Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 431
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van de voogdij Eibergen - Periode 1784-1787
Registrature der Voogdie Eijbergen

29.11.1784
folio 1

Den 29 november 1784 ’s voordemiddaags bij 12 uuren heeft vrouw Amelia Geertruid
Susanna weduwe wijlen mr. Isaak Sluiter pro se et qq voor een somma van negen
hondert guldens peindinge op alle de gereede en ongereede goederen van Hendricus
Simmelink en deszelfs huisvrouwe Gesine Bekkink als imboedel des huijzes, levendige
have en vhee, niets van allen uitgezondert d’ongerede als
1e een stuk land op de Braak, naast het land van den koopman Smits en dat van de
erfgenaamen van wijlen juffr. Abbinks, groot circa drie schepels gezaai,
2e op een stukke bouwland mede op de Braak, naast het land van genoemde Smits en dat
van Jan Wansink modo Garrit Timmerman, groot drie schepels gezaaij,
3e op een stuk bouwland op de Braak tusschen een stuk geestelijk land, en dat van de
weduwe Ludolf Bouwmeester, groot een en een half scheepel gezaaij,
4e op een huijs, hof en wheere door de comparanten bewoond wordende, tusschen de
huijzen van Harmen Reerink en de weduwe van wijlen Jan Stevens, en
5e op een hoff den kerken gaarden genaamt, aan den kerk hoff naast den hoff van Arend
Polman en het gemeene voetpad, te zamen in deeze heerlijkheid van Borculo, in en
onder Eijbergen, staande en gelegen, vide breeder het ordinaris lands gerigt protocol folio
45.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Gerojeert den 8 september 1785 vide breder hier vooren folio
107"

02.12.1784
folio 2

06.12.1784
folio 3

05.02.1785
folio 3

Den 2 december 1784 ’s nademiddaags bij half 4 uuren, hebben Gerrit Jan Planten op
Odink en deszelfs huijsvrouwe Arendina Odink of Udink, aan Gradus Tenking op
Planten, en Johanna Geertruid Planten ehell. voor de somma van twee duijzend één
hondert vijf en zeventig guldens van twintig stuijvers Hollands het stuk, in specie
verbonden der comparanten eijgendommelijke behuijzinge, schoppe en verdere opstal
van het bij hun bewoont en gebruijkt wordende erve Odink of Udink, met de gaardens,
wheere, vree- en plaggen grond, en het geen verder tot de geregtigheden van en bij de
voorschreven bouwplaats behoord, mitsgaders den kamp bouwlands den Udink Esch
genaamt, groot ongeveer twintig schepels gezaai en aan den hoff schietende, wijders een
kampjen bouwlands van ongeveer twee schepel gezaai, den Eijer Gaarden geheeten, aan
den Mors gesitueert, dan nog een kampjen van dezelve groote, den Eekelkamp geheten,
aan de rivier de Berkel met de west zijde. Eindelijk een stuk bouwlands het Lage Kip
genaamt, groot ongeveer zes schepels gezaai met het west-einde aan den gemeenen
rijweg en met het oost einde aan Hempsink Zonderkamp gesitueert, met zijn vreede
grond, en alle ap- en dependentien, van voornoemde parceelen, te zamen in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie, buurschap Rekken gelegen, vide breeder hier vooren
folio 11.
Den 6 december 1784 ’s voordemiddaags ten twaalf uuren hebben de tijdelijke diaconen
van Rekken voor een somma van één hondert zes en vijftig guldens ten laste van wijlen
Garrit Bruggers en vrouw gepeind op voorschreven ehell. Bruggers gerede en ongereede
goederen als op een stuk land groot ongeveer twee en een half schepel gezaai, tusschen
de Huurne en plaatsjen Liesenbosch gelegen, vide breder het ordinaris land gerigts
protocol folio 53.
Den 5 februarij 1785 een weinig na elf uuren hebben Hendricus Hommelink op Gelink en
Fenne Gelink eheluiden malkanderen gegeeven allen haaren imboedel en huisraad niets
daar van uitgezondert mitsgaders paarden, beesten en bouwerie, vervolgens hebben zij
malkanderen betugtigt in alle verdere bij hun na te latene gereede goederen als gereede
penningen, obligatien, actien en crediten, mitsgaders alle derzelver ongereede goederen
zonder eenige uitzonderinge, vide breder hier vooren folio 13.
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07.02.1785
folio 3

08.02.1785
folio 4
16.02.1785
folio 4

31.03.1785
folio 4 en 5

11.04.1785
folio 5

25.04.1785
folio 5 en 6

28.04.1785
folio 6

Den 7 februarij 1785 des voordemiddaags circa half twaalf uuren hebben Jan Willem
Holkers, en Maria Doeven eheluijden, aan Jan Hendrik ten Harkel en deszelfs erven,
getransporteert en overgedragen comparanten eigendommelijk stukjen bouwland in den
Jeukenbarg tusschen de landerien van J.H. Holskers en Bartus ten Nieuwenhuijs, in de
heerlijkheid Borculo, deeze voogdie kennelijk gelegen, vide breder hier vooren folio 16.
Den 8 februarij 1785
[Het begin van een abuis genoteerde acte]

Den 16 februarij 1785 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Garrit te Nijenhuijs en
Willemina Weerkamp ehell. aan Joost Hendrik Boeijink en zijn huijsvrouw Janna
Geertruid Scholten, voor eene capitale somma van duizend caroli guldens tot een
speciaal onderpand gestelt en verbonden haar eijgendommelijke plaatsjen het Nijenhuijs
genaamt cum partinentiis, als huijs, hoff, bouw-, hooij- en weide gronden, inslagen en
plaggen vreede, voorts met alle deszelfs regt en geregtigheden, gelegen in de heerlijkheid
Borculo deeze voogdie en buurschap Rekken, vide breder hier vooren folio 19.
Den 31 maart 1785 is tusschen Janna Colthof weduwe van wijlen Jan Hendrik Lieftink,
ter eenre, voorts Garrit Lieftink en Jan Colthof in qualiteit als gerigtelijke mombers over
de drie minderjaarige kinderen van de eerstgemelde bij haaren gezeiden man in huwelijk
verwekt met naamen Jan, Derk en Geertruid ter anderen zijde, een onwederroepelijk
maagscheid opgerigt en bij ’t gerigte g’approbeert, waar bij aan de pupillen derzelver
vaderlijk goed word bewezen ten eersten, dat van de ongereede goederen bestaande als
1e een huijs en schoppe het Leemslat genaamt met deszelvs toe behoor, onder Eijbergen
in den Holterhoek gelegen,
2e een kamp bouwlands de Lengelhorst,
3e een stuk bouwland op de Wier Welle,
4e een stuk land op den Vlierkamp,
5e een weijdeken het Maatjen heten
alle welke parcelen mede onder de heerlijkheid Borculo deeze voogdie kennelijk zijn
gesitueert, bij de moeder voor de eene helft en bij de drie kinderen voor de wederhelft
erf en eigendommelijk zullen behouden, bezeten en genoten worden, en dat de moeder
de gereede goederen zal behouden onder conditien als daar bij, vide breder het wezen
protocol folio 399.
Den 11 april 1785 ’s voordemiddaags circa twaalf uuren, heeft Jan Willem ter Weeme aan
Willem ten Cate deszelvs eheliefste C.A.M. Dull en erven, gecedeert op en overgedragen
comparants eijgendommelijke stuk bouwland in de Hemsteede, groot een molder gezaai
in deeze heerlijkheid van Borculo bij Eijbergen tusschen de landerijen van Jan Willem
Smits en een stuk land zo den Armen van Eijbergen is toe behoorende kennelijk gelegen,
vide breder hier vooren folio 49.
Den 25 april 1785 des nademiddaags ongeveer drie uur heeft Jan Hendrik Deggerink, en
Agnes Heemink ehell. aan Jan Hendrik Isverink en deszelvs huijsvrouw Agnes Homberg,
gecedeert, op en overgedragen comparanten eijgendommelijke stukke land of hoek
grond den Spijkerkamp genaamt, groot ongeveer drie schepels gezaai, met de eene zijde
aan de grond van kooperen, en met de andere zijde aan den gaarden van den boer
Oldenkorte, in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie, buurschap Rekken kennelijk
gelegen, vide breder hier vooren folio 57.
Den 28 april 1785 voordemiddaags een weinig over elf uuren heeft Jan Maseland pro se
et qq aan Garrit Jan Rutbeek en Hendrina van Dunnewolt ehell. en erven gecedeert op
en overgedragen een stuk bouwland min of meer groot een mudde gezaij in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Rekken in den zogenaamden Esch met de
oost zijde langs ’t land van Hemsink en west zijde langs Enksink voetpad, of daar naast
gelegen stukke bouwland toestendig aan de Diaconie van Rekken kennelijk gelegen, vide
breder hier vooren folio 61.
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28.04.1785
folio 6 en 7

