mr. L.J. Lambergh en L. ten Caate,
ehell., verbonden zijn geheele plaats, de Landeweer plaats genaamt, geleegen in Mallem
onder Eijbergen, met al 't geen daaronder behoord en in 't breeder gespecificeerd
hiervooren folio 350 seq.

13 juli 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 17 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

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

Registratie van het district Eibergen - Periode 1803-1805
03.05.1805
Verwinsbrief
Folio 34

03.05.1805
Cessie
Folio 34
03.05.1805
Cessie
Folio 34
03.05.1805
Verband
Folio 34

Den 3 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan Jan van Has den verwinsbrief
gegeeven van het erve en goed de Woers in Rekken, met al het geen daarbij is
gehoorende, zijnde geleegen te Rekken, en door denzelven bij de distractie der ongereede
goederen van Aleida Geertruid te Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24 september 1804 aan
sig gekogt. Vide breeder supra folio 355 seqq.
Eodem die 1805 des avonds quart over zes uuren hebben Jan van Hasz en vrouwe Aaltjen
Mellink gecedeert aan G.H. Hekink een derde gedeelte van 't erve en goed, de Woers
genaamd, met al 't geen daaronder behoorende, in Rekken geleegen. Vide breeder supra
folio 362 seq.
Eodem die 1805 's avonds bijna half zeeven uur hebben voorschreven comparanten aan
Hermanus Oosterbroeck en Eva Olthuis gecedeerd een derde gedeelte van 't erve en
goed, de Woers genaamd, met al het geen daar onder is gehoorende, in Rekken geleegen.
Vide breeder supra folio 363 seq.
Eodem die 1805 's avonds ruim half zeven uur hebben voorschreven comparanten voor
een summa van een duizendt guldens ten behoeve van Gerhard Herman Hekink te
Stadloon verbonden hunlieder eigendommelijke geregt derde gedeelte van 't erve en goed
de Woers, met al het geen daar onder behoord, in Rekken geleegen, en breeder te zien
hiervooren folio 364 seqq.
[In de marge staat geschreven:] "Geroyeerd den 21 junij 1808. Vide 't prothocol van affectatie ibid. folio 344".

17.05.1805
Aanheering
en opbading
Folio 34
21.05.1805
Verwinsbrief
Folio 35

22.05.1805
Verband
Folio 35

22.05.1805
Maagscheid
en verband
Folio 35

Den 17 maij 1805 des avonds om vijf uur heeft G.J. de Leeuw van Coolwijck versogt en
gedaan aanheering aan de gereede, voorts 1e, 2e en 3e opbading aan de ongereede
goederen van J.W. Paalhaar en ehevrouw, speciaal op den Paalhaar onder Eijbergen
gesitueerd. Vide breeder 't ordinaire langerichts prothocol folio 138 seq.
Den 21 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan Jan Harmen Benninck den
verwinsbrief gegeeven van twaalf schepels gesaaij bouwland, op den Bouwmeesters
Kamp in den Holterhoek geleegen, zo door den zelven bij de distractie der ongereede
goederen van Aleida Geertruid te Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24 september 1804 zijn
aangekogt geworden. Vide breeder supra folio 377 seqq.
Den 22 maij 1805 's morgens om elf uur heeft G. Sleumers pro se en als volmagtiger van
zijn stiefmoeder Elsken Jordens, weduwe van Hendrik Sleumers, en zijn broeder en
zuster Jan Hendrik en Aaltjen Sleumers voor eene summa van vier honderd guldens ten
behoeve van de kerk van Rekken verbonden een stuk bouwland op de Zwarte Haar, groot
4 schepel gesaaij, noord aan 't land van Emmaus en zuid aan 't land van D. Koerdes, als
meede een stuk bouwland in 't Asterlo, groot 2 schepels gesaaij, oost aan 't land van Derk
Koerdes en west aan dat van Bekkink, onder de voogdij Eijbergen, beide gesitueert. Vide
breeder supra folio 381 seqq.
Den 22 maij 1805 is bij 't gerichte geapprobeerd een maagscheid opgerigt en geslooten
tussen Harmanus Landeweer, weduwenaar van wijlen Berendina Roskamp, ter eenre, en
de aangestelde momboiren over deszelfs minderjarig kind ter andere zijde, waarbij op
conditien als daarbij is gestatueerd, dat van de ongereede goederen, bestaande in het
erve Landeweer, in de buurschap Mallem onder Eijbergen, de vader de eene helfte, en 't
minderjaarige kind de andere helft zal hebben en blijven bezitten, terwijl verder de bij dat
maagscheid aan de vader toegedeelde goederen voor alle besprookene praestatien zullen
verbonden zijn en blijven. Vide breeder 't weesen prothocol folio 265 seqq.
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27.05.1805
Verband
Folio 35 en 36

