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Registratie van het district Eibergen - Periode 1798-1800
Registratuure van het District Eijbergen

01.05.1798
folio 1

01.05.1798
folio 1

02.05.1798
folio 1 en 2

02.05.1798
folio 2

02.05.1798
folio 2

02.05.1798
folio 3

02.05.1798
folio 3

Den 1 maij 1798 's voor de middaags ten elff uuren hebben Garrit Arentsen en Trijne ten
Elsen ehell. voor eene capitaale somma van een duijsent vijf hondert en vijftig guldens
verbonden, aan ende ten behoeve van Jan Barent Scholten desselvs huijsvrouw Maria
Arentsen en erven, comparanten hun eijgendommelijke plaatsjen het Tenkers genaamd,
bestaande in huijs, en schoppe, met hoff of gaarden grond en alle bouwlanden en weijde
grond daartoe behoorende, mitsgaders inslag en plaggen vreede kennelijk gesitueert in
het drostampt Borculo, district Eijbergen, buurschap Rekken, vide breeder hier voorn folio
75 sqq.
Den 1 maij 1798 ’s middaags ten twaalf uuren heeft Gerrit Jan Planten, pro se et nomine
uxoris Arendina Odink gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan van
Hasz, desselvs huijsvrouw Aaltien Mellink en erven, een stuk bouwlands groot ongeveer
vier scheepels gezaaij, in het drostampt Borculo op ’t Hooge Kip, noord oost waards langs
de Berkel, zuijd oost waards ’t eindens aan de vaar- of rijweg, en zuijd west naast koopers
land het Moolen stuk, kennelijk in de buurschap Rekken, vide breeder hier voorn folio 77.
Den 2 maij 1798 ’s voor de middaags ruijm elf uuren hebben Aleijda Twenhuijs en
desselvs zuster Hendrina Simons, malkanderen reciproquelijk betugtigt in alle haare na te
laatene gereede en ongereede goederen, om bij de langst leevende van beijden leeven
lang, tugts wijse genooten te worden; dat na doode van beijde comparanten alle haare na
te laatene gereede en ongereede goederen, zullen devolveeren op de vier kinderen van
haar comparanten zuster Fenne Simons weduwe Burgers met naamen Gerrit, Jan,
Hendrik Burgers en Willemina Simons, dog zoo haar broeder Jan Simons en zijn vrouw, en
haar zuster Fenne Simons dan nog mogten leeven, dat die de opkomsten daar van zullen
blijven profiteeren, vide breeder hier voorn folio 79 sqq.
Den 2 maij 1798 ’s middaags ten twaalf uuren hebben Aleida te Brinke en Maria te Brinke,
dan nog Anthonij Ruiters en Gerritjen te Brinke ehell. gecedeert en over gedraagen aan
ende ten behoeve van Abraham Jozeph, comparanten eijgendommelijke huijs, staande
binnen Eijbergen, naast het huijs van Benedictus Joseph en dat van Harmanus ten
Busschen, vide breeder hier voorn folio 81.
Den 2 maij 1798 ’s middaags ruijm twaalf uuren hebben Stoffer Reimelink en Geesken
Krebbers ehell. gecedeert en over gedraagen aan ende ten behoeve van Abraham Joseph
haar eijgendommelijke drie vierde parten van een gaarden, in den Klaas Hof, met de eene
zijde naast den gaarden van A. Slatboom, en met de andre naast die van H. Bouwmeester
bij Eijbergen, vide hier voorn folio 83 sqq.
Den 2 maij 1798 ’s agtermiddaags ten een uuren heeft Abraham Joseph voor eene
capitaale somma van drie hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Stoffer
Reijmelink en Geesken Krebbers ehell. en erven, zijn comparants eijgendommelijke huijs
binnen Eijbergen tusschen de behuijsingen van Harmanus ten Bussche en dat van
Benedictus Joseph, voorts eene gaarden bij Eijbergen in den Klaas Hoff, aan de eene zijde
langs den gaarden van Slatboom, en aan de andre langs die van Harmanus Bouwmeester,
vide breeder hier voorn folio 85.
Den 2 maij 1798 ’s agter middaags ten vier uuren, heeft Hendersken Geers gecedeert en
overgedragen, aan ende ten behoeve van Garrit Jan Cobus, schoolmeester te Eijbergen,
haar comparante eijgendommelijke huijs en agter geleegene hoff, staande en leggende
binnen Eijbergen, tussen de huijsen en hoven van Barent Bekkink en Coert Nijvelt, vide
breeder hier voorn folio 87.
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02.05.1798
folio 3 en 4

