Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 437
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van het district Eibergen - Periode 1800-1801
Registratuure des districts Eijbergen

16.06.1800
folio 1

16.06.1800
folio 1 en 2

16.06.1800
folio 2

10.07.1800
folio 2

06.08.1800
folio 3

Den 16 junij 1800 's middaags ten twaalf uuren hebben de hier onder te noemen
persoonen, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Buskers,
Willemina Wanink ehell. en erven een parceel bouwlands, groot ongeveer vier scheepels
gezaaij, kennelijk onder Eijbergen op den Steen, in gebruijk bij Battus Vaarwerk op Bras,
als Harmanus te Woorst, Hendricus te Woerst en Elizabeth te Winkel ehell., voorts
Christian te Woerst, Egbert Scheurlink en Catharina te Woerst ehell., Arent Blommena
en Christina te Woerst ehell., Jan te Woerst en Engele Teessink, Jan Hendrik Stoverink
en Henders Elverink ehell., Derk Scholten en Johanna Stoverink ehell., Jan Zweers en
Hendrica Stoverink ehell., Jan Teesselink ende Johanna Bloo ehell., Gerritjen Stoverink
weduwe wijlen Albert Elverink, Anthonij Holters en Christiaan Holters, Gerrit Willem
Alverink en Gerrit Olminkhof en eindelijk Albert Leussink en Derk Meerink, vide breeder
hier voorn folio 1.
Eodem die, 's agtermiddaags half een uuren, hebben Arent Blommena en Christina te
Woerst ehell., gecedeert en overgedraagen aan Jannes Teesselink desselvs huijsvrouw en
erven een agt en veertigste gedeelte van het halve erve en goed Wansink, in de
buurschap Olden Eijbergen kennelijk geleegen, en bestaande in bouw- en weijdelanden,
hofgrond en houtgewas als mede den Bekken Kamp van de eene zijde langs Jordens land,
en van de andre zijde langs de Hegge zijnde ongeveer in zijn geheel groot vijf scheepels
gezaaij. De Vlasbree, tussen de landerijen van Reimelink en de weduwe Simmelink
ongeveer zes scheepels gezaaij, een stukke land naast het land van Wansink en ’t
eijndens aan Wansinks Stroete, als mede de getimmertens op dat erve staande, vide
breeder hier voorn folio 5.
Eodem die 's agtermiddaags ruijm twaalf uuren hebben Hendricus ter Woerst en
Elizabeth te Winkel ehel., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van
Jannes Teesselink en Janna Welmerink en erven een gelijke agt en veertigste gedeelte
van het halve erve en goed Wansink bestaande in die parceelen en geleegen zoo als hier
booven reeds zijn geëxprimeert, vide breeder hier voorn folio 3.
Den 10 julij 1800, ’s agtermiddaags ten een uuren hebben Egbert Holters en Maria
Rotmans ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van haar neeff
Hendrik Odink desselvs huijsvrouw Geesken Elsmans en erven, hun eijgendommelijke
plaatsjen het Holters genaamd, bestaande in huijs, hoff en onderhoorige bouw- en
weijdelanden, hout en houtgewasch, kennelijk geleegen in het drostampt Borculo, district
Eijbergen en buurschap Rekken als mede alle haar gereede goederen als imboedel des
huijzes, levendige have en vhee, gezaaij en gewasch op ’t land, mest en mestrecht, alles
enfin wat onder het gereede kan gereekent worden, vide breeder hier voorn folio 12.
Den 6 augusti 1800 ’s agtermiddaags ten half twee uuren heeft Levi Sampson en Hester
Moses ehell., malkanderen en den eenen den anderen reciproquelijk betugtigt in alle
derzelver gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, zoo als de eerst
stervende die met de dood zal koomen te ontruijmen, om bij de langst leevende van de
comparanten zijn of haar leeven lang tugtswijze en nae tugt regten bezeten en genooten
te worden, zullende den eijgendom nae doode van de langst leevende devolveren op
comparanten kindskinderen uijt haar dochter Rachel Levi en Alexander Mendels ehell.
gebooren of nog gebooren wordende en alleenlijk de revenues kunnen genooten worden
door haar comparanten schoonsoon en dogter voornoemd, vide breeder hier voorn folio
24 sqq.
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28.10.1800
folio 3