04.05.1785
folio 7

06.05.1785
folio 7 en 8

28.05.1785
folio 8

21.07.1785
folio 9

27.07.1785
folio 9

Eodem dato heeft voorschreven Maseland pro se et qq nog aan Garrit te Venvertloo en
deszelvs erven gecedeert op en overgedragen een stuk bouwland min of meer groot een
mudde gezaaij in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie en buurschap in den
zogenaamden Esch met de oost zijde langs de Heegden Steege, west zijde langs het land
van Engbert ten Barg kennelijk gesitueert met desselvs ap en dependentien, vide breder
hier vooren folio 65.
Den 4 maij 1785 des voordemiddaags even over elf uuren heeft Garrit Hendrik Slatboom
en Berendina Florijn eheluijden aan en ten behoeve van Anthonij ter Braak op
Vennemans deszelfs huijsvrouw Engele te Morsche en erven gecedeert getransporteert
op en overgedragen comparanten eijgendommelijke stukjen bouwland in den Olden
Eijbergschen Esch groot min of meer twee schepels gezaaij genaamt ’t Korte Stukke, met
de eene zijde aan kooperen haar landerijen, en met de andere zijde aan het land van
Aleida Florijn onder de heerlijkheid Borculo deeze voogdie kennelijk gelegen, met alle
zijne ouwde en nieuwe regten en geregtigheden, vide breder hier vooren folio 71.
Den 6 maij 1785 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft Hendrik Walijen Willemsz.
voor de somma van hondert zes en veertig guldens ten laste van Hendrik Rosink op
deszelvs gereede en ongereede goederen gepeindt als
1e op een huijs, schuure, where en daar bij en agter gelegenen gaarden het Rosink
genaamt, met de zijde aan den gaarden en weijde van Willem Kuijper,
2e op twee stukken bouwland ieder groot ongeveer een schepel gezaaij in den Laagen
Eesterink met het eene einde aan het land van Willem Oosterbroek, en met het andere
einde aan de Berkel,
3e op den zogenaamden Tenkerskamp groot ongeveer drie schepels gezaaij, tusschen het
land van Engbert Holters en
4e op een stukjen land de Sandbree genaamt, groot ongeveer een schepel gezaaij aan de
Berkel
alle voornoemde goederen en parselen in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie
buurschap Rekken kennelijk staande en gelegen, vide breder het ordinarisis landt gerigts
protocol van dien datum folio 94.
Den 28 meij 1785 des voordemiddaags een weinig over elf uuren heeft Gerrit Jan Planten
op Odink, en Arendina Odink, aan eerste comparants broeder Jan Henderik Plante en
deszelfs huijsvrouw Aaltjen Lintum voor de somma van een duizend en twee hondert
guldens in specie verbonden derzelver eijgendommelijke twee kampen bouwlands van
het erve en goed Odink den eenen den Oordesch genaamt, met de eene zijde naast het
land van Gerrit Jan Kuijper op Holters, en met de andere zijde aan den Odink Morsch,
den anderen de Huijssteede geheeten, met de eene zijde aan de rivier de Berkel en met
de andere zijde aan den Odink Morsch voornoemt, in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie buurschap Rekken kennelijk gelegen, vide breder hier vooren folio 80.
Den 21 julij 1785 ’s voordemiddaags circa 12 uuren heeft Gerrit Jan Wennink en zijn
huijsvrouw Hendrica Lentferink, aan Hendrik Rommelaars en deszelvs huijsvrouw voor
de somma van twe hondert vif en twintig guldens speciaal verbonden haar
eijgendommelijke huijs in Eijbergen, tusschen de huijzen van Hendrik Joost Revius, en
Aalbert Niessink staande, als mede een hof of gaarden in ’t Raaland tusschen de hoven
van Groot Holt en Jan Blankvoort digt bij Eijbergen kennelijk gelegen, vide breder hier
vooren folio 100.
Den 27 julij 1785 ’s middaags ten 12 uuren, heeft Willem Stomp en zijn huijsvrouw Maria
Rosink aan Hendrik Rommeler, zijn huijsvrouw Berendina Landewarts en erven,
gecedeert op en overgedragen een gerigtelijke obligatie ad hondert zes en negentig
guldens, in dato den 13 novenber 1783 door Hendrik Joost Revius voor hen zelvs en
namens zijn vrouw Mechtelt Bouwmeester alhier ten protocolle afgegeeven met het
regt van reël verband daar bij vervat, vide breder hier vooren folio 101.
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27.07.1785
folio 9 en 10

08.09.1785
folio 10

08.09.1785
folio 10 en 11

08.09.1785
folio 11

08.09.1785
folio 11 en 12

Den 27 julij 1785 ’s nademiddaags circa drie uuren, heeft Hendrik Joost Revius, voor hem
zelvs en in qualiteit als volmagtiger van zijn vrouw Mechtelt Bouwmeester aan Hendrik
Rommelaer zijn vrouw Berendina Landeweers en erven voor eene capitale somma van
een duijzend guldens ad 20 stuivers Hollands het stuk in specie verbonden comparants
pro se et qq eijgendommelijke weijde genaamt de Koemsweide groot twee koeweide
gelegen langs de Berkel aan den Koem of Loijerie en een stuk bouwland langes
voornoemde weide groot twe schepels gezaaij, dan nog twe stukken bouwland gelegen
op de Zandbree langes den gemeenen weg, en tusschen het land van Jan Smit, alle onder
Eijbergen gelegen met alle ap en dependentien van dien, vide breder hier vooren folio
104.
Den 8 september 1785 ’s nademiddags over drie uuren, heeft Hendricus Simmelink en
Gesina Bekkink ehell. aan Hendrik Grijsen en Anna Geertruid Simmelink ehell. gecedeert
op en overgedragen drie stukken bouwlands in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie op
de Braak, het eene stuk met de eene zijde naast het land van Geertruid Timmermans en
met de andere zijde naast dat van Jan W. Smits, het tweede stuk schietende met de eene
zijde langs het land van gezeide Smits en met de andere zijde naast het land van Harmen
Abbink, het derde met de eene zijde naast het land van Harmanus Bouwmeesters en met
de ande zijde langs het land gehoorende onder het Weemer erve kennelijk gelegen, vide
breder hier vooren folio 109.
Eodem dato circa half vier uuren hebben voorschreven ehell. ten behoeve van Jan
Mullerink gecedeert, getransporteert, op en overgedragen comparanten
eijgendommelijke huijs en weere met den hoff daar agter in deeze heerlijkheid binnen
Eijbergen, zoo als zich in zijn heininge of hegge is bevindende staande, gelegen met de
eene zijde tusschen de behuijzinge van Harmen Reerink, en met de andere zijde van der
comparanten broeder en zwager Wolter Simmelink, vide breder hier vooren folio 111.
Nog eodem dato hebben gemelde ehell. een weinig na half vier uuren aan hunnen zwager
Hendrik Grijsen en desselfs huisvrouw Geertruid Simmelink voor de somma van zes en
zeventig guldens in specie verbonden comparanten eigendommelijken hoff of gaarden
den kerken gaarden genaamt in de heerlijkheid Borculo onder Eijbergen met de westzijde
langs het gemeene voetpadt en met de oostzijde langs de gaarden van Polman kennelijk
gelegen, vide breeder hier vooren folio 112.
Den 8 september 1785 ’s avonds ten zeven uuren heeft Waander Bruijnink op Grijzen
voor de somma van hondert guldens gepeindt op de gereede goederen van Hendricus
ten Bussche deszelfs huijsvrouw Elsken Holsman en dogter Hendersche ten Bussche in
het bijzonder op zodaane summa van hondert guldens als door doode van Harmen
Holsman op Antink op Hend. ten Bussche en vrouw zijn gedevolveert, als meede op de
ongereede goederen
1e op een stuk bouw en hofland tusschen de landerijen van den praedicant Smits en die
van de Diaconie der stad Eijbergen,
2e op een stuk bouwland groot ongeveer twee schepels gezaaij, tusschen dat van Harmen
Rerink en dat van Jan Blankvoort, en
3e op een huijs, hoff en wheere tusschen de behuijzinge van de weduwe Eggink en van de
weduwe Jan ten Brinke,
alle onder de voogdie Eijbergen in en bij Eijbergen kennelijk staande en gelegen, vide
breder het ordinaris land gerigts protocol folio 121.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Gerojeert den 17 november 1786 vide breeder het ordinaris
land gerigts protocol van dat jaar folio 241"
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27.09.1785
folio 12

07.10.1785
folio 12

25.10.1785
folio 13

Den 27 september 1785 ’s middaags circa twaalf uuren heeft Engbert Joosten op ’t
plaatsjen de Kleine Huerne genaamt, arrest en toeslag gedaan in de heerlijkheid Borculo
deeze voogdie gelegen aan Harmen Odink toebehoorende, zo en in diervoegen als ’t
zelvde door hem werd bezeten en toe behoord, mitsgaders op al dat geen denzelvden in
eijgendom is bezitten ten fine als bij de acte vermeld q.r., vide in het ordinaris landgerigts
protocol folio 123.
Den 7 october 1785 des voordemiddaags circa twaalf uuren, hebben de eheluiden Willem
Mellink en Aaltjen Koerdes, aan haaren zoon Hendrik Jan Mellink en deszelfs huijsvrouw
Geertruid Johanna Veldink uit bijzondere consideratien vereert, gecedeert en in vollen
eijgendom overgegeeven comparanten eigendommelijke hoek hooij gronds in de
Gemeene Maathe in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Rekken, tusschen
Dijker en Udinks hooij-gronden kennelijk gelegen, en voormaals onder het erve Spencke
behoord hebbende, vide breder hier vooren folio 115.
Den 25 october 1785 des voordemiddaags om elf uuren heeft mr. H.J. van Gelder voor de
summa van agt en dertig guldens zestien stuivers agt penningen volgens sententie
competerende van wijlen Gerrit Reimelink peindinge op en aan alle de ongereede
goederen van wijlen gezeide Gerrit Reimelink nagelaten gedaan, geene van dien
uitgezondert, als op een huijs, where en hofjen daar agter, binnen de stad Eijbergen
tussen de behuijzinge van Gerrit Nijland en Arend Markveld, op een gaarden op de Welle
in deeze heerlijkheid alle in en bij Eijbergen kennelijk staande en geleegen, vide breeder
het ordinaris lands gerigt protocol folio
[folionummer staat niet vermeld]

31.10.1785
folio 13 en 14

14.12.1785
folio 14

Den 31 october 1785 ’s nademiddags ten drie uuren heeft mr. Goswin Schluiter door
deszelfs bediende advocaat voor de somma van dertien guldens wegens verschulde
interesse van een capitaaltjen van vijf en twintig guldens peindinge gedaan op en aan alle
de gereede goederen van Jan Hendrik Bouwmeesters niets van allen uitgezondert wat
naam het zelve ook mag hebben, voorts meede op d’ongereede goederen van
gepeindetes speciaal
1e op een gaarden op de Welle naast het land van de heren gedeputeerden met de eene
zijde, en met de andere zijde naast dat van Antonij Tuijl,
2e op een weidjen aan de rivier de Berkel, en een stukjen land daar bij en aan geleegen te
zaamen het Kempken genaamt,
3e op een huijs en where door gepeindete zelfs bewoont wordende,
4e op een stuk land aan den Overhoek groot ongeveer een molder gezaaij aan de
Hupselsche Steege naast het land van J. Simmelink,
5e op een stuk land groot drie schepels gezaaij naast het land van Jan Bouwmeister en
een stuk geestelijk land voor op den Eijbergschen Esch en
6e op een stuk land groot twe schepels gezaaij in den Kattenbarg tusschen het land van
Arend Polman en Roelof Eggink bij het Vaarwark,
alle voornoemde parcelen onder deeze heerlijkheid Borculo in, bij en onder Eijbergen
kennelijk staande en gelegen, vide breeder het ordinaris land gerigts protocol folio 129.
Den 14 december 1785 heeft Lambert Boevink zijne huwelijksche voorwaarde opgerigt
den 4 februarij diiti anni ten fine van protocollatie overgegeven, waar bij onder andere
ongereede goederen door zijne ouders Henderik Roeterink bouwman op Boevink, en
Geertjen Boevink ehell. tot stuur des huwelijks meede gegeven een veen in Mallum
onder Eijbergen, vide breder hier vooren folio 121.
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02.02.1786
folio 14 en 15