29.06.1798
folio 4 en 5

Den 2 maij 1798 is bij het land gerigte te Eijbergen een maagscheijd geapprobeert,
opgerigt en geslooten tusschen Jan Hasselo weduwenaar van Willemina Krebbers ter
eenre en de gequalificeerde en toegelatene momboiren van en over de vijf minderjaarige
kinderen ter andre zijde, waar bij aan de vaader en eerste condivident op conditien daar
bij vervat is aan en toebedeelt den imboedel des huijses, het gezaaij en gewasch op het
land, mest en mestregt, leevendige haave en vhee. Dat vervolgens de vader van de
ongereede goederen, bestaande in een huijs, en schoppe thans door de contrahenten
bewoond en gebruijkt, een gaarden, drie stukken land op den kamp bij het huijs, groot
acht scheepels gezaaij, een stuk lands op de Kolde Weeje, groot twee scheepels gezaaij,
tussen het land van W. Slatboom en Hendricus ter Weeme, nog een stukke lands op den
Bouwmeesters Kamp, tussen het land van de weduwe Teeger, groot drie scheepels
gezaaij, de eene halfscheid en de vijf onmondigen de weder helfte, mits ook de lastige
schulden draagende, sullen hebben, en blijven besitten en alle welke perceelen kennelijk
in den Holterhoek onder Eijbergen geleegen tot de praestatie van het hier voorens
omschreven blijven verbonden, vide breeder het weezen protocol folio 186.
Den 29 junij 1798 ’s voor de middaags ten elff uuren hebben Berent te Nijenhuijs en
Jenneken Aaltink ehell. voor eene capitaale somma van drie hondert guldens verbonden,
aan ende ten behoeve van Antonetta ten Cate en haar edelens erven, haar comparanten
eijgendommelijke huijs en weere, staande binnen Eijbergen, naast het huijs van Jan Derk
Nijlandt, ter eenre en ter andre zijde naast den Brink, voorts een stuk bouwland groot
ruijm twee scheepels gezaaij in de Heemstede naast het land van Vrienties, en aan de
andre kant naast een stuk geestelijk land, het Slee stukke genaamd, vide breeder hier
voorn folio 138.
[In de marge staat geschreven:] "De halfscheid van teegenstaande verband is op den 13 october 1807
gecedeerd. Vide 't prothocol van affectatie ibidem."

29.06.1798
folio 5

28.08.1798
folio 5 en 6

Eodem die ’s voor de middaags ruijm elff uuren hebben gemelde Berent te Nijenhuijs en
desselvs vrouw Jenneken Aaltink voor eene capitaale somma van drie hondert guldens
verbonden, aan ende ten behoeve van Hendrik Rommelers, desselvs huijsvrouw
Berendina Landewers en erven, haar comparanten eijgendommelijke hoff den Meer
Gaarden genaamt bij Eijbergen kennelijk gelegen, aan de eene zijde naast den Kerken
Kamp, en aan de andere zijde naast den gaarden van Gerrit Wannink, voorts een stukke
bouwland in den Cremers Kamp, groot ongeveer twee schepels gezaaij, aan de eene zijde
of naast het land van de weduwe Harbers en dat van de weduwe Jan ten Brinke, bij en
omtrent Eijbergen gesitueert, vide breeder hier voorn folio 141 sqq.
Den 28 augusti 1798 ’s agter middaags ten een uuren heeft Tone Gibers gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Jan Berent Meekes desselvs huijsvrouw Janna
Kerkhoff en erven comparants eijgendommelijke cavenstede Gibers genaamt en daar bij
gehoorende Smit, voorts huijs, hoff, bouw- en weijde landen, houtgewasch, plaggen en
vreede grond, kennelijk in het drostampt Borculo, buurschap Rekken geleegen, als mede
den geheelen imboedel des huijses, levendige have en vhee, mest en mest regt, vide
breeder hier voorn folio 169 sqq.
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13.03.1799
folio 6