29.05.1805
Verband
Folio 36

30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 36 en 37
30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 37
30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 37

30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 37

30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 37

Den 27 maij 1805 's middags om half twee uur hebben Herm. Becking en D. Smits als
curateuren over de persoon en goederen van de innocente Rutgarda Teger voor de
summa, te samen groot twee duizend twee honderd een en twintig guldens zeventien
stuivers en twaalf penningen, segge f. 2221-17-12, ten behoeve van Derk Assink, koopman
te Deventer, mr. H.A. Welmers en comparante negocianten te Zutphen en S. van
Groningen en comparante negocianten te Deventer, verbonden hunner curandaas
eigendommelijk huis, schuur en bakhuis, met den hof daar agter, binnen Eijbergen
geleegen tusschen de huizen en hoven van ds. ten Cate en de weduwe Reinder Bitters, als
meede een stuk bouwland op de Brake, agter den hof van gemeld huis geleegen. Vide
breeeder supra folio 392 seqq.
Den 29 mei 1805 voordemiddags quart over elf uuren hebben Jan Weevers en Fenne
Griesen, ehell., voor een summa van negen honderd guldens, ten behoeve van A.
Thankink op Vaarwark en vrouwe Martine Heulskers verbonden de navolgende
parceelen onder Eijbergen gesitueerd, als
1e een kamp bouwland, groot ses schepels gezaaij, den Assinkamp genaamt, geleegen bij
de Simmelink Weide
2e een weideken bij de Sengelhorst, groot 1½ dag maaijens
3e het Walstukke, groot een molders gesaaij aan de eene zijde geleegen aan den weg naar
de Mallemsche moolen, en aan de andere zijde langs een stuk land van D.W. Smits
4e een gaarden, groot 2 schepels gezaaij, den Baarsgaarden genaamt, geleegen aan de
eene zijde langs 't land van Jan te Havikhorst, en aan de andere zijde langs 't land van J.H.
Abbink, en
5e een kampjen land, groot ruim 1 schepel gezaaij, aan de eene zijde langs 't land van D.
Honhoff, en aan de andere zijde langs de weide van J. Smits en de weduwe Bruinink
geleegen.
Vide breeder supra folio 395 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan Jan van Has den verwinsbrief
gegeeven van een halve koeweide in het Blik, welke door denzelven bij de distractie der
ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24 september 1804 is
aangekogt. Vide breeder supra folio 399 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan A. Thankink op Vaarwark den
verwinsbrief gegeeven van een stuk bouwland in den Kremers Kamp bij Eijbergen, zo door
hem bij de distractie der ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teger, op den
24 september 1804 is aangekogt. Vide breeder folio 401 seqq.
Eodem die 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan H. Hagens den verwinsbrief
gegeeven van een hooij- of koeweide langs de Hemsteede, met het daaraan geleegen
bouwland de Kluitenbree genaamd, zo door hem bij de distractie der ongereede goederen
van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teger op den 24 september 1804 is aangekogt. Vide breeder
supra folio 405 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan Jan Willem Bruinink den
verwinsbrief gegeeven van de weide de Wagenreize, geleegen onder Rekken op de Aape,
zoo door denzelven bij de distractie der ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe
Floris Jan Teger, op den 24 september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder supra
folio 408 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan J.W. Bruinink den verwinsbrief
gegeeven van een stuk bouwland, onder Eijbergen op de Wierwelle geleegen, groot 5
schepels gesaaij, zoo door denzelven bij distractie der ongereede goederen van A.G. te
Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24 september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder
supra folio 412 seqq.
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30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 37

