Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 429
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Registratie van de voogdij Eibergen - Periode 1781-1782
Registrature van de Voogdie Eijbergen

05.10.1781
folio 1

05.10.1781
folio 1

07.11.1781
folio 1

30.10.1781
folio 2

12.11.1781
folio 2

12.11.1781
folio 2

15.11.1781
folio 2 en 3

15.11.1781
folio 3

Den 5 october 1781 ’s namiddaags ten een uren heeft H.J. Revius pro se et qq
overgedragen aan G.J. Gesink een stuk boulandt op den Veltkamp, naast de landerien
van Derk te Raa en Scholte Garverdink onder Eijbergen in den Holterhoek gelegen, vide
breder antea folio 8.
Eodem die … tempore heeft den selven pro se et qq overgedragen aan Berendina
Ketterink een stuk boulandt grood ongeveer twee en een half schepel gesaai, onder
Eijbergen in den Veltkamp, gelegen tussen het land van G. Wennink en dat van de
kinderen van Jan Havekortt, vide antea folio 10.
Den 7 november 1781 des voordemiddaags om half twaalf uren heeft Janna Wanink met
peindinge geprocedeert op de gerede en ongerede goederen op een huis en hoff van
Arend Evers, zo als hij het selve bewoond, neffens een parceel land op den Nutterink
omtrent een mudde gesaai, dan nog op een stuk bouland omtrent drie schepels gesaai op
de Lubbers Brake, als ook een parceel op den Woert van Teunis ter Borgh aangekogt,
grood een molder gesaai, te samen in Rekken gelegen, ten fine en effecte als bij de
peindinge in het ordinaris landgerigts protocol met meerderen staat geëxprimeert, vide
folio 17.
Den 30 october 1781 heeft Hend. ten Beeke een maagscheid judicio overgegeven ten fine
van protocollatie en registrature tussen hem en de meede erfgenamen over den boedel
en nalatenschap van wijlen Gosen Koordes en Jenneken Wevers gewesene ehel.
opgerigt, waar bij onder anderen is bedongen dat de ongerede goederen, half zullen zijn
voor de eerste contrahenten en de andere halfscheid voor de twee laaste contractanten,
vide breder antea folio 24.
Den 12 november 1781 des voordemiddags een weinig na half twaalf uren heeft Zweer
Konink op Bekkenkamp overgedragen aan J.H. ten Harkel des selfs huisvrouw en erven
een kampjen land het Vesters Kampjen genaamd, onder Eijbergen op den agtersten
Jukkenbarg met de eene zijde naast het land van Jan Hulskers, en met de andere naast
het gemene veld gelegen, vide breder hier voren folio 50.
In dato et tempore ut supra ’s voordemiddaags tussen half twaalf en twaalf uren, hebben
J.H. ten Harkel met des selfs huisvrouw verbonden aan de stad van Eijbergen voor
hondert vijftig guldens het voorsr. kampjen het Vesters Kampjen genaamd, sodanig als
het selve op heden aan haar is getransporteert en waar van de bepalinge hier boven staat
gespecificeert, vide breder antea folio 52.
Den 15 november 1781 des nademiddaags een weinig over twee uren heeft mr. H.
Borgerink cum suis overgedragen aan Garrit Jan Duiven en zijn vrouw Mette vijf agtste
parten van de Duiven Plaats, bestaande in een huis, schuure en hofgrond, nevens twee
stukken bouland voor op den Nes, met nog twee stukken bouland de Middelste Bree
genaamt, neffens nog twee stukken bouland op de Nes, de Leemboom genaamd, dan
nog de wuste grond agter op den Nes, met nog een stuk land, de Verre Wuuste genaamt,
neffens het houdgewasch op dese landerien staande, onder dese voogdie in Hupsele
gelegen, vide breder hier voren op folio 54.
Den 15 november 1781 des nademiddaags een weinig voor drie uren hebben Garrit Jan
Doeven en Mette ten Beijtel ehel. aan J.H. Knikkink en zijn vrouw Johanna Catrina
Helmig voor een duisent agt hondert guldens, verbonden in specie bovenstaande
parcelen so als die aldaar nominatem staan uitgedrukt en waartoe kortheids halven mett
desen relatie word gemaakt, vide breder antea folio 58.
[In de kantlijn staat geschreven:] "Dit verband is op den 21 van bloeimaand 1810 gecedeert aan Willemina
Bruinink, weduwe van wijlen J.W. Bruinink en erven. Vide 't prothocol van affectatie ibidem folio 197"
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30.11.1781
folio 3