18.04.1799
folio 7

30.04.1799
folio 7 en 8

Den 13 maart 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt
en gesloten tussen Harmen Simons weduwenaar van wijlen Geertruijd ten Winkel ter
eenre en de aangestelede en gequalificeerde momboiren van en over de drie
minderjaarige kinderen ter andere zijde, waarbij aan de vader en eerste condivident in
deesen is aan- en toebedeelt onder conditie daarbij geëxprimeert den geheelen imboedel
des huijses, levendige have en vhee, gezaaij en gewasch op het land, mest en mestregt,
koorn, stroo, hooij & dat van de ongereede goederen dese boedels, mitsgaaders van de
lastige schulden de vader de eene halfscheijd, en de drie onmondigen de andre
halfscheijd, zullen hebben, behouden, lasten en draagen, en welke bestaan in een half
huijs en kleijn daar agter geleegen hofjen, staande op het Loo tussen de huijsen van J. ter
Braak en W. Lammers, een stukke land op den Haarink Braak, tussen de landerijen van
Hofman en Vunderink, een dito stuk land op den Barken Kamp tussen dat van Slotman en
de Mugger, een gaarden tussen Harinks braak en Derkskens Kempken, een dito in het
Reef tussen de landerijen van J. ter Braak en Vunderink en eijndelijk een hoekjen weijde
grond in de Koemaate aan de Harinkhorst onder Eijbergen, alle welke perceelen voor de
praestatie blijven verbonden, vide breeder het weezen protocol folio 271 sqq.
Den 18 april 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt
en geslooten tusschen Gerritjen Hagens weduwe van wijlen Hermanus Ruiter ter eenre,
en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de vijf minderjaarige
kinderen en stiefkinderen zoo van geseijde haaren eheman als die bij wijlen deselve in
huwelijk verwekt ter andre zijde, waar bij aan de moeder en eerste condividente is aan- en
toebedeelt, den geheelen imboedel des huijses, benevens het gewasch op het land, mest
en mestregt op conditien daar bij geëxprimeert, blijven de ongereede goederen,
bestaande in een huijs en erve, met den daar agter geleegen hoff binnen Eijbergen,
tusschen de behuijsingen van Oldhof en dat van W. Bouwmeester, dan nog een stuk
bouwland groot ongeveer drie en een half scheepel gesaaij in den Eijbergschen Esch, naast
het land van de weduwe D. Harbers en Stoffer Reimelink tusschen de moeder en zes
kinderen onverdeelt en hier bij verbonden, vide breeder het weesen prothocol folio 293.
Den 30 april 1799 ’s middaags ten twaalf uuren heeft Garrit Jan Elferink voor eene
capitaale somma van twee duijsend een hondert en sestig guldens en tien stuivers
verbonden aan en ten behoeve van Hendricus Reurink en desselvs suster Margaretha
Rakamp en erven
1e Het getimmer van huijs en schopp als mede een huijs de Lijftugt met den gaarden en
bouwland bij ’t huijs leggende.
2e De Haverkamp en Laken bree in eenen kamp.
3e Den Binnen genaamd, bouwland leggende in eenen kamp.
4e Een kamp de Horst genaamd, bij en naast den Binnen geleegen.
5e Een stuk land op den Esch naast ’t land van Janna Deggerink met de een zijde, en met
de andre naast dat van Gielink.
6e Nog een hoek bouwland schietende met den eenen eijnde aan den Voogts Kamp.
7e Een weijde tussen Gielink Weert en de Horst en Binnen.
8e Een hoek hooij grond in den Asschert.
9e Twee strijpen hooij grond op het Hoogland tusschen de gronden van Jan Hendrik
Holters, Harmen Holters en Koerdes en eijndelijk
10e Een hooij weijdeken het Meeken genaamd.
Alle welke parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, buurschap Rekken zijn geleegen,
vide breeder hier voorn folio 220.
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03.05.1799
folio 8 en 9