Den 28 october 1800 ’s voor de middaags ten half twaalf uuren, heeft Gerrit Jan ten
Dievelde, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Ruijters en
desselvs huijsvrouw Gezina ten Dievelde en erven, comparants eijgendommelijke vijfde
portie van de Otten Mathe, geleegen in het drostampt van Borculo, district Eijbergen ten
oosten langs de weijde van J.W. Brunink en wijlen L. ten Cate, ten westen langs de Tank
Maat, vide breeder hier voorn folio
[folionummer wordt niet vermeld, is 47]

28.10.1800
folio 4

Den 28 october 1800 ’s voordemiddaags quartier voor twaalf uuren heeft Gerrit Jan ten
Dievelde gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Judith Ruijters en erven
comparants eijgendommelijke hoek bouwlands geleegen in het drostampt Borculo,
district Eijbergen, op den Assinks Kamp ten westen langs het land van Jan Wennink en
ten oosten langs dat van Jan Wevers, vide breeder hier voorn folio
[folionummer wordt niet vermeld, is 49]

28.10.1800
folio 4

05.12.1800
folio 5

16.12.1800
folio 5 en 6

Den 28 october 1800 ’s voordemiddaags quartier voor een uuren hebben Gerrit Ruijters
en Gezina ten Dievelde ehell. voor een capitaale somma van twee duijzend drie hondert
en twintig guldens verbonden aan en ten behoeve van Hendersche Grijsen weduwe van
wijlen Waander Bruijnink en erven
1e Derzelver geheele eijgendommelijk weijde de Otten Mathe genaamt onder het district
Eijbergen in de Holterhoek met de eene hoek aan de weijde den Hasselt genaamt en
langs de Tankink Mathe kennelijk geleegen.
2e Een stuk land op de Heemstede, groot drie schepels gezaaij, met de eene zijde naast
de Pellinks Steege, en met de andre zijde naast ’t land van de weduwe F.J. Teeger.
3e Nog een stuk lands in den Busschers Kamp, groot twee scheepels gezaaij, tusschen de
landerijen van Harmen Abbink en Harmanus ten Busschen mede onder Eijbergen, vide
breeder hier voorn folio 52 sqq.
Den 5 december 1800 's voor de middaags eeven over elff uuren heeft Harmanus
Buscher verbonden voor een capitaale somma van een hondert en vijftig guldens, aan en
ten behoeve van Hendrik Willem Bennink op Weevers en erven, zijn en vrouws
eijgendommelijke stukke bouwlands groot ongeveer twee scheepels gezaaij geleegen in
dit drostampt Borculo, district Eijbergen, buurschap Rekken op den Krejenboom, naast ‘t
land van Gerrit Jan Planten op Odink en dat thans in bouwinge en gebruijk is bij Jan
Hendrik Kuijpers, vide breeder hier voorn folio 63.
Den 16 december 1800 is bij het gerichte van Borculo een maagscheijd geapprobeert,
opgericht en geslooten tussen Jan Maas, weduwenaar van wijlen Aaltien Kuijpers ter
eenre, voorts Albert Maas en Garrit Kuijpers in qualiteit als gequalificeerd en toegelatene
momboiren van en over de twee minderjaarige kinderen bij wijlen zijn genoemd
ehevrouw in huwelijk gewonnen ter andre zijde, waar bij aan de vader onder conditie
daar bij is aan en toebedeelt den geheelen imboedel des huijzes, leevendige haave en
vhee, koorn, hooij, stroo, mest en mestregt, blijvende de ongereede boedels goederen,
welke bestaan in een weijde het Goorakker genaamd, groot twee en ½ dag maaijens, dan
nog een stuk lands groot 1 ½ scheepel gezaaij in het zelve Goorackker, een kamp lands
den Beunen Krijse genaamt groot 5 scheepels gezaaij, een dito op de Wierwelle groot
drie scheepels, drie stukken lands op de Luttikholts Wierwelle groot zes scheepels, een
kamp lands het Nijland groot drie scheepels, een weijde de Knolsmaate groot 5 dag
maaijens, en eijndelijk een gaarden in de Klaas hooven onder Eijbergen tusschen de
vaader en de twee minderjaarigen in gemeenschap, gelijk mede de lastige als voordeelige
boedels schulden, en hierbij verbonden, vide breeder het weezen prottocol folio 402.
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21.01.1801
folio 6