16.03.1782
folio 4

Den 30 november 1781 des voordemiddaags een weijnig over half twaalf, hebben Herm.
Ruiters en Jenneken Wunneker ehel. verbonden aan Harmen Rerink en Johanna
Tijberink voor drie hondert guldens der selver stuk bouland, het Bestemoers Stuk
genaamd, grood ongeveer drie en een half schepel gesaai op den Eijbergschen Esch, met
de eene zijde naast het land van Derk Harbers en met den anderen naast een stuk
geestelijk land gelegen, waar van vide breder hier voren op folio 61.
Den 16 meert 1782 ’s nademiddaags ten vijf uren heeft Harm. Oosterbroek pro se et
nomine uxoris met peindinge geprocedeert op de gerede en ongerede goederen van
Hend. Rosink, bestaande het ongerede in
twee stukken bouland ider ongeveer grood een schepel gesaai in den Lagen Eestrik
gelegen met het eene eind aan comparants vaders land en met het ander aan de Berkel,
2e op den Tenkers Kamp van 3 schepels gesaai, ongeveer tussen het land van Engb.
Holters en dat van Christ. en Tone Holters,
3e op een stuk land, de Sandbree genaamt, aan den Barkel,
4e op het huis en schuur met den gaarden daar agter gelegen in Rekken en door
gepeindete selfs bewoond wordende, om daar aan te verhalen twee hondert vijf en
seventig guldens cum expensis, vide breder in het ordinaris landgerigts protocol folio
[folionummer staat niet vermeld]

02.05.1782
folio 4

02.05.1782
folio 4

02.05.1782
folio 5
02.05.1782
folio 5

02.05.1782
folio 5

02.05.1782
folio 5 en 6

Den 2 meij 1782 des voordemiddaags een weinig voor elf uren hebben Jan ten Harkel en
Janna Hiddink ehel. sig reciproquelik begiftigt met alle hare gerede goederen en betugtigt
in alle hare ongerede goederen, welke de eerst stervende met den dood zal komen te
ontruimen, vide breder antea folio 105.
Den 2 meij 1782 's namiddaags een weinig over half twee uren heeft Hend. Rosink cum
suis overgedragen aan Harmen Oosterbroek en Eva Olthuis ehel. een stuk bouland groot
ongeveer drie en halff schepel gesaaij leggende op den soogenaamden Hoogen Oosterik
ten wedersijden langes het land van Bargwevers, met een weijde in de Aape in Rekken
gesitueert en sodanig als hier voren nader staat uitgedrukt op folio 108.
Eodem die a.c. tempore heeft voorsr. H. Rosink cum suis overgedragen aan Engbert ter
Borg en Anna Simmelink ehel. een weijde, den Lagen Weijde Bosch, sodanig gesitueert in
Rekken als hier voren met meerderen q.r. staat geëxprimeert op folio 110.
Dito ’s nademiddaags circa twee uren heeft voorsr. H. Rosink cum suis overgedragen aan
Jan Oosterbroek een stuk bouland grood ongeveer vier schepel gesaaij leggende in
Rekken op de sogenaamde Simens Braak , en widers sodanig als hetselve hier voren
staad uitgedrukt op folio 112.
Nog hebben die selfde comparanten in dato als boven ’s namiddaags ten twee uren
overgedragen aan Harmen Odink ter Huurne en zijn vrouw een derde part en aan Garrit
Jan Groot Huurne en zijn vrouw twee derde parten van een kampjen boulands de
Zwilsche genaamd in Rekken tegens den Gielinks hoek gelegen, vide antea folio 114.
Eindelijk hebben die selfde comparanten eodem dato des agtermiddaags een weijnig over
twee uren voor eene somma van hondert en vijftig guldens aan Engb. ter Borg en Anna
Simmelink ehel. verbonden
1e twee stukjes land ider grood ongeveer een schepel gesaaij in den Lagen Eesterik
gelegen aan het land van J.W. Oosterbroek en den Barkel gelegen,
2e den sogenaamden Tenkers Kamp, grood ongeveer drie schepels gesaaij, tussen de
landerien van Engbert Holters, Christian en Tone Holters met een stukjen land, de
Sandbree genaamt, aan den Berkel gesitueert en eindelijk huis, hoff, schuure door
comparanten bewoond wordende te samen in Rekken gelegen, vide breder antea op folio
116.
[In de kantlijn staat geschreven:] "geroijeerd den 2 november 1804"
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11.05.1782
folio 6