07.05.1799
folio 9 en 10

30.05.1799
folio 10

04.06.1799
folio 10 en 11

08.06.1799
folio 11

Den 3 maij 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en
geslooten tusschen Aaltien Vunderink weduwe Garrit Kluvers ter eenre, en de
aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de vier minderjarige kinderen ter
andre zijde, waar bij aan de moeder is aan en toebedeelt den geheelen imboedel des
huijzes, op conditie daar bij vervat. Dat van de ongereede goederen bestaande in een half
huijs met den halven hof binnen Eijbergen, naast het huijs van G. Wolf, mitsgaders een
stukke bouwland groot een en een half scheepel gezaaij. Dan nog een dito stukke lands
van dezelve groote in den Eijbergschen Esch geleegen, benevens een gaarden in den
Klaashof, naast een gaarden van J.H. Runselink en die van de weduwe Harmanus
Bouwmeester onverdeelt en in gemeenschap tusschen de moeder en vier kinderen zullen
verblijven en hier bij verbonden, vide breeder het weezen protocoll folio 303 sqq.
Den 7 maij 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en
geslooten tusschen Barendina ten Barge weduwe van wijlen Engbert Tankink ter eenre,
aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de drie minderjaarige kinderen ter
andre zijde waar bij aan de moeder en eerste condividente is aan- en toebedeelt den
geheelen imboedel des huijses, levendige have en vhee, het gewasch in en op den lande,
mest en mestregt van het Everts plaatsjen, op conditien daar bij uijtgedrukt. Dat de
ongereede goederen bestaande in een huijs en bakhuijs, nevens een schoppe, het hofland
bij het huijs en een weijde daar annex, het Evers plaatsjen genaamd, voorts de landerijen
daar bij gehoorende en drie stukken bouwlands in den Everts Kamp groot ongeveer een
mudde gezaaij, en een hoekjen nieuw aangekogte grond daar aan gelegen als mede een
stuk bouwlands den Weusten Kamp, groot een mudde gezaaij, en een stuk bouwland op
den Noord Esch groot vier scheepels gezaaij, mitsgaders een kleijn hoekjen hofland het
Imenschoer genaamd, tusschen de moeder en de drie kinderen in gemeenschap zullen
verblijven en hier bij verbonden alle welke parceelen in dit drostampt district Eijbergen
buurschap Rekken kennelijk zijn gesitueert, vide hier van breeder het weesen prothocoll
folio 308 sqq.
Den 30 maij 1799, ’s agter middaags ten drie uuren heeft mr. A.H. Hummelinck voor de
somma van zeven en veertig guldens en tien stuivers weegens salaris en verschot met
peindinge geprocedeert op alle de gereede goederen van G.J. Wichers en desselvs vrouw
als inboedel des huijses, kleedren, linnen, wullen, bedde en bult, levendige have en vhee,
gedorst en ongedorst koorn, gewas in en op den lande, mest en mestregt, vide breeder
hier van het ordinaris land gerigts prothocol folio 429.
Den 4 junij 1799 ’s agter middaags quartier over een uuren, hebben Wolter Zimmelink
Hendrikzoon en Hendrica Hemmink ehell. gecedeert en overgedraagen aan ende ten
behoeve van Gerrit Jan Geesink deszelvs huijsvrouw Engele Kuipers en erven, hun
eijgendommelijke stukke bouwland onder Eijbergen, op de Koude Weje, naast het land
van Gerrit te Raa met de eene, en met de andere zijde naast een stuk bouwland
gehoorende aan de Eijbergschen Armen Staat, vide breeder hier voorn folio 265.
Den 8 junij 1799 ’s middaags ten twaalf uuren hebben Wolter Simmelink en Berendina
Roelvink ehell. voor eene capitaale somma van vijfhondert guldens verbonden aan en ten
behoeve van doctor L. ten Cate hun eijgendommelijke ongereede goederen als
1e twee stukken bouwlands groot ruijm vier en een half scheepel gezaaij geleegen op de
Braak langs den gemeenen weg en het land van Harm Abbink.
2e Een stuk bouwlands in den Boestoesen Kamp, groot zeeven spinds gezaaij, geleegen
langs den gemeenen weg en langs het land van G.J. te Vaarwerk.
3e Een hoff den Barg Gaarden genaamt, leggende tusschen het land van Jan Hendrik
Bouwmeesters en den hoff van Arent Leussink, groot een scheepel gezaaij.
4e Een huijs met een hofjen en scoppe daar agter gelegen, tussen de huijzen van G. ter
Weeme en Battes Nijenhuijs alle welke parceelen kennelijk in en onder Eijbergen zijn
geleegen, vide breeder hier voorn folio 268 sqq.
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08.06.1799
folio 12