09.02.1786
folio 15

22.03.1786
folio 16

22.03.1786
folio 16

22.03.1786
folio 16

Den 2 februarij 1786 is bij het land gerigte geapprobeert erfmaagscheid opgerigt tussen
Hendrik Landewers weduenaar van wijlen Gesina Lentferink ter eenere, voorts Garrit
Jan Wennink en Jan Landewers in qualiteit als aangestelde momberen over het zoontje
van den eerstgemelden bij wijlen zijne voorz. huisvrouw ehelijk verwekt ter anderen zijde
waar bij is geconditioneert, dat de vader den geheelen imboedel des huizes, levendige
have en bouwerie met al het geene daar bij en toebehoord en onder het gereede kan of
mag gereekent worden in volkoomen eijgendom zal hebben, houden en blijven bezitten,
en daar voor aan zijn zoon meerderjaarig geworden zijn zal betalen de somma van één
hondert drie guldens 10 stuivers en ’t geene daar bij verder bedongen is, en wat het
ongereede betreft, bestaande in een huis met den hof daar agter, staande en gelegen
binnen Eijbergen tussen de behuizen van juffer van Eijbergen en Garrit Honhoff, als
mede een stuk lands langs de Ketterink Steege bij Eijbergen gesitueert, dat de vader van
die ongereede goederen als mede van de voordeelige en lastige schulden de eene
halfscheid, en de andere halfscheid zijn minderjaarig zoontjen in eijgendom zullen
hebben ende behouden, lasten en dragen ter tijd als zulks bij het maagscheid breder
vermelt staat, alles onder verband van des vaders goed als daarbij. Nog is aan de vader
privative toegedeelt om reden een hoekjen of stuk land bij Eijbergen op het Hooge
Stukke gelegen, vide breder het wezen protocol folio 470.
Den 9 februarij 1786 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Klaas de Bitter, aan
Harmen Abbink op Garverdink gecedeert op en overgedragen comparants
eijgendommelijke stukjen bouwland groot min of meer twee schepel gezaaij onder deeze
heerlijkheid en voogdie, in den Eijbergschen Esch tussen de landerien van den kooper en
dat van Harmen Engerink kennelijk gelegen, vide breder hier vooren folio 133.
Den 22 maart 1786 ’s nademiddaags ten vier uuren heeft de heer Adolph ten Cate voor
de somma van twee hondert zes en zestig guldens ten laste van de overledene juffer
A.M. de Bitter peindinge en interdictien gedaan op zoodaane koopspenningen als onder
Jan Willem Smits, dr. C. ten Cate, Derk Nijland en Garrit Jan ten Dievelaar wegens
derzelver gekofte parcelen uit de nalatenschap van gemelde juffer de Bitter berustende
zijn, vide breder het ordinaris land gerigts protocol folio 174.
Eodem dato des nademiddaags een weinig over vier uuren heeft de heer Willem ten Cate
voor de sommma van vijftig guldens ten laste van de overledene juffer A.M. de Bitter
peindinge en interdictie op derzelve penningen en persoonen als boven gedaan, vide
breder het ordinaris land gerigts protocol folio 177.
Dato ’s nademiddaags quartier over vier uuren heeft Reinier de Bitter voor de somma van
drie hondert vijf en zeventig guldens ten laste van de overledene juffer A.M. de Bitter
mede gepeindt op zodaane landerien als op den Gosselinks Kamp onder Eijbergen
gelegen, voor zo verre Nicolaas Hendrik de Bitter daar aan mogte beregtigt zijn, vide
breder het ordinaris land gerigts protocol folio 179.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is ten regarde van de peindinge en interdictie op de
koopspenningen hier bij vermelt gerojeert den 4 maij 1786, vide breeder hier ordinaris land gerigts
protocol folio 192".

04.05.1786
folio 17

Den 4 maij 1786 des nademiddaags om twee uuren hebben Nicolaas Hend. en zoon
Reinier de Bitter in qualiteit als erfgenaame van haar moeje wijlen Anna Maria de Bitter
aan mr. C. ten Cate, gecedeert op en overgedragen comparanten eijgendommelijke eene
koeweijdens in een weide bij Eijbergen de Meulemors genaamt kennelijk gelegen voor
allodiaal en onbezwaart, verder met zijn ouwde en nieuwe regten en geregtigheden,
lusten en lasten van dien, vide breder hier vooren folio 163.
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04.05.1786
folio 17 en 18

08.05.1786
folio 18

08.05.1786
folio 19

12.05.1786
folio 19

Dito een weinig over twee uuren hebben bovengemelde comparanten aan Jan Smits en
deszelvs huijsarouw Mechtelt te Raa, en aan Jan Willen Smits en zijn ehevrouw
Mechtelda van Campen gecedeert op en overgedragen, comparanten eijgendommelijken
hoek weide grond, in deeze heerlijkeheid en voogdie, buurschap Holterhoek in de
Harbersmaathe met drie zijden naast of in den grond van de cessionarien kennelijk
gelegen, met all deszelvs regt en geregtigheid, vide breeder hier vooren folio 164.
Eodem die des nademiddaags een weinig voor half drie uuren heeft gemelden Nicolaas
Hendrik, en Reinier de Bitter aan Gerrit Jan ten Dievelde, gecedeert op en overgedragen
comparanten eijgendommelijke stukjen bouwland in deeze heerlijkheid Borculo onder
Eijbergen kennelijk gelegen, met het eene einde naast het huijs van Gerrit Kluijvers, en
met het andere einde naast den hoff van Jan Adolph ten Cate met allen toe behoor,
regten en geregtigheden van dien, vide breder hier vooren folio 165.
Den 8 meij 1786 des voordemiddaags om elf uuren heeft Engelbert Tiberius Haring van
Harinxma thoe Heeg en zijn ehevrouw Maria Sophia van Harinxma van Oldenneel door
deszelvs gevolmagtiger mr. J.H. Heijdenrijk ten behoeve van Willem Luttikhold en Maria
Laarmans ehell. getransporteerd op en overgedragen hunne eijgendommelijke
cavensteede genaamt de Rensink Cavensteede bestaande in een huijs of wooninge,
schoppe en bakoven neffens een gaarden grond een schepel gezaaij bij ’t voorschreven
huijs leggende, voorts nog een gaarden genaamt den Weggen Gaarden groot circa vijf
schepel gezaaij en gelegen bij Kremers huijs. Dan nog een stuk bouwland groot circa drie
schepel gezaai bij eerst gemelde huis op den kamp gesitueert, aan de eene zijde langs ’t
land van Hendrik Brouwers, en aan de andere zijde langs den gemeenen weg schietende,
met hun ap- en dependentien, regten en geregtigheden, te zaamen in de heerlijkheid
Borculo deeze voogdie boerschap Mallum kennelijk gelegen, vide breeder hier vooren
folio 166.
Den 8 meij 1786 des voordemiddaags even over elf uuren hebben voorens gemelde ehell.
Harinxma door hunnen gevolmagtiger mr. J.H. Heijdenrijk aan Gerrit Evers en Hendrina
te Winkel ehell. gecedeert op en overgedragen comparants principalen eijgendommelijke
stukke bouwland genaamt de Bree circa zeven schepel gezaaij in den Maller Esch onder
de heerlijkheid Borculo deeze voogdie tusschen de landerien van Mugge en Rosink
kennelijk gesitueert met deszelvs ap en dependentien, regten en geregtigheden, vide
breder hier vooren folio 168.
Den 12 meij 1786 ’s nademiddaags circa vier uuren heeft Levij Samson joods koopman te
Eijbergen voor de somma van twee honderd dertig guldens en twee en zeventig guldens
zestien stuivers ingevolge twee differente handschriften ten laste van Jan Vunderink ofte
deszelvs huisvrouw Janna Koelmans gepeindt op het goed en erve het Hannink genaamt
in deeze heerlijkheid van Borculo onder Eijbergen gelegen, mitsgaders op het plaatsjen
het Koelmans Plaatsjen genaamt, meede in deeze heerlijkheid en voogdie op het Loo
gelegen, met alle derzelver onderhoorigheeden, ap en dependentien van dien, vide
breeder het ordinaris land gerigts protocol folio 192.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 17 dito maand en jaar, vide het
ordinaris land gerigts protocol folio 199".

13.05.1786
folio 20

Den 13 meij 1786 des voordemiddaags om twaalf uuren hebben de ehell. Jan Harmen
Mellink op Dijke en Grietjen te Raa cum suis, aan Garrit Jan Olthaar en deszelvs
huijsvrouw Hendrica Klopman en erven, gecedeert op en overgedragen comparanten
eijgendommelijke vierde part aan de plaatse Kormelink genaamt, bestaande in het huijs,
schoppe, hofland en landerijen daar bij en aangeleegen de Woerst genaamt, naast het
land van Hendrik Eevers, met alle deszelvs regten en geregtigheden, lusten en lasten van
dien, in de heerlijkheid Borculo in deeze voogdie te Rekken gesitueert, vide breeder hier
vooren folio 170.
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15.05.1786
folio 20

Den 15 maij 1786 des voordemiddaags circa half elf uuren heeft Frederik Rosink, aan
Willem Stomp en zijn vrouw Willemina Rosink voor de somma van twee hondert en
vijftig guldens verbonden zijn persoon en goederen in specie het huijs Rosink genaamt,
met den daar aan gelegen gaarden grond, twee stukken bouwland in den Laagen
Eesterik, een stukke op den zo genaamden Tenkers of Nijenkamp, dan nog een stukjen
land in den Esch de Zantbree genaamt, alle in de heerlijkheid Borculo onder deeze
voogdie in Rekken kennelijk gesitueert, vide breeder hier vooren folio 176.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Gerojeert den 2 november 1804".