16.05.1782
folio 6

16.05.1782
folio 6 en 7

16.05.1782
folio 7

Den 11 meij 1782 ’s voordemiddaags ten half elf uren hebben Arend Bleken en Hend. te
Hoonte overgedragen aan Berent te Nijenhuis en Jenneken Aaltink ehel. haar stukjen
bouland grood een en een half schepel gesaaij onder Eijbergen in den Kremers Kamp
tussen het land van Jan ten Brinke en dat van Derk Harbers gelegen, vide folio 130.
Den 16 meij 1782 des nademiddaags om half vier uren hebben Garrit Jan Planten en
Arendina Odink off Uudink ehel. aan mr. B. Gutberlet Pleger en H.J. van Doreslaar ehel.
voor drie hondert en vijftig guldens in specie verbonden, de behuisinge, schoppe en
verderen opstal van haar eijgendommelijk en bij haar bewoond wordende erve Uuink of
Udink met de gaardens, where, vree en plaggrond met het geen verder tot de
geregtigheden van en bij voorsr. bouplaats behoord, mitsgaders den kamp bouland in de
wandelinge genaamd den Odink Es, ongeveer twintig schepel gesaai grood, aan den hoff
schietende, te samen in Rekken gelegen, vide breder antea folio 145.
Den 16 meij 1782 des nademiddaags circa vier uren hebben voorsr. ehelieden Plante aan
Jan Oosterbroek voor één duisent en sevenhondert gulden Hollands in specie verbonden
het agterste gedeelte van haar weijdeland het Odink Slag genaamd, zijnde van de
wederhelft door een sloot en wel afgedeelt, met den eenen einde aan de Drosthorst en
met de noordzijde aan den Hogen Weg na de Aape als meede een kamp boulands grood
ongeveer negen schepel gesaai met den eenen einde aan de Odink Brugge en langes de
Barkel, vide breder antea folio 147.
Den 16 meij 1782 des nademiddaags circa vier uren hebben die selfde ehel. Planten op
Odink aan F.M. Poppink en zijn vrouw voor vijf hondert en vijftig guldens in specie
verbonden de helft off wel het voorste gedeelte van haar weijde land, het Odink Slag
genaamd, gelegen in Rekken, sodanig als het selve bij de voorstaande verband ten
voordele van Oosterbroek nader stond uitgedrukt, vide breder antea op folio 149.
[In de kantlijn staat geschreven:] "deeze acte is gerojeert den 2 december 1789"

16.05.1782
folio 7

Den 16 meij 1782 des nademiddaags een weinig over vier uren, hebben meergemelte
ehelieden Plante op Odink aan G.J. Rutbeek en Henderina Dunnewold ehel. voor vier
hondert en vijftig guldens in specie verbonden haar weijde, de Odink Hooijmate
genaamd, grood ongeveer drie dag gras maajens in den Asschert gelegen met de eene
zijde aan de Woerster Stege en met de andere aan den Bruggers Kamt onder Rekken in
dese heerlikheid gesitueert, waarvan met meerderen kan gezien worden hier voren op
folio 151.
[In de kantlijn staat geschreven:] "dese acte is gerojeert den 20 augustus 1783, vide breder het protocol van
bezwaar, aldaar folio 185"

16.05.1782
folio 8

den 16 meij 1782 des nademiddaags een weinig over vier uren hebben G.J. Planten en
Arendina Odink ehel. aan Harmen Heupers en zijn vrouw Henderina Hofs te Koesveld
voor vijf hondert en vijftig guldens in specie verbonden haar stuk bouland, den
Krajenboom genaamt, grood ongeveer negen schepel gesaai gelegen op het Meerbeker
Broek aan den Barkel met het één eind schietende, en met het andere aan den Hogen
Wegh langes het land van de Rekkense Armen en dat van Poppink, waar van vide breder
hier voren op folio 153.
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28.05.1782
folio 8 en 9