18.06.1799
folio 12

18.06.1799
folio 12

18.06.1799
folio 13

25.06.1799
folio 13

03.07.1799
folio 14

17.07.1799
folio 14

Den 8 junij 1799, ’s middaags ruijm twaalf uuren hebben Wolter Simmelink en Berendina
Roelvink ehell. gecedeert en overgedraagen, aan ende ten behoeve van Jan Derk Hunink
desselvs huijsvrouw Geertruij te Flierhaar en erven hun eijgendommelijke huijs met het
hofjen en schoppe daar agter, naast het huijs van Jan Mullerink en west naast dat van Jan
Hendrik te Raa binnen Eijbergen, vide breeder hier voorn folio 271.
Den 18 junij 1799, ’s agter middaags ten een uuren, hebben Reinier de Bitter en Diena
Flierhaar ehell. gecedeert en overgedraagen, aan ende ten behoeve van dr. L. ten Cate en
erven, hun eijgendommelijke stuk land onder Eijbergen op den Gosselinks Kamp, tussen
het land van verkoopers en het land van de weduwe Immink, vide breeder hier voorn folio
287.
Den 18 junij 1799 ’s middaags ten half twee uuren heeft Janna Smeenk weduwe wijlen
Jan Groothold, gecedeert en overgedraagen, aan ende ten behoeve van Garrit Roosink,
Elisabeth Nijenhuijs ehell. en erven hij eijgendommelijke weijdeken, groot ongeveer drie
dag maaijens het Jordens Wadde genaamt, behoorende onder ’t erve Nijenhuijs, district
Rekken, aan den Berkel over een geestelijk stuk bouwland geleegen, vide breeder hier
voorn folio 289.
Den 18 junij 1799 ’s agter middaags circa twee uuren hebben Garrit Roosink en Elisabeth
Nijenhuijs ehell. verbonden voor een capitaal van zeven hondert guldens, aan ende ten
behoeve van de Diaconie Armen van Rekken, hun eijgendommelijke weijdeken het
Jordens Wadde genaamt, groot ongeveer drie dag maaijens, behoorende onder het erve
Nijenhuijs in Rekken, aan de rivier de Berkel, tegen over geestelijk bouwland, vide breeder
hier voorn folio 291 sqq.
Den 25 junij 1799 is bij het gerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt
en geslooten tusschen Berend Willem Boejink ter eenre, en Jan Willem Woords en Geert
Anneveldink in qualiteit als momberen over de twee onmondige kinderen bij wijlen
comparants ehevrouw in huwelijk verwekt ter andre zijde, waar bij aan den vaader is aanen toebedeelt op conditien daar bij, alle des boedels gereede goederen, blijvende de
ongereede goederen en welke bestaan in een huijs, bakhuijsjen, gaarden en wheere, een
stuk bouwland naast het land van Abbink op den Es de Krumpe genaamd, groot twee
scheepels gezaaij, een stuk lands groot twee scheepels gezaaij op het Meerbeeker Broek,
tusschen het land van Poppink en Meerbeek, het halve Nijkamps Veen, alle kennelijk in
en onder Rekken geleegen, tusschen de vaader en de twee onmondigen in gemeenschap
en hier bij verbonden, vide het weesen prothocol folio 325 sqq.
Den 3 julij 1799 ’s voor de middaags quart voor twaalf uuren heeft Jan ter Horst voor hem
zelvs en naamens zijne onmondige kinderen verbonden voor een capitaale somma van
seeven hondert en vijftig guldens aan ende ten behoeve Jan Harmen ten Barge op Simens
desselvs huijsvrouw Eva te Raa en erven zijns en der minderjaarige eijgendommelijke stuk
bouwland den Horster Kamp genaamd, groot ongeveer zes scheepels gezaaij, leggende
aan de eene zijde naast het land van H.J. Kuipers en aan de andere kant aan het gemeene
veld, en een weijdeken daar naast gelegen het Horster Nije genaamd, aan de eene zijde
naast het land van Roosink en aan de andre kant naast het veld, voorts een stukke lands
op den Hoogen Eesterink ongeveer drie scheepels gezaaij groot, aan beijde kanten naast
het land van G. Bargwevers en Oosterbroeks bouwland, alle kennelijk in dit drostampt
Borculo, buurschap Rekken, vide breeder hier voorn folio 293 sqq.
Den 17 julij 1799 ’s voor de middaags circa elff uuren hebben Reinier Tangena en desselvs
huijsvrouw Wilhelmina Harbers gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Stoffer Niessink, desselvs huijsvrouw Janna Witte Veen en erven, hun eijgendommelijke
huijs en daar agter geleegen hoff, binnen Eijbergen naast de behuijsingen van Jan ten
Harkel en dat van Arent Leussink, vide breeder hier voorn folio 276 sqq.
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03.08.1799
folio 15