15.05.1786
folio 20 en 21

17.05.1786
folio 21

17.05.1786
folio 21 en 22

20.05.1786
folio 22

20.05.1786
folio 22

13.07.1786
folio 23

1786 des voordemiddaags om half twaalf uuren heeft Jan Hendrik ter Raa, en Jan
Maseland, ten behoeve van Garrit Simmelink en deszelvs huijsvrouw ofte erven,
gecedeert op en overgedragen comparanten eijgendommelijke stukke bouwland, groot
ongeveer vijf schepels gezaaij zijnde kennelijk in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie op
den Lammers Kamp met de eene zijde naast de landerien van Berent Broekers, en met
de andere zijde naast dat van Arent ter Braak gesitueert, vide breder hier vooren folio
180.
Den 17 maij 1786 des nademiddaags een weinig over half vijf uuren hebben de eheluiden
Jan Vunderink, en Janna Koelmans aan Arent Harmen Abbink en erven op en
overgedragen comparanten eijgendommelijke erve en goed Hannink genaamt,
bestaande in huijs, gaarden grond, bouw en weijde landen en houtgewas daar onder
gehoorende met alle deszelvs regten en geregtigheden in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie buurschap Olden Eijbergen, aan de eene zijde naast de plaats daar Stoffer
Reimelink op woont en aan de andere kant naast een gedeputeerd goed Beumthuijs
genaamt in zijn bekende bepalinge gesitueert en gelegen, vide breder hier vooren folio
184.
Eodem dato hebben bovengemelde eheluiden Vunderink des nademiddaags een kwartier
voor vijf uuren ten behoeve van Willem te Biesebeek en Aaltjen Vunderink eheluiden
gecedeert en overgedragen comparanten eijgendommelijke Boesken Plaatsjen, of zo
genaamde Halve Haarder Erve, als meede zeven sestiende parten van het Pasmans
Plaatsjen te zaamen in de heerlijkheid Borculo buurschap Mallum op ’t Loo onder deeze
voogdie kennelijk gelegen, met alle oude en nieuwe regeten en geregtigheden, vide
breder hier vooren folio 187.
Den 20 maij 1786 ’s middaags ten twaalf uuren, hebben Nicolaas Hendrik en deszelvs
zoon Reinier de Bitter aan Derk Nijland, en deszelvs huijsvrouw Catharina Blankvoort
gecedeert op en overgedragen comparanten eijgendommelijken hof het Dekkers
Kempken genaamt in deeze heerlijkheid Borculo digt bij en aan Eijbergen, naast het land
van J.A. ten Cate, en ’t eindens het land van Jan Wennink kennelijk gelegen, met een
vrijen voerweg daar na toe door het zo genaamde Bitters Hekke langs en ’t eindens
comparants land, vide breder hier vooren folio 190.
Eodem dato ‘s middaags circa half één uuren heeft Nicolaas Hendrik aan zijnen zoon
Reinier de Bitter gecedeerd op en overgedragen comparants geregten eijgendom van en
aan het land op den Gosselinks Kamp in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie ten
westen langs het gemeene voetpad, en ten oosten naast het land der erven van wijlen de
weduwe Immink kennelijk gelegen, vide breeder hier vooreen folio 192.
Den 13 julij 1786 ’s nademiddaags ten half zes uuren heeft Gerrit Abbink, aan Harmen
Reerink en Johanna Tijberink ehell. gecedeert op en overgdragen comparants
eijgendommelijke hoff in de heerlijkheid Borculo onder Eijbergen op Simmelink, met de
eene zijde naast den hof van Willem Bouwmeester en met de andere zijde naast den hof
van Harmen Joost Revius kennelijk gelegen, zijnde een vrij en allodiaal parceel, vide
breeder hier vooren folio 214.
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13.07.1786
folio 23

13.07.1786
folio 23 en 24

13.07.1786
folio 24

13.07.1786
folio 24

13.07.1786
folio 25

13.07.1786
folio 25

23.08.1786
folio 25 en 26

Eodem dato ’s nademiddaags paulo post semi septam heeft Garrit Abbink ten behoeve
van Gerrit Ruiters en deszelfs huijsvrouw Gesina ten Dievelde, gecedeert op en
overgedragen des comparants eijgendommelijke stuk bouwlands op de Goote agter den
hoff van dor. C. ten Cate, en bezijden het land van de weduwe Teger in de heerlijkheid
Borculo bij Eijbergen gesitueert, voor vrij allodiaal, vide breeder hier vooren folio 215.
Eodem ’s nademiddaags een weinig na half zes uuren heeft gezeide Abbink ten behoeve
van Albert Mullerink, gecedeert op en overgedragen, comparants eigendommelijke kamp
bouwlands den Middelsten Kamp genaamt in deze heerlijkheid Borculo bij Eijbergen
langs de Bijler Gaardens en den weg zoo over Simmelink gaat, in zijne bepaalinge
kennelijk geleegen, met zijn oude en nieuwe regt en geregtigheid, met den vaarweg door
het hooge kamps hekke, en den weg zoo uit Eijbergen na Simmelink opgaat, vide breeder
hier vooren folio 217.
Den 13 julij 1786 ’s nademiddaags een weinig voor zes uuren heeft Gerrit Abbink aan
Warner Bruijnink en dezelvs huisvrouw Hendrina Griesen voor de somma van één
hondert en vijftig gulden verbonden zijn persoon gereede en ongereede goederen in
specie zijn eigendommelijk huijs met het landt daar agter gelegen staande het huijs naast
dat van Joost Hendriuk Revius, en de weduwe Wevers in Eijbergen, en het land of
hoffgrond agter boven gemelt, legt tusschen de grond van Aelbert Niessink en de
weduwe Wevers tot aan de Goete zo daar agter langs loopt, vide breeder hier vooren
folio 218.
Eodem dato ’s nademiddaags een weinig voor zes uuren heeft gemelde Gerrit Abbink aan
en ten behoeve van boven gemelde ehell. Bruinink gecedeert op en overgedragen zijn
eigendommelijke hofjen op Simmelink bij Eijbergen langs den Voort, en ’t eindens des
koopers gaarden en bezijden die van Gerrit te Raa kennelijk gelegen voor vrij allodiaal,
vide breeder hier vooren folio 220.
Den 13 julij 1786 ’s nademiddaags circa zes uuren heeft duk gemelde Gerrit Abbink aan
Jan Boerhoff en deszelfs huijsvrouw Johanna Ketterink gecedeert op en overgedragen
zijn eijgendommelijke koeweide in de Simmelinks Weide bij Eijbergen gelegen, met den
vaarweg of drieveweg door de Hemstede Pellink Stege en Schurinks Weide voorts met
zijn oude en nieuwe geregtigheid, vide breeder hier vooren folio 221.
Nog ’s nademiddaags ten zes uuren heeft denzelven Gerrit Abbink ten behoeve van
Hermen Eppink en deszelfs huijsvrouw en erven, gecedeert op en overgedragen zijn
eijgendommelijke weide den Bijvank genaamt in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie
boerschap Holterhoek, naast de Ketterinks Brake, de weijde van Gerrit Bilderbeek, en
Leemslat zijn gront kennelijk gelegen, met zijn oude en nieuwe regt en geregtigheid, met
den vaarweg daar na toe langs Gerrit ter Braake zijn grond, vide breeder hier vooren folio
223.
Den 23 augustus 1786 ’s nademiddaags ten vijf uuren heeft Hermanus Oosterbroek voor
de summa van twee hondert guldens ten laste van Jan Hendrik Bolster op ’t kerspel
Vreeden woonagtig gepeindt op zodaane aanpart van een capitale summa ad vijftien
honderd guldens als voorschreven debiteur wijlen zijn vader, en nog in leven zijnde
moeder Jan Hendrik Bolster en Margaretha Beusink op den 26 julij 1774 aan Jan Hendrik
Traa en deszelvs huisvrouw Gosina Wesselink ter leen hebben opgeschoten die daar
voor tot een speciaal onderpand hebben verbonden haar eijgendommelijke gedeelte van
de Kroses Kotte, bestaande in huis, hof, bouwlanden in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie buurschap Rekken gelegen, vide breder het ordinaris land gerigts protocol folio
209.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 5 october deezes jaars 1786, vide
breder het ordinaris land gerigts protocol van dien datum folio 227".
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23.08.1786
folio 26

Den 23 augustus 1786 ’s nademiddaags even over vijf uuren heeft den heer Frans Hoed
woonende te Vreeden voor eene capitale summa van drie hondert en vijf en tachentig
guldens ten laste van wijlen Jan Hendrik Bolster en nog in leven zijnde vrouw Margaretha
Bensink gepeint insgelijk op bovengemelde somma van vijftien hondert guldens als
voorschreven debiteurs aan Jan Hendrik te Raa hebben ter leen voorgestrekt met het
verband daar voor gepasseert op den 26 julij 1779 ten fine als boven, vide breder het
ordinaris land gerigts protocol folio 212.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 5 october 1786, vide breder het
ordinaris land gerigts protocol dicti die et anni folio 225".

29.09.1786
folio 26 en 27

30.09.1786
folio 27

30.09.1786
folio 28

Den 29 september 1786 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft Antonij Vosding van
Beverförden in qualiteit als eenig erfgenaam van wijlen deszelvs moeder mevr.
Antonetta van Beverförden geb. ten Cate, aan Jan Adolph ten Cate en zijn weled. erven
gecedeert op en overgedragen vier parcelen welke wijlen comparants moeder
voornoemd uit haaren ouderlijken boedel zijn toegedeelt, namentlijk het zestiende deel
van ’t erve Muggers in Mallum, den halven thienden uit Bempthuijs in Olden Eijbergen,
eene koeweijde in zogenaamde Smits Weide, en nog een stuk bouwlands van 4 schepels
gezaai alle kennelijk in derzelver limiten onder deeze voogdie in de heerlijkheid Borculo
gelegen met zijne oude en nieuwe regten en geregtigheden, ap- en dependentien van
dien, vide breeder hier vooren folio 255.
Den 30 september 1786 ’s voordemiddaags ten half 12 uuren heeft Gerrit te Nijenhuijs
en Willemina Weerkamp ehel. aan de Diaconie Armen van Rekken voor eene capitale
somma van zeven honderd guldens en renten van dien verbonden derzelver persoonen
gereede en ongereede goederen en in het bijzonder mede der comparanten
eijgendommelijke plaatsjen het Nijenhuijs genaamt, het huijs, den hof of gaarden en alle
bouwlanden daar toe behoorende mitsgaders den inslag en plaggenvreede, voorts de
schuure en alle ap- en dependentien van die parcelen, in de heerlijkheid Borculo, deeze
voogdie buurschap Rekken kennelijk gelegen, edog de weijde of hooigrond daar onder
niet begrepen, vide breder hier vooren folio 257.
Den 30 september 1786 ’s voordemiddaags even over half 12 uuren heeft Gerrit
Nijenhuis en Willemina Weerkamp ehel. aan Jan Berent Scholten en deszelfs huijsvrouw
Maria Arentzen eene capitale somma van vier hondert guldens verbonden voor dit
capitaal en renten haare persoonen en goederen, speciaal een weideken groot ongeveer
drie dag majens het Jordens Wadde genaamt, behoorende onder het erve Nijenhuijs, in
de heerlijkheid Borculo buurschap Rekken, onder deeze voogdie aan de rivier den Berkel
tegen over geestelijk bouwland kennelijk gelegen, met alle deszelfs toebehoor, regt en
geregtigheid, vide breder hier vooren folio 260.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deze acte is gerojeert den 16 december 1786".