16.02.1801
folio 6

Den 21 januarii 1801, 's middaags ten twaalf uuren hebben Wolter Simmelink op
Roeterink en Hendrica Hemmink ehell. verbonden voor een capitaal van een hondert vijf
en twintig guldens aan en ten behoeve van Antonetta ten Cate hun eijgendommelijke
stuk bouwlands, den Kosters Camp genaamd, groot drie scheepels gezaaij, onder
Eijbergen buurschap Holterhoek met het eene eijnde aan de Ketterinks Steege en met
het andre aan comparanten hun land kennelijk geleegen, vide breeder hier voorn folio
120 sqq.
Den 16 februarij 1801, 's middaags een weijnig over twaalff uuren hebben Arent Harmen
Abbink en Anna Hendrica Hogelaar ehell. verbonden voor een capitaale somma van
zeven hondert guldens aan en ten behoeve van Antonetta ten Cate hun eigendommelijke
erve en goed Hannink genaamt, bestaande in een huijs, schuure en verder getimmerte,
gaarden grond, bouw- en weijdelanden, hout en houtgewassen, vreedegronden en inslag,
kennelijk onder het drostampt Borculo in Olden Eijbergen bij het Vaarwark gesitueert,
vide breeder hier voorn folio 126 sqq.
[in de kantlijn staat geschreven:]
"De halfscheid van teegenstaande verband is op den 13 october 1807 gecedeert, vide ’t prothocol
van affectatien ibidem."
"Geroijeerd den 8 van bloeimaand 1809 vide ’t prothocol van affectatien ibid. folio 69."

02.03.1801
folio 7

14.04.1801
folio 7

14.04.1801
folio 7

14.04.1801
folio 7

28.04.1801
folio 8

Den 2 maart 1801 's agter middaags ten vijff uuren hebben Aalbert Niessink en
Berendina Ruiters ehell. verbonden voor eene capitaale somma van agt hondert guldens
aan en ten behoeve van Johannes van der Trans praedicant te Groenlo, desselvs
huijsvrouw Sara Egbertina Quint en erven, een huijs, schuure en hoff daar agter gelegen,
naast het huijs van H. Wennink mitsgaders een stuk lands den Gosselinks Kamp
genaamd, tussen de landerijen van de erfgenamen van B. Hulshorst en A. Slatboom,
onder het drostampt Borculo, district Eijbergen kennelijk gesitueert, vide breeder hier
voorn folio 131 sqq.
Den 14 april 1801 's voor de middaags ten half twaalf uuren heeft Antonetta ten Cate
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Hartgering haar
eijgendommelijke een koeweijde in de weide het Blik genaamd, onder het drostampt
Borculo district Eijbergen, aan de rivier de Berkel kennelijk gesitueert, vide breeder hier
voorn folio 133 sqq.
Eodem die heeft de boven genoemde transportante Anetta ten Cate gecedeert 's
middaags ten twaalff uuren aan den chirurgijn Jan Smits desselvs vrouw en erven, eene
koeweijde in de weide het Blik gesitueert als boven omschreven, vide hier voorn folio
135.
Eodem die 's middaags een weinig over twaalf uuren heeft genoemde Antonetta ten Cate
nog gecedeert en overgedraagen eene koeweijde in het Blik genoemt aan Anthonij
Tankink op Vaarwark en Martine Hulskers ehell. en erven, vide breeder hier voorn folio
137 sqq.
Den 28 april 1801, ’s avonds ten zes uuren heeft J.J. Harger, koopman, woonagtig te
Nijenhuis voor een capitaale somma van vier hondert guldens en agterstandige
interessen, met peindinge geprocedeert op de ongereede goederen van Hendrik Joost
Revius en desselvs vrouw Mechteld Bouwmeester, toestending als op een huijs en
wheere, binnen Eijbergen, tussen de behuijsingen van G.J. Wennink en Gerrit Abbink als
mede op den hoff op Simmelink, aan de eene zijde langs Simmelinks Steege en aan de
andre zijde langs den hoff van H. Slatboom, voorts op een weijde de Koems weijde
genaamt, groot twee koeweijden, langs de Berkel aan den Koem, mitsgaders op een stuk
bouwland langs voorsnoemde weijde groot twee schepels gezaaij en dan nog op twee
stukken bouwlands gelegen op de Zantbree, langs den gemeenen weg tussen ’t land van
Jan Smits alle welke parceelen kennelijk in en onder Eijbergen zijn geleegen, vide breeder
het ordinaris land gerichts prothocol folio
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1800-1801
30.04.1801
folio 8