03.08.1799
folio 15

06.01.1800
folio 15

Den 3 augusti 1799, ’s middaags circa twaalf uuren heeft Jacobus Bouwmeester gecedeert
en overgedraagen aan ende ten behoeve van Hendricus Zimmelink, Gezina Bekkink ehell.
en erven, een hoekjen gaarden land, geleegen op de Welle tusschen de gaardens van Derk
Vunderink onder Eijbergen, vide breeder hier voorn folio 278.
Den 3 augusti 1799 ’s middaags twaalf uuren hebben Hendricus Zimmelink en Gezina
Bekkink ehell. gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jacobus
Bouwmeester en erven hunlieder eijgendommelijken hoff of gaarden geleegen te eindens
aan den Kerkhof naast den hof van Jan te Havikhorst met de eene en met de andere zijde
naast die van Arent Polman onder Eijbergen, vide breeder hier voorn folio 280.
Den 6 januarii 1800 ’s middaags twaalf uuren heeft Abraham Joseph, voor eene capitaale
somma van drie hondert guldens verbonden aan zijn broeder Isäac Joseph en erven
comparants eijgendommelijke huijs staande binnen Eijbergen, naast de behuijsingen van
Benedictus Joseph en dat van Harmanus ten Bussche, voorts nog drie vierde parten van
een gaarden, geleegen onder Eijbergen in den Klaashof, met de eene zijde naast den
gaarden van Arent Slatboom, en met de andre zijde naast die van Harmanus
Bouwmeester, vide breeder hier voorn folio 296 sqq.
[in de kantlijn staat geschreven:] "Geroijeerd den 25 april 1804".

21.01.1800
folio 16

23.01.1800
folio 16 en 17

19.02.1800
folio 17

17.05.1800
folio 17 en 18

Den 21 januarii 1800 hebben Hendricus te Woerst en Elisabet Winkels, Christiaan te
Woerst, Arent Blommena en Christina te Woerst ehell., Jan te Woerst en Engele Tisselink
ehell., Trientien te Woerst, Derk Merink, Albert Leussink, voorts Tone Holtermans en
Christiaan Holtermans en Elisabeth Assink ehell., gecedeert en overgedraagen aan ende
ten behoeve van Jannes Tisselink op Bloo en desselvs huijsvrouwe Janna Welmerink en
erven twee twee en dertigste gedeeltend of een zestiende part aan het erve en goed
Wansink aan die daar onder en toehoorige bouw-, weijde landen, hofgrond,
houtgewassen, daar onder mede begreepen den Bekkenkamp, de Vlasbree en een stukke
land, naast het land van Wansink, kennelijk geleegen in dit drostampt Borculo, district
Eijbergen, buurschap Olden Eijbergen, vide breeder hier voorn folio 298 sqq.
Den 23 januarii 1800 ’s agter middaags ten twee uuren heeft Bendix Joseph voor een
capitaal van drie hondert en tagentig guldens verbonden, aan en ten behoeve van Samuel
Sanders, Juda Heijman ehell. en erven den imboedel des huijzes van koper, tin, linnen,
wollen & voorts zijn huijs en daar agter geleegen hoff binnen Eijbergen, ter eenre zijde
naast de behuijsinge van Abraham Joseph, en ter andere zijde naast dat van Garrit
Waanink, vide breeder hier voorn folio 305.
Den 19 februarii 1800 ’s avonds ten neegen uuren heeft Antonij Otto Herman Tellegen
voor eene capitaale somma van zeven hondert caroli guldens verbonden aan ende ten
behoeve van Gerrit Oostendorp en Fenne Schoemaker ehell. en erven zijn
eijgendommelijke aandeel of agste gedeelte aan het erve en goed Tietink en daar onder
gehoorende hoff, bouw-, weijde- en hooij landen, houtgewassen en getimmerte geleegen
onder het district Eijbergen, buurschap Hupsele, vide breeder hier voorn folio 310 sqq.
Den 17 maij 1800 ’s middaags ten twaalff uuren hebben Jan te Woerst en Engele
Tiesselink ehell. gecedeert en overgedraagen, aan ende ten behoeve van Jannes
Teesselink deszelfs huijsvrouw Janna Welmerink en erven, hun geregte aandeel of zes en
negentigste gedeelte van en aan het erve en goed Wansink, bestaande in de behuijsing en
verder getimmerte, bouw- en weijdelanden, hofgrond en houtgewasschen, als mede in
den Bekken Camp, van de eene zijde langs Jordens land en van de andre zijde langs de
Hegge, groot ongeveer in ’t geheel vijf scheepels gezaaij lands, dan nog de Vlasbree tussen
de landen van Reimelink en de weduwe Simmelink ongeveer zes scheepels gezaaij, en
eijndelijk een stukke lands naast het land van Wansink en te eijndens aan Wansinks Stroet
alle gemelde parceelen onder het erve Wansink zijn gehoorende en in dit drostampt
Borculo, district Eijbergen, buurschap Olden Eijbergen kennelijk zijn gesitueert, vide
breeder hier voorn folio 340.
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17.05.1800
folio 18