05.10.1786
folio 28 en 29

Den 5 october 1786 ’s nademiddaags ten half vijf uuren heeft Jan Hendrik ter Raa, en
zijne huijsvrouwe Gosina Wesselink, aan Garrit Jacob ter Raa, haaren zoon, tegens
alimentatie van hun beiden, gecedeert op en overgegeeven, comparanten haare gereede
goederen, actien en crediten, ingedoemte des huijzes, levendige have, mest en mest regt,
alles wat onder ’t gereede kan of mag gereekent worden, voorts alle haare ongereede
goederen bestaande in een gedeelte van de Krozes Kotte als huijs, bouw en weideland,
leggende naast het land van Johanna Deggerink, met de eene zijde aan de noordkante,
en met de andere langes de gemeene heelweg zo als ’t zelvde is uitbepaalt en in de
heerlijkheid Borculo, deeze voogdie buurschap Rekken kennelijk is gelegen. Daar op
erscheenen Garrit Jacob ter Raa accepterende deeze cessie, onder belofte om aan alle de
conditien daar bij vermelt q.r. punctuelijk te voldoen, vide breeder hier voren folio 263.
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05.10.1786
folio 29

05.10.1786
folio 29

Den 5 october 1786 ’s nademiddaags een weinig na half vijf uuren heeft Gerrit Jacob ter
Raa aan Frans Hoed, en zijn ehevrouw Anna Margreta Aackkolk voor eene summa van
vijftien honderd caroli guldens tot twintig stuivers ’t stuk, verbonden zijn persoon
gereede en ongereede goederen en wel speciaal zijn eijgendommelijke toe behoorende
gedeelte van de Krozes Kotte, bestaande in een huijs, hoff, bouw en weide land, zo als
het zelve hier boven beschreven en op heden door zijn ouders aan hem gecedeert en
overgedragen is, vide breder hier vooren folio 265.
Eodem dato ’s nademiddaags een weinig voor vijf uuren heeft Jan Hendrik Boijng pro se
et nomine uxoris Henrica Bolster voor eene somma van vijftien honderd één en negentig
guldens en twaalf stuivers ten laste van zijnes schoonmoeder Margareta Bensing en
zwager Joan Hendrik Bolster gepeindt op zodaane regt en pretensie als de heer Hendrik
Munts oud scholtus te Heino ten laste van Jan Deggerink en zijne huisvrouw was
hebbende en op den 3 februarij 1753 aan comparants schoonvader Jan Hendrik Bolster
en vader van Joan Hendrik Bolster heeft gecedeert en welke cessie door Jan Deggerink is
geapprobeerd, vide breder het ordinaris land gerigts protocol folio 228.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 13 october 1787, vide het ordinaris
land gerigts protocol van dat jaar en dag aldaar folio 337".

15 juni 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 11 -

Transcriptie: © Hans van Rijn - m.m.v. Ben Baneman

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 431
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van de voogdij Eibergen - Periode 1784-1787
13.10.1786
folio 30 en 31

Den 13 october 1786 is tusschen Johanna Maria Stevens weduwe van wijlen Jan
Simmelink ter eenre, voorts de momberen over de zeven minderjarige kinderen van
voorz. Jan Simmelink en Johanna Maria Stevens ter anderen zijde een onwederroepelijke
maagscheid opgerigt gesloten en bij het land gerigte g’approbeert als volgt dat de
moeder voor haar erflijk hebben en behouden zal alle de gerede goederen en voordeelige
boedels schulden op den inventaris gespecificeert van cap. 2 tot 9 ingesloten voor de
somma van f. 499-18-03 op conditien als daar bij q.r., 2e dat de eerste condividente mede
zal hebben en behouden de geregte halfscheid van alle de ongereede boedels goederen
op den inventaris genoteert, en bestaan
1e in de halfscheid van drie vierde parten aan het goed de Paalhaar,
2e een half huijs met een hofjen daar agter, en een torfschopjen daar in staande tusschen
de behuijzingen van J.D. te Vaarwerk en H. Reerink,
3e den halven Kerken Gaarden met de eene zijde naast den gaarden van Jan ter Beek, en
met de andere zijde langs den gemeenen weg of voetpat,
4e een huis met een hof daar agter aan, schietende aan den zogenaamden Brink,
5e een koeweide in de Hasselt, en een koeweide in de Weerbunt,
6e een weide het Goorakker met een hoekjen bouwland daar aan, met de eene zijde voor
een gedeelte langs de weide grond van de weduwe D. Harbers, en voor een gedeelte
langs dat van de hr. J.H. ten Cate,
7e een stuk bouwland op de Heemsteede met de eene zijde naast het land van Derk
Wormmeester,
8e een stuk land op de Koemen, met de eene zijde langs het land van Garrit Kluijvers
Gerritz.,
9e een stuk land op het zogenaamde Hillegen huijsjen met de eene zijde naast het land
dat onder de Koster Plaatse gehoort,
10e een stuk bouwland in den Bestoesen Kamp met de eene zijde naast het land van G.J.
Bouwmeester,
11e een stukjen bouwland in den Esch tusschen de landerijen van Engerink te Enschede,
12e een stuk land in den Jukkenbarg met de eene zijde naast het land van J.W. Smits,
13e een stuk land op den Bronkhorstkamp, met de eene zijde langs het gemeene velt, en
met het einde tegens de grond van F. van Hummel,
14e een stukjen bouwland op den Koldewijje met de eene zijde langs het land van G.
Bilderbeek,
15e een stukjen bouwland op den Overhoek, met de eene zijde langs de landerien van
Hanninks Plaats,
16e een stukjen bouwland in den Bestoesen Kamp naast het land van J.D. te Vaarwark,
17e een gaarden in den Mors met de eene zijde langs de landerijen onder de Pastorie van
Eijbergen gehoorende,
18e een gaarden in den Claashoff met de eene zijde langs de gaarden van de erven van
wijlen Gradus Eggink,
alle voornoemde parcelen in, bij en onder Eijbergen gelegen, en dat de wederhelfte van
dezelve bij haare minderjaarige kinderen eijgendommelijk zullen genoten worden, als ook
van de eijkenboomtjes waar van eenige reets gehouwen en eenige nog onbehouwen zijn
cap. 10 van den inventaris te zien, vide breeder het weezen protocol folio 5.
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28.10.1786
folio 32

10.11.1786
folio 32

17.11.1786
folio 33

17.11.1786
folio 34

Den 28 october 1786 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Aalbert Niesink voor
hen selvs en caverende voor zijn absente huisvrouw Bernadina Ruijters aan Derk
Vunderink en deszelvs erven, gecedeert, op en overgedragen comparants en vrouw
eijgendommelijke stuk bouwland groot anderhalf schepel gezaai in deze heerlijkheid van
Borculo bij Eijbergen op den Koem, naast het land van H.J. Revius en deszelvs weide met
de eene zijde, en met de andere zijde langs den weg die na de Mors loopt, na
verkooperen voornoemt land kennelijk gelegen, met alle zijne ouwde en nieuwe regten
en geregtigheden, ap- en dependentien, vide breder hier vooren folio 275.
Den 10 november 1786 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben de ehel. Wolter
Simmelink en Berendina Roelvink aan Harmanus Oosterbroek en deszelvs ehevrouw
Eva Olthuis gecedeert, op en overgedragen comparanten eijgendommelijke derde part of
aandeel aan den hooij of weijde grond de Haarink Maat genaamt, exempt een agtste
deel van dit der comparanten derde part het welke aan mr. J.H. van Basten competent is,
in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie onder de buurschap Loo of Mallum, ten oosten
aan het land van Bomthuis en weide van Jordens, ten westen aan de weijde van Gerrit
Simmelink, ten zuijden aan de Berkel en ten noorden langs Leefvers Bosch kennelijk
gesitueert, met alle zijne oude en nieuwe regt en geregtigheid, ap- en dependentien van
dien, vide breder hier vooren folio 280.
Den 17 november 1786 ’s nademiddaags ten half 2 uuren hebben de eheluiden Hendrikus
ten Busschen en Elsken Holsman, als mede de voordogter van den eersten comparant
Henders ten Bussche aan Hendrina Simons voor de somma van twee honderd guldens
van twintig stuivers Hollands het stuk verbonden zo sampt als zonders derzelver
persoonen gereede en ongereede goederen, in het bijzonder haare eijgendommelijke
huis, met de daar agter gelegenen hof in Eijbergen tusschen de huijzen en hoven der
weduwen van wijlen Gradus Eggink en van Jan ten Brinke kennelijk staande en gelegen,
voorts een stuk bouwland op de Welle, tusschen het land behoorende tot de Pastorie
van Eijbergen, en dat van Derk Vunderink, dan nog een gaarden den Baars Gaarden
geheeten, tusschen de landerijen van Albert Mullerink, en dat tot de school van
Eijbergen behoorende, en eindelijk een gaarden in den Klaashof aan de eene zijde naast
een gaarden van den Eijbergschen Armen Staat, en met de andere zijde naast den
gaarden van G. Timmerman te zaamen in deeze heerlijkheid Borculo onder Eijbergen
gelegen, vide breeder hier vooren folio 281.
Den 17 november 1786 ‘s nademiddaags circa twee uuren heeft Jan Hermen Temmink
weduwnaar van Geertruid Bolster pro se et qq voor eene summa van twee hondert
rijksdaalder markgeld, ten laste van Jan Hendrik Bolster gepeindt bijzonder en speciaal
op en aan zodaane obligatie groot twee duizend en vijftig gulden Hollands en interessen
van dien als door Jan Deggerink ten behoeve van de vader van J.H. Bolster ten protocolle
afgegeeven met het regt van reel verband daer bij, bestaande in het plaatsjen Deggerink
genaamt, met alle deszelvs toe behooren, niets van alle uitgezonderd in de heerlijkheid
Borculo, deeze voogdie gelegen, voor zo verre Jan Hendrik Bolster toestendig of daar aan
regt hebbende, vide breder het ordinaris land gerigts protocol folio 242.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 13 october 1787 vide het ordinaris
land gerigts protocol van dat jaar aldaer folio 338".
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17.11.1786
folio 34

Den 17 november 1786 ’s nademiddaags ten half drie uuren heeft juffrouw Mechteld ten
Beijtel woonende te Vreeden, door Johannes Krumpelman daar toe speciaal
lasthebbende voor de somma van vijfhondert vijf en twintig guldens ten laste van
Margareta Bensing weduwe wijlen Johan Henrick Bolster, en haar zoon mede Johan
Hendrick Bolster en zijn vrouw Margareta Wilmer, gepeint op zodaane regt en
praetensie als de hr. Hendrik Munts ten laste van Jan Deggerink en zijne huisvrouwe was
hebbende en die op den 3e februarij 1753 aan Jan Hendrik Bolscher heeft gecedeert en
overgedragen groot in capitaal drie duizend guldens, vide breder het ordinaris land
gerigts protocol folio 245.
e

[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 13 october 1787, vide het ordinaris
land gerigts protocol folio 339".