04.06.1782
folio 9

04.06.1782
folio 9

06.06.1782
folio 10

06.06.1782
folio 10

20.06.1782
folio 10

20.06.1782
folio 10

Den 28 meij 1782 ’s voordemiddaag ten half twaalf uren hebben Jan Simmelink en
Johana Maria Stevens ehel. aan Harmen Rerink en Johanna Tiberink ehel. van één
duisent één hondert guldens in specie verbonden een koeweijde in den Hasselt
schietende aan de Simmelinksweijde, als meede een koe weijde in het Weer Beumt aan
de Simmelinks Weijde schietende, een stuk boulandt groot ander half schepel gesaai
tussen de landerien van Derk te Vaarwark en den Besthoesen Kamp, dan nog een stuk
bouland op den Overhoek, grood anderhalf schepel gesaai, schietende langs de landerien
van de wed. Derk Harbers en Coert Hannink en teindens aan den Kremers Kamp, een
gaarden en de Morsche, met de eene zijde aan een gaarden van de Eijbergse Armen, en
met de andere aan den gemenen weg, eindelijk een huis en hoff daar aan, naast huis van
Garrit Wamelink en de gemene straate, te samen in en omtrent Eijbergen staande en
gelegen, vide breder antea folio 157.
Den 4 junij 1782 des voordemiddaags een weinig over elf uren, hebben Hendrik Klein
Doeven en Anna Kroesen ehel. overgedragen aan Jan Hend. Wolberink en Gerharda
Alpherink ehel. de navolgende parcelen behorende tot der selver plaatsjen, het Kleine
Doeven genaamd, als het huis, de put en den gaarden, tussen de gaardens van Wolberink
en Groot Doeven, een stuk bouland grood omtrent een molder gesaai gelegen als vorens,
met een dito stuk gelegen tussen de landerien van de Scholte van Hupsele en Groot
Doeven en dan nog twee stukjes weijde grond, het eene tussen de gronden van Brunink
en Groot Doeven, en het andere naast de gronden van Groot Doeven en Wolberink te
samen in Hupsele gelegen, vide antea folio 172.
Den 4 junij 1782 des voordemiddaags omtrent half twee uren hebben Hend. Klein
Doeven en zijn vrouw overgedragen aan B.W. Schunink en Willemina Wolberink ehel.
haar stuk bouland in Hupsele op den Esch gelegen met het eene einde aan den
Hogenweg aan het einde van Geerdinks land, en aan de eene zijde naast het land van
Gerritjen Grood Doeven en met de andere aan het land van de Scholte van Hupsele met
de ongeboude land leggende aan het ende van het land regt door tot aan de wal, zijnde
het voorn. stuk bouland grood ongeveer negen schepel gesaai, vide breder antea folio
174.
Den 6 junij 1782 ’s voordemiddaags even na elf uren heeft Jan ten Dijke alias Horst aan
G. ten Hopen en Stientien te Relker ehel. voor eene somma van vijftien hondert gulden
onder anderen verbonden zijn geregte aanpart van een kamp boulands, den Kiskamp
genaamt, onder dese voogdie gelegen, vide antea folio 177.
Eodem dato, heeft den selven een maagscheid in den gerigte overgegeven ten fine van
protocollatie en registrature den 1 deses tussen hem met sijnen vader en susters
opgerigt, waar bij aan hem is toegedeelt het vierde gedeelte van het erve Bussink, met
het halve goed Breers, tans bij Arent Breers in bouwinge gebruikt word, met het geregte
aanpart aan een kamp bouland, den Kiskamp genaamd, waar van vide breder antea folio
180.
Den 20 junij 1782 ’s voordemiddaags even na half elf uren heeft Hend. Wanink aan Garrit
Wanink en zijn vrouw Fenneken Brinkmans overgedragen een stuk bouland in den
Eijbergschen Esch, tussen het land van Gerrit, en een stuk geestelijk land, als meede een
stuk gaarden land op Simmelink tussen den gaarden van Harmen Schepers en Jan
Wennink en eindelijk een stuk bouland in den Voorsten Jeukenberg gelegen tussen het
land van Willem Bekkink en Garrit te Raa, vide antea folio 193.
Eodem die a.c. tempore heeft Hend. Wanink overgedragen aan Berent te Roller en zijn
vrouw Berendina Wevers een stuk bouland op den Bronkhorst Kamp, tussen de
landerien van R. Tangena en Fred. van Hummel gelegen, vide antea folio 194.
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04.07.1782
folio 11