30.04.1801
folio 9

30.04.1801
folio 9

30.04.1801
folio 9

30.04.1801
folio 9 en 10

30.04.1801
folio 10

30.04.1801
folio 10

30.04.1801
folio 10

Den 30 april 1801 ’s middaags ten twaalf uuren heeft Jan ter Horst gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Jan Harmen ten Barge desselvs huijvrouw Eva te
Raa en erven een stukke bouwlands, groot vier scheepels gezaaij, kennelijk in dit
drostampt Borculo district Rekken, op het Odink Broek, schietende met het eene einde
oost aan verkoopers grond, en de Berkel, ten zuijden langs het land der Diaconie van
Rekken, noord langs het land van Coenders, en met het west eijnde aan den binnen weg,
vide breeder hier voorn folio 140.
Den 30 april 1801 ’s middaags ruijm twaalff uuren heeft Jan ter Horst gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van de tijdelijke Diaconie van Rekken een hoekjen
land, het Kleine Ekkeren genaamd, schietende oost en noordwaards aan de diaconie
grond den Bonenkamp, zuijd aan verkopers grond, en west waards aan den gaarden van
Jan Stomps, kennelijk in dit drostampt district Rekken geleegen, vide breeder hier voorn
folio 142.
Eodem die ‘s agtermiddaags circa een uuren hebben Garrit Arentzen en Trijntien ten
Elsen ehell. gecedeert en overgedragen, aan en ten behoeve van Garrit Jan ten Broeke en
Janna Gesina Cobus ehell. en erven, haar eijgendommelijke huijs, schoppe, hoff, en
bouwland het Tenkers genaamd, kennelijk in dit drostampt district Rekken geleegen, vide
breder hier voorn folio 146.
Eodem die ‘s agtermiddaags ten een uuren hebben Garrit Arentzen en Trijntien ten Elsen
ehell. gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Harmanus Oosterbroek
desselvs huisvrouw Eva Geurkink en erven een stuk bouwland de Heegde genaamt, met
de oost zijde langs de weide van Jan Lutjen Tank, met de west zijde langs de weide van
Jan Ruwhoff, ten zuijden aan het land van Hendrik Lutjen Tank, en noord waards aan de
Aape, kennelijk onder het district Rekken geleegen, vide breeder hier voorn folio 147.
Eodem die ’s agtermiddaags circa halff twee uuren hebben bovengemelde Garrit
Arentzen en Trijntie ten Elsen ehell. gecedeert en overgedraagen aan Jan Harmen ten
Barge, Eva te Raa ehell. en Jan Roelvink en erven hun eijgendommelijke stukke
bouwlands het Hoeve stukke genaamd met de oost zijde langs het land van Jan Harmen
ten Barge, west waards langs het land van Jan Willem Holters ten zuijden aan het
Meerbeek Bos, en noord waards aan de Middelhuijser Braak mede onder Rekken, vide
breeder hier voorn folio 149.
Eodem die ’s agtermiddaags circa twee uuren hebben Garrit Arentzen en Trijntien ten
Elsen ehell. gecedeert en overgedraagen aan Jan van Has en Aaltien Mellink ehell. en
erven een stukke bouwlands op den Koerdes Kamp bij den Pol, oost en zuijd aan de
gemeente, noord aan het land van G.J. Kuiper west waards aan dat van Polman, kennelijk
in dit drostampt Borculo onder Rekken geleegen, vide breeder hier voorn folio 150.
Eodem die ’s agtermiddaags ten twee uuren hebben gemelde ehell. Garrit Arentzen en
Trijntien ten Elsen gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Wessel Polmans
en erven hun eijgendommelijke stukke bouwlands op de Weeme, met de oost zijde naast
het land van H.J. Kuiper, ten westen naast dat van Middelhuijs, ten zuijden aan de
gemeene weg, en ten noorden aan het veld, mede onder Rekken geleegen, vide breeder
hier voorn folio 152.
Eodem die ’s agtermiddaags ruijm twee uuren hebben gemelde Garrit Arentzen en
Trijntje ten Elsen, gecedeert en overgedraagen aan Hendrik Jan Mellink en Janna
Geertruijd Veldink en erven, hun eijgendommelijke gaarden, ten zuijden langs den
gemeenen weg, ten noorden langs koopers grond voor het Middelhuijs, in dit drostampt
onder het district van Rekken kennelijk geleegen, vide breeder hier voorn folio 153.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1800-1801
08.05.1801
folio 11