29.11.1786
folio 35

14.12.1786
folio 35 en 36

05.01.1787
folio 36

05.01.1787
folio 37

Den 29 november 1786 ’s voordemiddaags ten half 12 uuren heeft Arent Bleeken pro se
et nomine uxoris Fenneken Smits, aan de heer Willem ten Cate en deszelfs eheliefste
C.A.M. Dul en erfgenamen, gecedeerd, op- en overgedragen een stuk bouwland ongeveer
groot drie en een half schepel gezaai, in deeze heerlijkheid Borculo onder Eijbergen op de
Hemsteede langs het land van de koperen haar vader J.A. ten Cate, westwaarts voor een
gedeelte langs het land van Catharina Kroonen, en het overige gedeelte naast Albert
Mullerink zijne landerijen kennelijk gesitueert met alle zijne ouwde en nieuwe regten en
geregtigheden, ap- en dependentien, lusten en lasten van dien, vide breder hier vooren
folio 285.
Den 14 december 1786 ’s avond een weinig over 7 uuren hebben de ehel. Gerrit
Nijenhuis en Willemina Weerkamp aan Jan Berent Grootholt, en deszelvs huijsvrouw
Johanna Avink gecedeert, op en overgedragen onder conditie van inlossinge binnen 15
jaren comparanten eijgendommelijke weijdeken groot ongeveer drie dag maajens het
Jordens Wadde genaamt, behoorende onder het erve Nijenhuis in de heerlijkheid
Borculo deeze voogdie, buurschap Rekken, aan de rivier de Berkel tegen over geestelijk
bouwland kennelijk gelegen, met alle deszelvs toebehoor, oude en nieuwe regt en
geregtigheid. Edog alles onder deeze expresse conditie en bedongene voorwaarde dat de
comparanten of derzelver erfgenaamen zullen vermogen het opgemelde parceel binnen
de eerste vijftien jaaren te reken van den 22 november deezes jaars, en daar na niet met
een gelijke somma van zes honderd vijf en twintig guldens in te lossen, vide breeder hier
vooren folio 292.
Den 5 januarii 1787 ’s avonds ten halv vijf uuren heeft Engbert Roelevink op den Platvoet
aan en ten behoeve van Coert Hannink en deszelvs huijsvrouw Henders te Leugemors
gecedeert, op en overgedragen des comparants eijgendommelijke huijs op het goed
Roelevink in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Ouden Eijbergen kennelijk
staande en gelegen met den gaarden of kamp daar annex en de sigt vreede of maaij
grond, zo als is afgepaalt, voorts met de eijken boomen bij het huijs op den Brink staande,
edoch drie dito naast Florijnshuijs daar onder niet begrepen, verder met zijn lusten en
lasten, regten en geregtigheden alles overeenkomstig de conditien bij de veilinge dezer
parceels, vide breder hier vooren folio 298.
Den 5 januarii 1787 ’s avonds iets over half vijf uuren heeft Egbert Roelevink op den
Platvoet ten behoeve van Jan Reimelink gecedeert, op en overgedragen comparants
eijgendommelijke bouwland de Bree genaamt, agter den kamp of gaarden bij het huijs op
het erve Roelevink, met de eene zijde naast het land van Reimelink, en met de andere
zijde langs het land onder het erve Wansink behoorende, met de maaijgrond daar toe
afgepaalt in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Ouwden Eijbergen
kennelijk gelegen, voor vrij en allodiaal met alle deszelvs regten en geregtigheden, vide
breeder hier vooren folio 299.
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05.01.1787
folio 37

05.01.1787
folio 38

17.01.1787
folio 38

12.02.1787
folio 39

Eodem heeft denselven ’s avonds circa vijff uuren ten behoeve van Johanna Boschmans
wedue van wijlen Gerrit Kuijper en de kinderen en erfgenaamen van den laastgemelden
gecedeert, op en overgedragen comparants eijgendommelijke weijde of hooiland het
Koelen genaamt gelegen aan de rivier de Berkel met de eene en de andere zijde aan de
Mors Steege niet beswaart als met verpondinge in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie
buurschap Ouwden Eijbergen gesitueert met alle regten en geregtigheden van dien, vide
breder hier vooren folio 301.
Den 5 januarii 1787 ’s avonds ten vijf uuren heeft Egbert Roelevink op den Platvoet, aan
en ten behoeve van Harmen Lubbers en zijne huijsvrouw Harmina Reimelink gecedeert,
op en overgedragen comparants eijgendommelijke stuk gronds de Garsten Bree
geheeten behoort hebbende tot het erve Roelevink in de heerlijkheid Borculo deeze
voogdie buurschap Ouden Eijbergen met de eene zijde naast het weijdeland van Hannink
en met de andere naast een weijdeland de Mors genaamt kennelijk gelegen voor vrij
allodiaal met alle deszelvs regten en geregtigheden, lusten en lasten, vide breder hier
vooren folio 303.
Den 17 januarij 1787 heeft Hendricus ter Weeme een document of maagscheids contract
ter secretarie gebragt ten fine van protocollatie en registratuure ingegaan tusschen Jacob
Efraims en zijn zoons Efraim, Samson en Moses Jacobs, waar bij Jacob Efraim alle zijne
gerede goederen overgeeft aan zijn tweeden zoon Samson Jacobs waar tegens denzelven
aanneemt zijnen vader den tijt zijnes levens te alimenteren, waar in de eerste en derde
zoon consenteren, vide breder hier vooren folio 306.
Den 12 februarij 1787 ’s nademiddaags ten vijf uuren heeft juffr. Christina Willink door
deszelvs gevolmagtigde Hendrik Willink Abrahamsz. voor een capitale somma van één
hondert guldens en agt gulden reets verscheenen renten ten laste van Arnolda en Jan
Hendrik Bouwmeister gepeindt opgemeldens ongereede goederen als
1e op een huijs binnen Eijbergen met de eene zijde naast dat van Hendrik Niessink
Pellewever,
2e op een weijdjen met de eene zijde aan de Berkel, benevens een stukjen bouwland en
gaarden grond daar bij,
3e op een stukjen bouwland met het einde aan den gemeenen weg, en met de eene zijde
naast dat van de wedue Jan Simmelink
alle voornoemde parcelen in, bij en omtrent de stadt Eijbergen kennelijk staande en
gelegen, vide breeder het ordinaris landgerigts protocol folio 266.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Deeze acte is gerojeert den 8 junij 1787, vide breder het
ordinaris land gerigts protocol van dit jaar folio 307".
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14.02.1787
folio 39 en 40
en 41

10.04.1787
folio 41

04.05.1787
folio 42

04.05.1787
folio 42

Den 14 februarij 1787 heeft Hendricus ter Weeme ter instantie van J. Mullerink een
document of erfmaagscheid ter secretarie gebragt ten fine van protocollatie en
registrature ingegaan en gesloten tusschen Albert, Jan en Hendrijka Mullerink te zamen
kinderen en erfgenaamen van wijlen Jan Mullerink en Aleijda ter Weeme in leven
echteluiden, waar bij aan Aalbert Mullerink erffelijk en eijgendommelijk toegezet
1e het huijs, schuure en brouhuis en zaatbarg staande in Eijbergen aan de Nijstrate,
2e een kamp bij ’t huis en den hof bij ’t huis etc.,
3e een stuk bouwland de Hooge Huurne genaamt naast het land van de weduwe Immink
ter eene zijde en ter andere zijde naast het land van Arent Bleeke uit Nede,
4e een vierde part van den camp genaamt den Kost Verlooren ’t welk in vier stukken
gebouwt word en is dit het eerste of voorste stuk aan ’t gemeene Veld gelegen,
5e een capitaal groot vier hondert twee en zestig gulden ten laste van de kerk van
Eijbergen
onder de conditien van uitkeeringe als daar bij
aan Jan Mullerink word erffelijk en eijgendommelijk toegedeelt de twee middelste
stukken bouwland of den halven Cost Verlooren, zoo en als die in haare vooren en
bepalinge gelegen zijn,
aan Hendrica Maria Mullerink word erf- en eijgendommelijk toegedeelt een stuk
bouwland of vierde part van den Kost Verlooren te weeten het agterste stuk zo als het
thans in zijne vooren en bepalinge gelegen is, een stuk bouwland schuins tegen het huis
over aan de steege naast het land van de hr. J.A. ten Cate, vide breeder hier vooren folio
310.
Den 10 april 1787 ’s nademiddaags circa twee uuren heeft Henderik Odink, en Geesjen
Elsman ehell. voor de somma van drie hondert guldens van twintig stuivers ’t stuk aan de
Diakonie Armen van Rekken verbonden als mede voor de pagtpenningen van het
plaatsjen ten Else aan de Diakonie van Rekken toe behoorende en waar van de
comparanten bouwluiden zijn, derzelver persoonen gereede en ongereede goederen, in
het bijzonder derzelver eijgendommelijke stuk bouwlands groot ongeveer drie schepels
gezaai, op het Odinkbroek met de eene zijde naast het land van Tone Gijsbertz en met de
andere zijde naast het land van de Rekkensche Diakonie, als mede een kampjen
bouwlands het Engerot geheeten met de gras grond daar aan gelegen in de Aape, met de
eene zijde naast de weide van den commissaris Mellink, den Breen genaamt en met de
andere zijde naast de weide van Koordes, de Bosmaate geheeten te zamen in de
heerlijkheid Borculo deeze voogdie, buurschap Rekken kennelijk gesitueert, vide breder
hier vooren folio 327.
Den 4 maij 1787 ’s nademiddaags circa drie uuren heeft Johanna Maria Stevens, weduwe
wijlen Jan Simmelink, en de landregtelijke aangestelde mombers over de onmondige
kinderen van boven gemelde eheluiden aan Wolter Simmelink deszelvs huijsvrouw en
erven gecedeert, op en overgedragen een hoek bouwland in deeze heerlijkheid van
Borculo bij Eijbergen in den zogenaamden Bestoesen Kamp naast het land van Jan Derk
te Vaarwark aldaar kennelijk gelegen in zijne bepaalinge voor vrij allodiaal, met alle zijne
oude en nieuwe regten en geregtigheden, vide bredere hier vooren folio 362.
Dito hebben dezelve pro se et qq aan en ten behoeve van Jan Derk Harbers en zijn erven
gecedeert, op en overgedragen een stuk bouwland in de heerlijkheid Borculo onder deeze
voogdie op den Overhoek met de eene zijde langs het land van de weduwe wijlen Derk
Harbers, en aan de andere zijde naast het land van Coerd Hannink kennelijk gelegen, met
alle deszelvs toe behoor, ap- en dependentien, vide breeder hier vooren folio 364.
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04.05.1787
folio 42 en 43