18.07.1782
folio 11

30.07.1782
folio 11

21.08.1782
folio 12

21.08.1782
folio 12
21.08.1782
folio 12
26.08.1782
folio 12

Den 4 julij 1782 des voordemiddaags een weinig over elf uren hebben Hend. ter Beek en
Trijne Koordes ehel. overgedragen aan Jan Derk Roskamp op Koordes en Alberdina
Koordes ehel. haar halve plaatsjen Koordes in Rekken gelegen, bestaande in de kamer,
schoppe, de halfscheid van den gaarden naast het veld, met de halfscheid van de
houtgewassen met den grond, de halfscheid van het land op de Udink Braak, de
halfscheid van de Storks Bree, de halfscheid van de weijde de Bosmate, de halfscheid van
het bouland op de Swarte Haar, de halfscheid van het bouland tussen het land van den
koper en de geere naast de Geere, de halfscheid van het land in den Lakhorst, de
halfscheid van het land in de Bosmate, de halfscheid van een stukjen land naast Sweers
Kampken, de halfscheid van de Laakhorster weijde, zo en als de comparanten hetselve
van Gosen Koordes en Jenneken Wevers gewesene ehel. hebben aangeërft, vide breder
hier voren op folio 199.
Den 18 julij 1782 is bij het landgerigte g’approbeert een magescheid opgerigt en gesloten
tussen Arent Luisink weduenaar van Ida Hoberink en de mombers over zijne drie
onmondige dogters uit dat huwelijk geprocreëert, waerbij is geaccordeert dat de vader de
gerede goederen zal behouden op conditie als daer bij, en vervolgens dat van de
ongerede goederen de vader de eene halfscheid en de kinderen de wederhelfte van alle
de ongereede goederen bestaande in een kamp bouwland den Boshoeser Kamp
genaamt, groot 9 schepel gezaaij, den Blenkenkamp groot 3 schepel, een stuk bouwland
3 schepel gezaaij groot, een hoff den Koems Gaerden, een koeweide genaamt de
Simmelink weide en eindelijk een huis met een hoff daar agter, en de voordelige schult
insgelijk ider de helft vader en kinderen zullen profiteren, vide breeder het wezen
protocol folio 52.
Den 30 julij 1782 des voordemiddaags een weinig voor twaalf uren hebben Jan te Lintelo
en Aaltien Tiesselink ehel. overgedragen aan Christ. te Raa op Hemsink haar vijf
veertiende parten van het erve Nijenhuis, met drie veertiende parten van een stuk land
onder voors. erve gehorende, de Bree genaamt, in Olden Eijbergen en in den Esch aldaer
gelegen, vide breder antea folio 205.
Den 21 augustus 1782 ’s voordemiddaags ten half twaalf uren heeft mr. C.G.J. ten Cate
als lasthebbende van de erfgenamen van wijlen Christoffel ten Cate aan Garrit Jan
Wennink desselfs huisvrouw en erven gecedeert een stukjen land op de Coolweij tussen
de landerien van Jan Smits en kopers onder dese voogdie gelegen, vide antea folio 211.
Dito heeft den selven q.p. overgedragen aan Bernard Nijenhuis en zijn vrouw een stukjen
land op de Heemstede, tussen de landerien van de weduwe Sladboom en een stuk
geestelijk land, vide antea folio 208.
Dito heeft den selven q.p. aan Christ. Reimelink desselfs huisvrouw en erven een stuk
land op den Overhoek tussen de landerien van de weduwe Immink en Coert Hannink,
vide folio 209.
Den 26 augustus 1782 ’s voordemiddaags over half twaalf uren heeft Jan Berent
Grootholt als conjuncta persona van zijn moeder Janna Buitink weduwe van Berent
Grootholt met peindinge geprocedeert voor twee hondert gulden op een huis, tussen de
behuisinge van de wed. Simons en Revius staande aan Berent Hend. Wennink
toestendig, als meede op een hoff tussen de hoven van Jan Blankvoort en Jan Groothold
binnen Eijbergen staande en gelegen, vide breder in het ordinaris landgerigts protocol op
folio
[folionummer staat niet vermeld]
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21.09.1782
folio 13