30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 38

30.05.1805
Verwinsbrief
Folio 38

05.06.1805
Cessie
Folio 38

Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan J. Smits J.W.zoon den
verwinsbrief gegeeven van een stuk bouwland op de Braak nabij Eijbergen geleegen,
Glissenbergs Stuk genaamd, groot twee schepels gesaaij, zoo door den zelven bij de
distractie der ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24
september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder supra folio 416 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan D.W. Smits den verwinsbrief
gegeeven van een stuk bouwland bij Eijbergen, het Walstuk genaamd, groot vier schepels
gesaaij, zoo door hem bij de distractie der ongereede goederen van A.G. te Raa, weduwe
F.J. Teeger, op den 24 september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder supra folio
420 seqq.
Den 30 maij 1805 heeft den drost mr. J.H. Thomasson aan B. Hesseling den verwinsbrief
gegeeven van een hof op Simmelink met het houtgewas daar omheen, en het daarin
staande zomerhuisjen, zo door hem bij de distractie der ongereede goederen van A.G. te
Raa, weduwe F.J. Teger, op den 24 september 1804 is aangekogt geworden. Vide breeder
supra folio 423 seqq.
Den 5 junij 1805 des middags om twaalf uur hebben Jan van Hasz en Aaltjen Mellink,
ehell., gecedeert aan Anthonij Tankink op Vaarwark en vrouwe Martine Hulschers
hunlieder halve koeweide, op het Blik of Haarkamp genaamd, onder Eijbergen gesitueerd.
Vide breeder supra folio 427
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A
Aansorgh, 14, 16
Aap, 7
Aape, 8, 9, 11, 12, 19
Abbink, 13, 16, 19
Akolck, 14
Alferink, 3
Alverink, 5
Assink, 1, 8, 14, 19
Assinkamp, 19
Asterlo, 18
Avest, 8, 9

B
Baak, 1, 15, 17
Baarsgaarden, 19
Bals, 1
Bartels, 6
Beckink, 10
Beekstuk, 14
Beijenkamp, 1
Bekkenkamp, 16
Bekkink, 1, 4, 15, 18
Beltrum, 7, 8, 9, 10, 11,
12
Bempthuis, 8, 9, 11, 12
Benninck, 18
Bennink, 1, 6, 14, 15
Berkel, 4, 14, 15
Biesebeek, 6
Bitters, 7, 8, 19
Blik, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20
Blik of Haarkamp, 20
Bloemena, 1
Bloemendaal, 11
Boerhof, 13
Boerman, 5
Bollen, 3
Borculo, 1, 6, 13, 14, 21
Bosche, 5
Bosmaate, 1
Bouwmeester, 2, 4, 5, 13,
17
Bouwmeesters, 7, 8, 9,
11, 12, 17, 18
Bouwmeesters Kamp, 7,
8, 9, 11, 12, 18
Braak, 4, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 17, 20
Brake, 19
Brink, 14
Broeke, 6
Brouwers, 1
Bruggers, 6, 15
Bruinink, 2, 5, 8, 13, 15,
19
Buijtiink, 12
Buijtink, 7, 8, 9, 10, 11
Burgers, 6

Buske, 6
Busken, 4, 17
Busker, 4, 12
buurschap Avest, 11
buurschap Holterhoek,
12
buurschap Hupsel, 5
buurschap Hupsele, 2
buurschap Lintvelde, 2
buurschap Loo, 6
buurschap Mallem, 1, 18
buurschap Olden
Eijbergen, 3
buurschap Ouden
Eibergen, 1
buurschap Ouden
Eijbergen, 6, 16

Florijn, 13
Florijnskamp, 7, 8
Fokkinksbraake, 6

G
Gebbink, 6
Geere, 17
Giffelermaat, 6
Glissenbergs Stuk, 20
Gosselink Kamp, 17
Gosselinkskamp, 4
Griesen, 1, 8, 19
Grijsen, 17
Groenlo, 12
Grol, 13
Groningen, 10, 19
Grootholt, 12, 13
Groothuis, 3

C
Caate, 7, 8, 10, 12, 13,
16, 17
Cate, 7, 12, 16, 17, 19
Coldeweeije, 4
Commercie Societeit, 9