04.05.1787
folio 43

04.05.1787
folio 43 en 44

04.05.1787
folio 44

09.05.1787
folio 45

16.05.1787
folio 45 en 46

Eodem dato hebben Willemken Bekking weduwe Jan Stevens, en gemelde comparante
en comparanten pro se et pq aan Harmen Reerink, en deszelvs huijsvrouw Johanna
Tijberink gecedeert en overgedragen hun eijgendommelijk et qq hoekjen bouwlands, in
deeze heerlijkheid Borculo onder Eijbergen op de Koldeweije met de eene zijde langs de
Teuge, en met de andere zijde naast het land van Gerrit Bilderbeek kennelijk gelegen met
alle regt als geregtigheid voor vrij allodiaal, vide breder hier vooren folio 366.
Eodem die et tempore heeft dezelve weduwe Simmelink en mombers de eerste voor
haar zelvs en de laatsten in hunne qualiteit, aan Gerrit Waanink en desselvs huisvrouw
Elsken Boevink gecedeert, op en overgedragen comparanten pro se et qp
eijgendommelijke stukjen bouwlands in de heerlijkheid Borculo onder deeze voogdie in
den Esch op de zogenaamden Overhoek tusschen de landerien aan Engerink te Enschede
woonagtig zijn toebehoorende zijnde allodiaal goed doch thiendbaar, vide breder hier
vooren folio 362.
Den 4 maij 1787 ’s nademiddaags voor half vier uuren heeft Willemken Bekkink weduwe
wijlen Jan Stevens, voorts Johanna Maria Stevens weduwe Jan Simmelink en de
mombers boven meergemelt, aan Jan Willem Paalhaar en zijn huijsvrouw Janna
Oosterholt gecedeert, op en overgedragen comparanten pro se et qp eijgendommelijke
drie vierde parten van en aan het erve en goed Paalhaar in de heerlijkheid Borculo, deeze
voogdie, buurschap den Holterhoek kennelijk gelegen, met allen toebehoor, regt ende
geregtigheid, niet bezwaard, dan alleen met zes hand of lijfdiensten, een rookhoen, en de
ordinaire wagten op den Hogen Huijze van Borculo, vide breder hier vooren folio 370.
Den 4 maij 1787 ’s nademiddaags ten half vier uuren heeft Johanna Stevens, weduwe
wijlen Jan Simmelink en de gequalificeerde mombers over derzelver kinderen duk
gemeld, aan en ten behoeve van Waander Bruijnink op Grijzen en Henders Grijsen ehell.
gecedeert, op en overgedragen comparanten pro se et qp eijgendommelijk eene koe
weijde in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie in de zogenaamde Hasselt kennelijk
gelegen, met alle deszelvs regt en geregtigheid in het bijzonder mede het regt van de
over koeweijde, doch het eerste jaar dat door de cessionarien deeze over koeweijde zal
kunnen worden bedreven zal in vallen in het jaar 1700 vier en negentig, ende zulks voor
vrij allodiaal, niet bezwaart, vide breder hier vooren folio 372.
Den 9 maij 1787 ’s nademiddaags ten vier uuren hebben Frederik en deszelvs zuster
Maria van Hummel aan en ten behoeve van Antoni ter Braak op Vennemans en Engele
te Morsche ehel. gecedeert, op en overgedragen comparanten eijgendommelijke twee
stukken bouwlands te zamen groot ongeveer vijf schepels gezaai met zijn hegge of
maaijgrond, in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap Olden Eijbergen op den
Stokkert ten oosten langs het land van Jacob te Baak den Bussink Kamp genaamt, ten
westen langs het land van den predikant Smits kennelijk gelegen, met alle deszelvs
regten en geregtigheden, zijnde vrij en allodiaal goed, edog bezwaart met den twintigsten
gast ten behoeve van den heer van Borculo, vide breder hier vooren folio 389.
Den 16 maij 1787 ’s middaags ten twaalf uuren heeft Engbert Roelevink op den Platvoet
aan Hendrik Jan Bruijnink en zijne huijsvrouwe Catharina Hesselink gecedeert, op en
overgedragen comparanten weide of hooiland behoord hebbende tot het erve Roelevink
het Riet stukke genaamt, met de eene zijde langs de Stokkers Steege, en met de andere
zijde langs het weijdeland van het erve Colthof in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie
buurschap Ouden Eijbergen kennelijk geleegen, met alle deszelvs regt en geregtigheden
voor vrij en allodiaal, vide breeder hier vooren folio 395.
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folio 47
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folio 48

23.07.1787
folio 49

Den 8 junii 1787 ’s nademiddaags even over drie uuren heeft Arnolda Bouwmeester, aan
de Diakonie van Eijbergen voor de somma van één hondert en vijftig guldens in het
bijzonder verbonden haar eijgendommelijk kampjen bouw- en gaarden land waar toe
mede behoort een hoekjen weide grond, met het oost einde aan den Weemer Hoff en
met ’t west einde aan den hoff van Gerhardus ter Weeme, met de noord zijde aan den
Berkel en met de zuid zijde aan een stuk bouwland den Bulten genaamt, als mede haare
eijgendommelijke halve weide daar bij langs de Berkel gesitueert, in deeze heerlijkheid
digt bij de stad Eijbergen kennelijk gelegen, vide breeder hier vooren folio 417.
Den 14 junii 1787 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Albert Hulshof, en Geertjen
Groot Haselberg ehel. aan Willem Kormelink en zijne huijsvrouwe Berentjen Hillebrants
voor eene capitale somma van drie hondert guldens van twintig stuivers Hollands het stuk
in specie verbonden comparanten eijgendommelijke weide landt groot ongeveer vier en
een halve dag gras majens, en de Hondekolks Weide genaamt, in de heerlijkheid Borculo
deeze voogdie buurschap Ouden Eijbergen, met de eene zijde aan het gemeene Veld en
met de andere zijde langs Pijpers Kamp, en het weideland tot het erve Hulshoff
behoorende schietende, kennelijk gelegen, vide breder hier vooren folio 421.
Den 7 julij 1787 ’s nademiddaags ten 2 uuren hebben de eheluiden Jan Hendrik ter Brake
en Anna Boeink aan de hr. Jan Teodoor Oldenkott als mede erfgenaam van wijlen
Lambertus Oldenkotte voor de summa van een hondert en vijftig guldens wegens
penningen onder anderen door wijlen gemelden Oldenkott aan de comparanten
voorgestrekt en bij hun wel ontfangen, verbonden in specie haar eigendommelijke
gedeelte aan de Mijkamp bij het Menkhorst in de heerlijkheid Borculo, deeze voogdie
kennelijk gelegen, vide breder hier vooren folio 430.
Den 20 julij 1787 is tussen Harmanus Ruiters weduenaar van wijlen Jenneken
Wunnekers ter eenre, en de gequalificeerde momberen over de zes minderjaarige
kinderen van den eerstgemelde bij wijlen zijne gez. huisvrouw in huwelijk verwekt, ten
anderen zijde een onweerderroepelijk maagscheid opgerigt, geslooten en bij het landt
gerigte g’approbeerd over de goederen bij de boven genoemde ehel. met malkanderen in
gemeenschap bezeten, in volgende manieren, dat de vader den geheelen imboedel des
huijzes, de twee koebeesten, het gewasch op het land, mest en mestregt in een volkomen
eijgendom zal hebben, behouden en blijven bezitten op conditien als daar bij mits daar
voor betaalende aan een ieder der zes kinderen tien guldens agt stuivers en drie duiten,
en de ongerede goederen bestaande in een stukke land het Bestemoers stukke genaamt,
en een stuk land Hendrik Ooms Stukke geheeten in deeze heerlijkheid Borculo, bij en
omtrent Eijbergen gelegen in den Esch de vader van die twee stukken bouwlands, als
mede van de voordeelige en lastige boedels schulden de eene halfscheid, en de andere
halfscheid zijne zes kinderen in eijgendom zullen hebben, behouden, lasten en dragen,
waar voor de aan vader toegedeelde goederen zullen zijn en blijven verbonden tot den
tijd dat alles voldaan zal weezen, vide breder het wezen protocol folio 92.
Den 23 julij 1787 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft Jan Willem Paalhaar en
Janna Oosterholt eheluijden, aan Harmen Reerink en deszelvs ehevrouw Johanna
Tijberink voor eene capitale somma van één duijzend en één honderd guldens van twintig
stuivers Hollands het stuk en renten, verbonden haare personen, gereede en ongereede
goederen, in het bijzonder derzelver eijgendommelijke drie vierde gedeelte aan het erve
en goed Paalhaar genaamt, in de heerlijkheid Borculo deeze voogdie buurschap
Holterhoek kennelijk gelege, vide breder hier vooren folio 434.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Dit verband is op den 16 julij 1805 overgedragen aan G.J. de
Leeuw van Coolwijk, vide registrature ibidem".
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Aackkolk, 11
Aape, 16
Abbink, 4, 8, 9
Abbink op Garverdink, 6
Abbinks, 1
Antink, 4
Arentzen, 10
Armen van Eijbergen, 2
Avink, 14