08.10.1782
folio 13 en 14

Den 21 september 1782 ’s nademiddaags ten vijf uuren hebben Arent Evers en Jenneken
Grijsen ehel. aan Garrit Simmelink en Gardina ter Maadt ehel. gecedeert, ’t Evers
plaatsjen genaamt, bestaande in een huis en een hof, neffens een stuk lands op den
Neesterink groot omtrent een molder gezaai gelegen tussen de landerien van Garrit ten
Dijke aan de eene en aan de andere zijde aan dat van Garrit Jan Kuipers op Holters, dan
nog een stuk bouwland van omtrent drie schepel gezaai op de Lubbers Brake schietende
aan de ene zijde aan ‘t land van Lammert Willemsen, en aan de andere zijde aan ’t land
van J.H. Traa, als meede een parceel lands op den Woert, groot een molder gezaai, naast
het land van Harm. Simens ter eenre en aan de andere zijde naast dat van Hendrik
Kormelink, een stukjen lands, in den Evers gaarden genaamt, gelegen tusschen de
landerien van Willem Bargman ter wederzijden, vide breder folio 220.
Den 8 october 1782 ’s nademiddaags ten vijf uuren heeft Peter Burgemeister in qualiteit
als medestander van het monopolium der gebrande wateren over het district van Lochem
g’expireert ultimo september 1782 voor hem selvs en namens zijne mede consorten voor
een boete van twe hondert gold guldens met alle de kosten van dien peindinge gedaan
op alle de ongereede goederen van Jenneken Stomps tapperse in Rekken, als op het huis
door haar bewoont wordende, als mede op de landerien en weide gronden, zo door haar
gebruikt en verder in eijgendom bezeten word, welke gelegen zijn in deze voogdie
buurschap Rekken of elders aldaar, vide breder het ordinaris landgerigts protocol 89.
[In de kantlijn staat geschreven:] "deeze acte is gerojeert den 12 april 1783, vide breeder het ordinaris
landgerigts protocol en aldaar folio 180"

19.10.1782
folio 14

25.10.1782
folio 14

28.10.1782
folio 15

Den 19 october 1782 ’s voordemiddaags ten twaalf uuren hebben Engbert Roelevink en
deszelvs vrouw Elsken Kuipers malkanderen begiftigt in alle haare gereede en ongereede
goederen, in specie de halfscheid van de catersteede de Kuijpers Plaatse in Mallum onder
deze voogdie gelegen, bestaande in huijs, hof en schoppe, verders al ’t geene bij gez.
Kuijpers Plaats of catersteede is gehoorende, het welke de langst levende in vollen
eijgendom zal behouden, breder folio 226.
Den 25 october 1782 heeft Hendrina Geertrui te Lintelo weduwe van wijlen Hendrik
Lentferink een maagscheid gezonden ten fine van protocollatie, opgerigt, tussen haar, en
derzelver drie dogters over de vaderlijke nalatenschap waar bij aan de eene dogter met
naamen Gesina Geertrui Lentferink is toegedeelt na doode van de moeder haar ouderlijk
huis met den hof daar agter leggende, in Eijbergen kennelijk gelegen, met den inboedel
niets daar van uitgezondert, als ook de bank of zitplaats in de kerk van Eijbergen voor zes
hondert carolij guldens, nog zal dezelve Gesina Geertrui als dan hebben het land aan de
Ketterink Stege voor eene som van drie hondert guldens, vide breder folio 230.
Den 28 october 1782 des nademiddaags een weinig over één uur heeft Henderik ter
Harkel voor een somma van drie honderd en eenen gulden op de gereede en ongereede
goederen van Reinier Tangena en vrouw gepeindt
1e op zijn erfportie en aandeel door doode van zijn schoonmoeder op haar vervallen,
2e op een stuk land op den Gosselinks kamp aldernaast den gemeenen weg, en naast het
land van Hendrik Wanink,
3e op een stuk land in den Eijbergschen Esch naast het land van Harmanus Ruijter en een
geestelijk stuk,
alle in deze heerlijkheid, stad Eijbergen, bij en omtrent dezelve kennelijk gelegen, vide
breder het ordinaris landgerigts protocol folio 101.
[In de kantlijn staat geschreven:] "deeze acte is gerojeert den 18 januarij 1783, vide breder het ordinaris
landgerigts protocol en aldaar folio 137."
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29.10.1782
folio 15