08.05.1801
folio 11

13.05.1801
folio 11 en 12

18.05.1801
folio 12

18.05.1801
folio 12 en 13

12.06.1801
folio 13

Den 8 maij 1801 ’s voor de middags ten half elff uuren hebben Harmanus Kuipers en
Henders Florijn ehell. verbonden voor een capitaal van zes hondert guldens aan en ten
behoeve van Antonetta ten Cate, hun eijgendommelijke plaatsjen het Ontienk genaamd,
bestaande in huijs, schoppe, onderhoorige bouw en weijde landen, houtgewas en vreede
grond, kennelijk in dit drostampt buurschap Olden Eijbergen, vide breeder hier voorn
folio 159.
Eodem die ’s voor de middags ten elff uuren heeft Jan Hendrik Bouwmeester gecedeert
en overgedraagen aan en ten behoeve van Jannes Harbers, Aleijda Hendrica te Vaarwark
ehell. en erven, zijn eijgendommelijke huijs en wheere, kennelijk binnen Eijbergen naast
het huijs van Hendrik Nijssink, dan nog een weijdeken, leggende met de eene zijde langs
de Berkel en met de andre zijde langs de Barg Gaardens, als mede een stuk bouwland,
schietende met de eene zijde langs voorsnoemde weijdeken en met de andre zijde naast
een geestelijk stuk land, den Bulten genaamd, dan nog een hoek gaarden grond met de
eene zijde naast het land van Ludolph Menkveld, en met de andre zijde naast een
geestelijk stuk land en eijndelijk den zoo genaamden Roosen Gaarden, leggende tussen
de landen van Aleijda Twenhuijs en Willem Bouwmeesters Janz. alle welke parceelen in
en onder Eijbergen zijn gesitueert, vide breeder hier voorn folio 162 sqq.
Den 13 maij 1801 's agter middaags ten vier uuren heeft den rentmeester E. Broeker in
qualiteit als volmagtiger van de weduwe N. van Hamel gecedeert en overgedraagen aan
ende ten behoeve van de Gereformeerde Diaconie van Eijbergen, een obligatie groot
acht hondert guldens op den 30e augusti 1792 door Geesken Temmink weduwe Garrit
Zweerink en kinderen ten faveure van genoemde weduwe van Hamel voor het land
gerichte van Borculo gepasseerd, vide het protocol van affectatien over den jaare 1792 in
margine folio 135.
Den 18 maij 1801 ’s middaags ten twaalf uuren hebben Garrit Mullers en Henders
Jaspers ehell. voor een capitaale somma van drie hondert en vijf en twintig guldens
verbonden aan en ten behoeve van Elsken Boevink weduwe Garrit Waanink
1e hun eijgendommelijke huijs en wheere met het daar agter geleegen hofjen binnen
Eijbergen, tussen de huijzen van Hendrik Nijland en Garrit ter Weeme.
2e een stuk bouwlands de Bree genaamt agter den gaarden van het erve Roelvink met de
eene zijde naast het land van Reimelink en met de andre zijde naast dat van het erve
Wansink met de daar annex maaij grond.
3e een stuk lands op den Jukken Berg, groot drie scheepels gezaaij tusschen de landerijen
van Harmanus Willink en Battes Bras.
4e een gaarden in den Klaas Hoff naast de gaardens van L. Schalen en die van den Jood
Jzac Joseph.
Alle in en onder Eijbergen geleegen, vide breeder hier voorn folio 189 sqq.
Den 18 maij 1801 ’s agter middaags ten een uuren hebben J.H. Mellink en Grietjen te
Raa, G.J. Kuiper en Aleida te Staake ehell. , H.J. Kuiper, Jannes te Raa en Gesina Kuiper
ehell., Geesken Boevink en Berentjen Boevink, Lammert Boevink en Jenneken Wissink
ehell., Arent Boevink en Geertien Hagens ehell., Gradus te Rudbeke, Harmina Rudbeke,
Elsken Boevink, Harmen Abbink op Garverdink en Fenneken Groote Rudbeke ehell.,
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Frerik Willem ten Barge het erve
en goed Tankink genaamd, bestaande in huijs, bakhuijs, schoppe en verdere getimmerte,
voorts hoff-, bouw-, weijdeland, hooij grond en houtgewassen, kennelijk in dit drostampt
Borculo, district Eijbergen en buurschap Rekken, vide breeder hier voorn folio 192.
Den 12 junij 1801 ’s voor de middaags ruijm halff twaalff uuren hebben Jan te Havikhorst
en Johanna Maria Stevens ehell. gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Jan ten Bussche desselvs huijsvrouw Willemina Wanink en erven, haar eijgendommelijk
huijs met den daar agter geleegen hoff, kennelijk staande en geleegen binnen Eijbergen
aan den zogenaamden Brink, vide breeder hier voorn folio 205.
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Registratie van het district Eibergen - Periode 1800-1801
12.06.1801
folio 13