21.05.1800
folio 18 en 19

Eodem die ’s middaags ruijm twaalf uuren hebben Egbert Scheurlink en Catharina te
Woerst ehell. mede gecedeert en overgedraagen aan Jannes Teesselink en Janna
Welmerink ehell. hun geregte aandeel of agt en veertigste gedeelte van het erve en goed
Wansink zoo en in dier voegen het zelve met zijn onderhoorige parceelen, hier booven is
uijtgedrukt, vide breeder hier voorn folio 342.
Den 21 maij 1800 is bij het gerichte van Borculo een maagscheijd geapprobeert, opgericht
en geslooten tussen Jan Stomps weduwenaar van wijlen Anna Maria Stomps ter eenre,
en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over desselvs twee onmondige kinderen
ter andre zijde, waar bij aan de vader en eerste condivident is aan- en toebedeelt op
conditien daar bij vervat de gereede goederen, leevendige have en vhee, gewasch in en op
den lande, blijvende wijders de ongereede goederen, welke bestaan
1e In een huijs met een annexe kamer en een hoekjen hofland en boomgaard, het Stomps
huijs genaamd.
2e Een hoek hof of gaarden grond groot twee scheepels gezaaij.
3e Een stuk bouwland in den Esch, het Abbink Kip, groot 3 scheepels gezaaij.
4e Een stuk bouwland in den Esch, Linden akker, groot drie scheepels gezaaij.
5e Een stuk bouwland in den Esch, het Gielink stukke groot een scheepel gezaaij.
6e Een stuk bouwland op den Hoogen Esch, groot een scheepel
tusschen de condividenten voor de eene halfscheijd aan de vader en de wederhelfte voor
de twee onmondigen, gelijk mede de lastige boedels schulden, alle welke parceelen in dit
drostampt Borculo buurschap Rekken kennelijk zijn gesitueert en tot de adimpletie der
praestatie zijn en blijven verbonden, vide breeder het weezen protocoll folio 386.
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Elferink, 3
Elsen, 1
Evers plaatsjen, 4
Everts Kamp, 4
Everts plaatsjen, 4

A
Aaltink, 2
Abbink, 4, 5
Abbink Kip, 7
Anneveldink, 5
Arentsen, 1
Asschert, 3
Assink, 6

Jozeph, 1

K
Kerken Kamp, 2
Kerkhof, 6
Kerkhoff, 2
Klaas Hof, 1
Klaas Hoff, 1
Klaashof, 4, 6
Kluvers, 4
Koemaate, 3
Koerdes, 3
Kolde Weeje, 2
Koude Weje, 4
Krebbers, 1, 2
Krumpe, 5
Kuipers, 4, 5