01.11.1782
folio 15

21.11.1782
folio 15 verso

Den 29 october 1782 ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Berent en Geesken
Koelman een acte declaratoir in het gerigte overgegeven dat zij geen het minste regt of
eijgendom hebben aan de Koelman plaatse onder Eijbergen gelegen en dus ten vollen
goed keuren het verband door haar broeder Jan Koelman op den 7 junij 1782 ten
behoeve van J. van Eps weduwe Putmans in voors. Koelmans plaatse gepasseerd, vide
breder hier vooren folio 233.
Den 1 november 1782 des nademiddaags ten half twe uuren heeft Berend Temmink voor
een somma van twee en vijftig guldens en vijftien stuivers op de ongereede goederen van
Reinier Tangena en zijn vrouw gepeindt, als
1e op zijn erfportie als door doode van zijn schoonouders op haarlieden vervallen,
2e op een stuk land op den Gosselinkskamp, aldernaast den gemeenen weg en naast het
land van Hendrik Wanink,
3e op en aan een stuk land in den Eijbergschen Esch naast het land van Harm. Ruijter en
een geestelijk stuk ’t geen G.J. Hiddink in bouwinge gebruikt, vide breder het ordinaris
landgerigts protocol, 118.
Bovenstaande acte is gerojeert den 18 januarij 1783, vide breder het ordinaris landgerigts
protocol aldaar 135 verso.
Den 21 november 1782 des nademiddaags een weinig over drie uuren heeft Gerhardus
Eggink voor een somma van hondert guldens op de gerede en ongerede goederen van
Berent Harbers en zijn huijsvrouw E.T. van Elverveld gepeint op een huis tussen de
behuijzingen van Arend Lusink en Jan ten Harkel, dan nog op twee stukken land op den
Jukkenberg tussen de landerien van Harmanus Willink en Garrit Seers, en eindelijk op
een stuk land in den Eibergschen Esch, tusschen de landerien van Garrit Kuipers en
mejufr. Bitters, in deze heerlijkheid in de stad van Eijbergen en daar onder kennelijk
staande en gelegen, vide breder het ordinaris landgerigts protocol folio 123.
[In de kantlijn staat geschreven:] "deeze acte is gerojeert den 18 januarij 1783, vide breder het ordinaris
landgerigts protocol en aldaar folio 137."
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A
Aaltink, 3
Aape, 2, 3
Alpherink, 4
Asschert, 3

B
Bargman, 6
Bargwevers, 2
Barkel, 2, 3
Beek, 5
Beeke, 1
Beijtel, 1
Bekkenkamp, 1
Bekkink, 4
Berkel, 2
Bestemoers Stuk, 2
Besthoesen Kamp, 4
Bitters, 7
Blankvoort, 5
Bleken, 3
Blenkenkamp, 5
Borg, 2
Borgerink, 1
Borgh, 1
Boshoeser Kamp, 5
Bosmate, 5
Bree, 5
Breers, 4
Brinke, 3
Brinkmans, 4
Bronkhorst Kamp, 4
Bruggers Kamt, 3
Bruinink, 1
Brunink, 4
Buitink, 5
Burgemeister, 6
Bussink, 4

C
Cate, 5
Coolweij, 5

D
Dijke, 4, 6
Dijke alias Horst, 4
Doeven, 1, 4
Doreslaar, 3
Drosthorst, 3
Duiven, 1
Duiven Plaats, 1
Dunnewold, 3

Eibergschen Esch, 7
Eijbergen, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Eijbergschen Esch, 2, 4, 6,
7
Eijbergse Armen, 4
Elverveld, 7
Eps, 7
Evers, 1, 6
Evers gaarden, 6
Evers plaatsjen, 6

Jukkenbarg, 1
Jukkenberg, 7

K
Ketterink, 1
Ketterink Stege, 6
Kiskamp, 4
Klein Doeven, 4
Kleine Doeven, 4
Knikkink, 1
Koelman, 7
Koelman plaatse, 7
Koems Gaerden, 5
Koesveld, 3
Konink op Bekkenkamp,
1
Koordes, 1, 5
Kormelink, 6
Krajenboom, 3
Kremers Kamp, 3, 4
Kroesen, 4
Kuijpers Plaats, 6
Kuijpers Plaatse, 6
Kuipers, 6, 7
Kuipers op Holters, 6