12.06.1801
folio 13 en 14

12.06.1801
folio 14

20.06.1801
folio 14

16.06.1801
folio 14

18.06.1801
folio 15

07.08.1801
folio 15

01.10.1801
folio 15 en 16

Eodem die, 's middaags quartier voor twaalff uuren hebben Jan te Havikhorst en Johanna
Maria Stevens ehell. gecedeert en overgedraagen aan Jacobus Bouwmeester en erven,
hun eijgendommelijke weijde de Vrijers Maate genaamd, geleegen onder het drostampt
Borculo, district Eijbergen aan het zoo genaamde Venne Slat, met de zuijd zijde langs
gemelde Venne Slat, en met de noord zijde langs de Vrijers Maten Gaardens, vide
breeder hier voorn folio 206.
Eodem die 's voor de middaags circa twaalff uuren hebben gemelde Jan te Havikhorst en
Johanna Maria Stevens ehell. gecedeert en overgedragen aan Jan Willem Brunink en
desselvs vrouwe Willemina Bruenink hun eijgendommelijke twee koeweijdens in het
zogenaamde Weerbeumt liggende met de zuijd zijde aan de Scheunink Weijde, en met
de noord zijde aan de zoo genaamde Horst, kennelijk in het drostampt Borculo, district
Eijbergen, vide breeder hier voorn folio 208.
Eodem die 's middaags ten twaalff uuren heeft Jan van der Las gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Jacobus Bouwmeester en erven, zijn
eijgendommelijke huijsjen staande aan den Hagen binnen Eijbergen, met de west zijde
naast kooper zijn hoff en met de oost zijde langs die van Jan Hiddink, vide breeder hier
voorn folio 209.
Den 20 junij 1801, 's voor de middaags een weinig over elff uuren, hebben Jan Willem
Abbink en Jenneken te Flierhaar ehell. verbonden voor een capitaal van neegentig
guldens aan en ten behoeve van Stoffer Niessink en erven desselvs huijsvrouw Janna
Witteveen en erven hun eijgendommelijke stukke bouwlands, groot ongeveer twee
schepels gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Eijbergen op den Sengelhorst,
vide breeder hier voorn folio 220.
Den 16 junij 1801 ’s avonds ten zeeven uuren heeft mr. A. Geers in qualiteit als
volmagtiger en bediende advocaat van D. Assink arrest en besathe gedaan, op de
gereede en ongereede goederen de weduwe Levi Samson te Eijbergen toestendig als
imboedel des huijses, koper, tin, zilver, goud, linnen en wullen, winkel goederen, voorts
op het huijs zoo door haar word bewoond en binnen Eijbergen is staande, vide breeder
het ordinair land gerichts prothocoll folio 90 sqq.
Den 18 junij 1801, 's middaags ten twaalff uuren heeft Levi Isaak voor eene somma van