B
Baak, 17
Baars Gaarden, 13
Barg, 3
Basten, 13
Beek, 12
Beijtel, 14
Bekking, 17
Bekkink, 1, 4, 17
Bempthuijs, 10
Bensing, 11, 14
Bensink, 10
Berkel, 1, 3, 4, 5, 10, 13,
14, 15, 18
Bestemoers stukke, 18
Bestoesen Kamp, 12, 16
Beumthuijs, 8
Beusink, 9
Beverförden, 10
Biesebeek, 8
Bijler Gaardens, 9
Bijvank, 9
Bilderbeek, 9, 12, 17
Bitter, 6, 7, 8
Bitters Hekke, 8
Blankvoort, 3, 4, 8
Bleeke, 16
Bleeken, 14
Boeijink, 2
Boeink, 18
Boerhoff, 9
boerschap Holterhoek, 9
Boesken Plaatsjen, 8
Boevink, 5, 17
Boijng, 11
Bolscher, 14
Bolster, 9, 10, 11, 13, 14
Bomthuis, 13
Boschmans, 15
Bosmaate, 16
Bouwmeester, 1, 3, 4, 8,
12, 18
Bouwmeesters, 4, 5
Bouwmeister, 5, 15
Braak, 1, 4, 8
Braak op Vennemans, 3,
17
Braake, 9

Brake, 18
Bree, 7, 14, 15
Breen, 16
Brink, 12, 14
Brinke, 4, 13
Broekers, 8
Bronkhorstkamp, 12
Brouwers, 7
Bruggers, 1
Bruijnink, 4, 9, 17
Bruijnink op Grijzen, 4,
17
Bruinink, 9
Bulten, 18
Bussche, 4, 13
Busschen, 13
Bussink Kamp, 17
buurschap den
Holterhoek, 17
buurschap Holterhoek, 7,
18
buurschap Loo of
Mallum, 13
buurschap Mallum op ’t
Loo, 8
buurschap Olden
Eijbergen, 8, 17
buurschap Ouden
Eijbergen, 14, 15, 17,
18
buurschap Ouwden
Eijbergen, 14, 15
buurschap Rekken, 1, 2,
3, 5, 9, 10, 14, 16

Dijker, 5
Doeven, 2
Dul, 14
Dull, 2
Dunnewolt, 2

E
Eekelkamp, 1
Eevers, 7
Efraims, 15
Eggink, 4, 5, 12, 13
Eijbergen, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18
Eijbergschen Armen
Staat, 13
Eijbergschen Esch, 5, 6
Eijer Gaarden, 1
Else, 16
Elsman, 16
Engerink, 6, 12, 17
Engerot, 16
Enksink voetpad, 2
Enschede, 12, 17
Eppink, 9
Evers, 7

F
Florijn, 3
Florijnshuijs, 14

G
Garverdink, 6
Gelder, 5
Gelink, 1
Gemeene Maathe, 5
Gijsbertz, 16
Goete, 9
Goorakker, 12
Goote, 9
Gosselinks Kamp, 6, 8
Griesen, 9
Grijsen, 4, 17
Grijzen, 4, 17
Groot Haselberg, 18
Groot Holt, 3
Grootholt, 14

C
Campen, 7
Cate, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 16
Claashoff, 12
Colthof, 2, 17
Cost Verlooren, 16

D
Deggerink, 2, 10, 11, 13,
14
Dekkers Kempken, 8
Diaconie Armen van
Rekken, 10
Diaconie der stad
Eijbergen, 4
Diaconie van Rekken, 2
Diakonie Armen van
Rekken, 16
Diakonie van Eijbergen,
18
Diakonie van Rekken, 16
Dievelaar, 6
Dievelde, 7, 9
Dijke, 7

Haring van Harinxma
thoe Heeg, 7
Harinxma van Oldenneel,
7
Harkel, 2
Hasselt, 12, 17
Heegden Steege, 3
Heemink, 2
Heemsteede, 12
heerlijkheid Borculo, 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 17, 18
Heijdenrijk, 7
Heino, 11
Hempsink Zonderkamp, 1
Hemsink, 2
Hemstede Pellink Stege,
9
Hemsteede, 2, 14
Hendrik Ooms Stukke, 18
Hesselink, 17
Hillebrants, 18
Hillegen huijsjen, 12
Hoed, 10, 11
Hogen Huijze van
Borculo, 17
Holkers, 2
Holskers, 2
Holsman, 4, 13
Holsman op Antink, 4
Holterhoek, 2
Holters, 3
Homberg, 2
Hommelink op Gelink, 1
Hondekolks Weide, 18
Honhoff, 6
Hooge Huurne, 16
Hooge Stukke, 6
Huijssteede, 3
Hulshof, 18
Hulshoff, 18
Hummel, 12, 17
Hupselsche Steege, 5
Huurne, 1

I
Immink, 8, 16
Isverink, 2

J

H
Haarder Erve, 8
Haarink Maat, 13
Halve Haarder Erve, 8
halven Cost Verlooren,
16
Hannink, 7, 8, 14, 15, 16
Hanninks Plaats, 12
Harbers, 12, 16
Harbersmaathe, 7

Jacobs, 15
Jeukenbarg, 2
Joosten op ’t plaatsjen de
Kleine Huerne, 5
Jordens, 10, 13, 14
Jordens Wadde, 10, 14
Jukkenbarg, 12

K
Kattenbarg, 5
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Kerken Gaarden, 12
Ketterink, 6, 9
Ketterink Steege, 6
Ketterinks Brake, 9
Klaashof, 13
Kleine Huerne, 5
Klopman, 7
Kluijvers, 7, 12
Koelen, 15
Koelmans, 7, 8
Koelmans Plaatsjen, 7
Koem, 4, 13
Koem of Loijerie, 4
Koemen, 12
Koemsweide, 4
Koerdes, 5
Koldeweije, 17
Koldewijje, 12
Koordes, 16
Kormelink, 7, 18
Korte Stukke, 3
Kost Verlooren, 16
Koster Plaatse, 12
Kremers, 7
Kroonen, 14
Kroses Kotte, 9
Krozes Kotte, 10, 11
Krumpelman, 14
Kuijper, 3, 15
Kuijper op Holters, 3

L
Laagen Eesterik, 8
Laagen Eesterink, 3
Laarmans, 7
Lage Kip, 1
Lammers Kamp, 8
Landewarts, 3
Landeweers, 4
Landewers, 6
Leefvers Bosch, 13
Leemslat, 2, 9
Leeuw van Coolwijk, 18
Lengelhorst, 2
Lentferink, 3, 6
Leugemors, 14
Levij, 7
Lieftink, 2
Liesenbosch, 1
Lintum, 3
Loijerie, 4
Loo, 7
Luttikhold, 7

M
Maatjen, 2
Maller Esch, 7

Mallum, 5, 10
Markveld, 5
Maseland, 2, 3, 8
Mellink, 5, 16
Mellink op Dijke, 7
Menkhorst, 18
Meulemors, 6
Middelsten Kamp, 9
Mijkamp, 18
Mors, 1, 12, 13, 15
Mors Steege, 15
Morsche, 3, 17
Moses, 15
Mugge, 7
Muggers, 10
Mullerink, 4, 9, 13, 14, 16
Munts, 11, 14

Planten, 1, 3
Planten op Odink, 1, 3
Platvoet, 14, 15, 17
Polman, 1, 4, 5

R
Raa, 7, 8, 9, 10, 11
Raaland, 3
Reerink, 1, 4, 8, 12, 17,
18
Reimelink, 5, 8, 14, 15
Rekken, 1, 7, 8
Rekkensche Diakonie, 16
Rensink Cavensteede, 7
Rerink, 4
Revius, 3, 4, 8, 9, 13
Riet stukke, 17
Roelevink, 14, 15, 17
Roelevink op den
Platvoet, 14, 15, 17
Roelvink, 13
Roeterink bouwman op
Boevink, 5
Rommelaars, 3
Rommelaer, 4
Rommeler, 3
Rosink, 3, 7, 8
Ruijters, 13
Ruiters, 9, 18
Rutbeek, 2

N
Nede, 16
Niesink, 13
Niessink, 3, 9
Niessink Pellewever, 15
Nieuwenhuijs, 2
Nijenhuijs, 2, 10
Nijenhuis, 10, 14
Nijenkamp, 8
Nijland, 5, 6, 8
Nijstrate, 16

O

S

Odink, 1, 3, 5, 16
Odink Morsch, 3
Odink of Udink, 1
Odinkbroek, 16
Olden Eijbergen, 10
Olden Eijbergschen Esch,
3
Oldenkorte, 2
Oldenkott, 18
Oldenkotte, 18
Olthaar, 7
Olthuis, 13
Ooms, 18
Oordesch, 3
Oosterbroek, 3, 9, 13
Oosterholt, 17, 18
Overhoek, 5, 12, 16, 17

Samson, 7, 15
Sandbree, 3
Schluiter, 5
Scholten, 2, 10
Schurinks Weide, 9
Simmelink, 1, 4, 5, 8, 9,
12, 13, 15, 16, 17
Simmelinks Weide, 9
Simons, 13
Slatboom, 3
Sluiter, 1
Smit, 4
Smits, 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14,
17
Smits Weide, 10
Spencke, 5
Spijkerkamp, 2
Stevens, 1, 12, 16, 17
Stokkers Steege, 17
Stokkert, 17
Stomp, 3, 8

P
Paalhaar, 12, 17, 18
Pasmans Plaatsjen, 8
Pastorie van Eijbergen,
12, 13
Pellewever, 15
Pellink Stege, 9
Pijpers Kamp, 18

T

Tenkers of Nijenkamp, 8
Tenkerskamp, 3
Tenking op Planten, 1
Teuge, 17
Tijberink, 8, 17, 18
Timmerman, 1, 13
Timmermans, 4
Traa, 9
Tuijl, 5

U
Udink, 1
Udink Esch, 1
Udinks, 5

V
Vaarwark, 5, 12, 16
Vaarwerk, 12
Veldink, 5
Vennemans, 3, 17
Venvertloo, 3
Vlierkamp, 2
Voort, 9
Vosding van
Beverförden, 10
Vreeden, 9, 10, 14
Vunderink, 7, 8, 13

W
Waanink, 17
Walijen, 3
Wansink, 1, 14
Weeme, 2, 15, 16, 18
Weemer erve, 4
Weemer Hoff, 18
Weerbunt, 12
Weerkamp, 2, 10, 14
Weggen Gaarden, 7
Welle, 5, 13
Wennink, 3, 6, 8
Wesselink, 9, 10
Wevers, 9
Wier Welle, 2
Willink, 15
Wilmer, 14
Winkel, 7
Woerst, 7
Wormmeester, 12
Wunnekers, 18

Z
Zandbree, 4
Zantbree, 8
Zonderkamp, 1

Teger, 9
Temmink, 13
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