G
Garverdink, 1
Geerdinks land, 4
Geere, 5
Gesink, 1
Gielinks hoek, 2
Gosselinks kamp, 6
Gosselinkskamp, 7
Grijsen, 6
Grood Doeven, 4
Groot Doeven, 4
Groot Huurne, 2
Grootholt, 5
Gutberlet Pleger, 3

H

L

Hannink, 4, 5
Harbers, 2, 3, 4, 7
Harkel, 1, 2, 6, 7
Hasselt, 4
Havekortt, 1
Heemstede, 5
Helmig, 1
Hemsink, 5
Heupers, 3
Hiddink, 2, 7
Hoberink, 5
Hofs te Koesveld, 3
Hogen Weg, 3
Hogen Wegh, 3
Hogenweg, 4
Holters, 2, 6
Hoogen Oosterik, 2
Hoonte, 3
Hopen, 4
Horst, 4
Hulskers, 1
Hummel, 4
Hupsele, 1, 4
Huurne, 2

Laakhorster weijde, 5
Lagen Eesterik, 2
Lagen Eestrik, 2
Lagen Weijde Bosch, 2
Lakhorst, 5
Leemboom, 1
Lentferink, 6
Lintelo, 5, 6
Lochem, 6
Lubbers Brake, 1, 6
Luisink, 5
Lusink, 7

M
Maadt, 6
Mallum, 6
Meerbeker Broek, 3
Middelste Bree, 1
Morsche, 4

N
Neesterink, 6
Nes, 1
Nijenhuis, 3, 5
Nutterink, 1

I
Immink, 5

E
Eesterik, 2
Eggink, 7

O

J

Odink, 2, 3
Odink Brugge, 3

Jeukenberg, 4

Odink Es, 3
Odink Hooijmate, 3
Odink off Uudink, 3
Odink Slag, 3
Odink ter Huurne, 2
Olden Eijbergen, 5
Olthuis, 2
Oosterbroek, 2, 3
Oosterik, 2
Overhoek, 4, 5

P
Plante, 3
Plante op Odink, 3
Planten, 3
Planten op Odink, 3
Pleger, 3
Poppink, 3
Putmans, 7

R
Raa, 1, 4
Raa op Hemsink, 5
Reimelink, 5
Rekken, 1, 2, 3, 5, 6
Rekkense Armen, 3
Relker, 4
Rerink, 2, 4
Revius, 1, 5
Roelevink, 6
Roller, 4
Rosink, 2
Roskamp op Koordes, 5
Ruijter, 6, 7
Ruiters, 2
Rutbeek, 3

S
Sandbree, 2
Schepers, 4
Scholte Garverdink, 1
Scholte van Hupsele, 4
Schunink, 4
Seers, 7
Simens, 2, 6
Simens Braak, 2
Simmelink, 2, 4, 5, 6
Simmelinks Weijde, 4
Simmelinksweijde, 4
Simons, 5
Sladboom, 5
Smits, 5
Stevens, 4
Stomps, 6
Storks Bree, 5
Swarte Haar, 5
Sweers Kampken, 5

3 augustus 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-8-

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 429
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Index - Registratie van de voogdij Eibergen - Periode 1781-1782

T
Tangena, 4, 6, 7
Temmink, 7
Tenkers Kamp, 2
Tiberink, 4
Tiesselink, 5
Tijberink, 2
Traa, 6

Vesters Kampjen, 1
Voorsten Jeukenberg, 4

U
Udink, 3
Udink Braak, 5
Uudink, 3
Uuink of Udink, 3

W
Wamelink, 4
Wanink, 1, 4, 6, 7
Weer Beumt, 4
Wennink, 1, 4, 5
Wevers, 1, 4, 5
Willemsen, 6
Willink, 7

V
Vaarwark, 4
Veltkamp, 1
Verre Wuuste, 1

Woerster Stege, 3
Woert, 1, 6
Wolberink, 4
Wunneker, 2

Z
Zwilsche, 2
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