F
Flierhaar, 5

B

G

Barg Gaarden, 4
Barge, 4
Barge op Simens, 5
Bargwevers, 5
Barken Kamp, 3
Bekken Camp, 6
Bekkenkamp, 6
Bekkink, 1, 6
Berkel, 1, 5
Binnen, 3
Bitter, 5
Blommena, 6
Boejink, 5
Boestoesen Kamp, 4
Borculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bouwmeester, 1, 3, 4, 6
Bouwmeesters, 2, 4
Bouwmeesters Kamp, 2
Braak, 3, 4
Brink, 2
Brinke, 1, 2
Burgers, 1
Bussche, 1, 6
Busschen, 1
buurschap Hupsele, 6
buurschap Olden
Eijbergen, 6
buurschap Rekken, 1, 2,
3, 4, 5, 7

C
Cate, 2, 4, 5
Cobus, 1
Cremers Kamp, 2

D
Deggerink, 3
Derkskens Kempken, 3
Diaconie Armen van
Rekken, 5

E
Eijbergen, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Eijbergschen Armen
Staat, 4
Eijbergschen Esch, 3, 4

Polman, 6
Poppink, 5

Geers, 1
Geesink, 4
Gibers, 2
Gielink, 3
Gielink stukke, 7
Gielink Weert, 3
Gosselinks Kamp, 5
Groothold, 5

R
Raa, 4, 5
Rakamp, 3
Reef, 3
Reijmelink, 1
Reimelink, 1, 3, 6
Rekken, 5
Reurink, 3
Roelvink, 4, 5
Rommelers, 2
Roosink, 5
Ruiter, 3
Ruiters, 1
Runselink, 4

L
Laken bree, 3
Lammers, 3
Landewers, 2
Leussink, 4, 5, 6
Lijftugt, 3
Linden akker, 7
Loo, 3

H
Haarink Braak, 3
Hagens, 3
Harbers, 2, 3, 5
Harinkhorst, 3
Harinks braak, 3
Harkel, 5
Hasselo, 2
Hasz, 1
Haverkamp, 3
Havikhorst, 6
Heemstede, 2
Hegge, 6
Heijman, 6
Hemmink, 4
Hofman, 3
Holterhoek, 2
Holtermans, 6
Holters, 3
Hooge Kip, 1
Hoogen Eesterink, 5
Hoogen Esch, 7
Hoogland, 3
Horst, 3, 5
Horster Kamp, 5
Horster Nije, 5
Hummelinck, 4
Hunink, 5

M
Meeken, 3
Meekes, 2
Meer Gaarden, 2
Meerbeek, 5
Meerbeeker Broek, 5
Mellink, 1
Merink, 6
Moolen stuk, 1
Mugger, 3
Mullerink, 5

N
Niessink, 5
Nijenhuijs, 2, 4, 5
Nijkamps Veen, 5
Nijlandt, 2
Nijvelt, 1
Noord Esch, 4

I

O

Imenschoer, 4
Immink, 5

Odink, 1
Oostendorp, 6
Oosterbroeks bouwland,
5

J
Jordens land, 6
Jordens Wadde, 5
Joseph, 1, 6

P
Planten, 1

S
Sanders, 6
Scheurlink, 7
Schoemaker, 6
Scholten, 1
Simmelink, 4, 5, 6
Simons, 1, 3
Slatboom, 1, 2, 6
Slee stukke, 2
Slotman, 3
Smeenk, 5
Stomps, 7
Stomps huijs, 7

T
Tangena, 5
Tankink, 4
Teeger, 2
Teesselink, 6, 7
Tellegen, 6
Tenkers, 1
Tiesselink, 6
Tietink, 6
Tisselink, 6
Tisselink op Bloo, 6
Twenhuijs, 1

V
Vaarwerk, 4
Vlasbree, 6
Voogts Kamp, 3
Vrienties, 2
Vunderink, 3, 4, 6

W
Waanink, 6
Wannink, 2
Wansink, 6, 7
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Wansinks Stroet, 6
Weeme, 2, 4
Welle, 6
Welmerink, 6, 7

Weusten Kamp, 4
Wichers, 4
Winkel, 3
Witte Veen, 5

Woerst, 6, 7
Wolf, 4
Woords, 5

Z
Zimmelink, 4, 6
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