H
Haaksberger Veen, 6
Haan, 16
Haar, 3
Hagens, 7, 15, 19
Hannink, 2, 5, 7, 12, 13,
16
Harbers, 2, 4, 12, 16
Harinkbraak, 6
Harinkmaat, 3
Hark, 14
Hartgerink, 7, 12, 16
Has, 1, 6, 18, 19
Hasebroek, 13
Hasz, 6, 14, 18, 20
Havikhorst, 19
Heemstede, 7
Hekink, 18
Hemsinks Zonderkamp,
14
Hemstede, 7, 8, 9, 11, 12
Hemstede of het
Walstukke, 7, 9
Hemstede of 't
Walstukke, 7, 9, 11
Hemstee, 17
Hemsteede, 8, 19
Hemsteede of het
Walstukke, 8
Hemsteede of 't
Walstukke, 12
Hesseling, 20
Heulskers, 19
Heurne, 17
Hiddink, 14
Hiddinks Braak, 15
Hoenink, 6
Hogelaar, 13
Holterhoek, 5, 6, 9, 11,
12, 13, 17, 18

D
Deventer, 14, 19
Diaconie van Eijbergen,
1, 14
Diaconie van Rekken, 4, 6
Diekhuis, 4
Diest, 10
Dievelde, 16
Dijkhuis, 6
Dijkhuis op Buske, 6
Dull, 10

E
Ebbink, 6
Eggink, 14, 17
Eibergschen Esch, 12
Eijbergen, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
20
Eijberger Esch, 12, 16
Eijbergsche Veld, 8, 11
Eijbergschen Esch, 8, 9,
11, 12, 15, 17
Elferink, 1
Emaus, 12
Emmaus, 18
Engerink, 16

F
Flier, 7, 8, 9, 11, 12
Flierhaar, 7, 8

Holters, 14
Hondevoord, 7, 9, 11, 12
Hondevoort, 7, 8
Honhoff, 2, 15, 19
Hooge Stukke, 17
Hoopen, 5
Horst, 14
Horster Weideken, 14
Huiskes, 5
Huitink, 13
Hulschers, 5, 20
Hulshof, 2
Hulters, 1
Hummel, 14, 16
Hummelink, 4
Hummels Weide, 15
Huurnekamp, 12

J
Jaspers, 14, 17
Jokkenburg, 16
Joosten, 9
Jordens, 3, 18
Joseph, 4
Jukkenberg, 17

K
Kattenberg, 2
Kattenborgs Steege, 17
Kemkes Steege, 6
Kerkengaarden, 2
Kerkhof, 6
Kip, 1
Klaas Hoven, 1
Klaashof, 4, 15, 17
Klaverhof, 4
Klaveshof, 14
Kleine Koordes, 1
Kluitenbree, 19
Kluivers, 1, 15
Kobus, 15
Koems Gaarden, 17
Koenderink, 17
Koerdes, 1, 18
Koerdes Camp, 1
Kolthof, 17
Koordes, 4, 6
Koppel, 4
Kraaijenboom, 6
Kraaijvanger, 2
Krebber, 4
Kremers Kamp, 11, 16, 19
Kremerskamp, 4, 7, 8, 9,
12
Kroepan, 5
Kuiper, 1, 14
Kuipers, 4, 13
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L
Laagen Eesterink, 14
Laakhorster Bree, 6
Lambergh, 17
Lammers, 14
Lammerskamp, 6
Landeweer, 17, 18
Landeweer plaats, 17
Landeweers op den
Kroepan, 5
Landewers, 6
Lankhiet, 12
Leeuw van Coolwijck, 12,
18
Leeuw van Coolwijk, 5,
10
Leppink, 5
Leugemors, 16
Leusink, 1, 17
Leussink, 14, 15
Lochem, 15
Lubbers, 13
Lutje Tankink, 14

Maarsen Braake, 2
Maat, 14
Mallem, 17
Mallemsche moolen, 19
Marsch, 15
Martens, 15
Meekes op Gijbers, 6
Meerbeeker Broek, 4, 6
Meerbeke, 6
Meergoorden, 8, 11
Meerink, 1
Meijers op Kremers, 13
Mekveld, 4
Mellink, 1, 4, 6, 14, 18,
20
Meulemors, 7, 11, 12
Meulen, 8
Meulenbusken, 3
Meulenmors, 7, 8, 9, 11
Middelhuis, 6
Middelweg, 16
Minnegal, 6
Molemors, 8
Molenweg, 7, 8, 9, 11, 12
Morske, 16
Muellenkamp, 5
Mullerink, 2, 14, 17
Mullers, 4
Muzerman, 6