vijfhondert acht en taggentig gulden, met peindinge geprocedeert op alle gereede en
ongereede goederen Hester Moses weduwe Levi Samson, als goud, zilver, koper, tin,
bedde goed, linnen en wullen, voorts op een huijs binnen Eijbergen en door haar
bewoond wordende, vide breeder het ordinair land gerichts prothocoll folio 92 sqq.
Den 7 augusti 1801 ’s voor de middaags ten tien uuren heeft mr. A.H. Hummelink in
qualiteit als volmagtiger en bediende advocaat van Berend Alberts voor de somma van
twee hondert drie en veertig guldens, neegen stuivers en twaalf penningen arrest en
bezathe gedaan op en aan alle de gereede goederen van de weduwe Levij Sampson,
voorts op een huijs en wheere kennelijk binnen Eijbergen staande, vide hier van breeder
het ordinair landgerichts prothocol folio 101 sqq.
Den 1 october 1801, ’s voor de middaags ten elff uuren, heeft mr. A. Geers in qualiteit als
volmagtiger en bediende advocaat van Gerrit van Calker, bij het gerichte versogt
distractie der ongereede parceelen toestendig aan Hendrik Joost Revius deszelfs
huijsvrouw Mechteld Bouwmeester voor de somma van een hondert vijftig guldens elff
stuivers en vier penningen als van een huijs en wheere staande binnen Eijbergen tusschen
de behuijsingen van G.J. Wennink en G. Abbink voorts den hoff op Simmelink bij
Eijbergen aan de eene zijde langs Simmelinks Steege en aan de andre zijde naast den hoff
van H. Slatboom, vide breeder het ordinair land gerichts prothocoll fol 140 sqq.
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Den 18 november 1801 ’s agter middaags ten twee uuren, hebben Bartes Ebbink en
Hendersche Gebbink ehell. verbonden voor een capitaale somma van neegen hondert
guldens aan en ten behoeve van Jan Hendrik Menkhorst en Berendina ter Braak ehell. en
erven, hun eijgendommelijke kamp lands den Bruggers Vlierkamp genaamd, groot circa
tien scheepels gezaaij, ter eenre zijde langs het Vlier van de weduwe Teeger, en ter andre
zijde langs een stuk lands van comparanten den Huurne Kamp genaamd, dan nog een
hooij weijde den Beijvank genaamt, groot circa twee dag maaijens, ter eenre zijde langs
de Ketterink Braak en ter andre zijde langs den Beijvank van Evert Jan ter Weeme,
kennelijk in dit drostampt Borculo, district Eibergen, buurschap Holterhoek, vide breeder
hier voorn folio 298.
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