Neede, 3

Ruijters, 12
Ruiters, 12, 16
Ruwhof, 17

S
Scheurlink, 1
Scholten, 1
Schulte van de Mast, 14
Sengelhorst, 16, 19
Sikkink, 6
Simens Braak, 14
Simmelink, 4, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 20
Simmelink Steege, 13
Simmelink Weide, 15, 17,
19
Simmelinks Steege, 13
Siongen, 14
S'Jongens, 14
Slatboom, 4, 13
Sleumers, 6, 18
Slotman, 6
Smits, 2, 7, 17, 19, 20
Snellenborg, 16
Snellenborgh, 14
Spenke, 3
Spinstuk, 7
Spinstukken, 8, 11
Stadloon, 18
Steen Bree, 3
Stoferink, 1
Stomps, 1, 14, 15
Storks Bree, 1
Stroetman, 14
Sweers, 1, 15

O
Odink, 1, 6
Old Eiberger Esch, 3
Olden Eibergen, 5
Olden Eijbergen, 13
Olminkhof, 3, 6, 15
Olthof, 16
Olthuis, 18
Ontinck, 13
Oosterbroeck, 14, 18
Ottenmathe, 12
Ouden Eibergen, 6
Ouden Eijbergen, 15
Overhoek, 16, 17

P

M

N

Niessink, 4, 8, 13, 14, 17
Nieuwland, 6
Nijenhuis, 1, 3, 4, 15
Nijenkamp, 12
Nijhuis, 1, 2, 4, 15
Nijhuis gaarden, 15
Nijland, 13

Paalhaar, 5, 12, 18
Penning, 11
Planten, 6, 14
Plegher, 10
Pol, 1, 4, 12
Polman, 14
Polmans, 1, 2, 14
Poolhuis op Meerbeeke,
4
Provisorie van Eijbergen,
12

T

R

Tangna, 2
Tank, 2
Tankink op Vaarwark, 12,
20
Tankink op Voorwark, 5
Teeger, 7, 8, 9, 10, 11, 20
Teger, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
18, 19, 20
Tenkers Kamp, 14
Thankink, 7, 19
Thankink op Vaarwark,
19
Thomasson, 9, 10, 13, 18,
19, 20
Thuente, 14, 16
Tieselink, 1
Tijsselink, 6
Timmerman, 13
Timmermans, 17
Tuinte, 12
Tuinter, 13

Raa, 7, 8, 9, 10, 12, 17,
18, 19, 20
Raa op Giffel, 9
Ramsbeeke, 7
Reerink, 1
Reijerink, 1, 2, 6, 15
Reimelink, 13
Reis, 15
Rekken, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 18,
19
Rensink, 9, 10
Rentink, 5
Revius, 4, 13, 14
Roelvink, 6
Rommelers, 6
Rooks, 1
Rosink, 11, 14, 15
Roskamp, 1, 18
Rotmans, 1

Twenhuis, 2, 8, 14

U
Uepen, 5
Ulenbelt, 17

V
Vaarwark, 4
Vaarwerk, 2, 12, 15, 16
Veld Goote, 11
Veldgoote, 8
Veldkamp, 13
Veldsteege, 17
Venneman, 16
Vennemans Plaats, 16
Vries, 10
Vrieseler, 2
Vrugte, 1
Vunderink, 1

W
Wagenreijse, 8
Wagenreijze, 9, 11
Wagenreize, 8, 11, 12, 19
Wagereijs, 7
Walstuk, 20
Walstukke, 19
Wansink, 1, 3, 6, 17
Wansink of Woerst, 6
Wansink of Woerts, 6
Waschbuil, 12
Weeme, 14, 17
Weerkamp, 2, 11
Weernink, 17
Weevers, 4, 14, 19
Weideken, 13
Welmers, 9, 19
Wennink, 13, 16
Wenninkmoole, 13
Whemer erve, 2
Wierwelle, 9, 11, 12, 19
Wilmerink, 6
Wissink, 2
Woers, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
18
Woerst, 1, 6
Woerts, 6
Wolfs, 14
Wolve Stukke, 1
Woolink, 13
Wormmeester, 4

Z
Zonderkamps, 1
Zutphen, 19
Zwarte Haar, 18
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