Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 418
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1738-1742

Registrature van de voogdie Neede
19.06.1738
fol. 2

1738 den 19 junij hebben Jan en Egbert Markerink met haare vrouwen aan Arent Tijselink en sijn vrouw voor een duisent drie
hondert en vijftig gulden verbonden haar kavenstede Markerink in Loghuijsen gelegen, als meede een stuk bouland op den
Markerinkskamp, dan meede een halve weijde op de Porse gelegen, waar van vide breder op folio 2.

20.09.1738
fol. 46
doorgehaald

1738 den 20 september heeft Christiaan Carel Schomaker aan Joan Otto van Hasselt voor vijftien honderd gulden verbonden
drie vierde parten van het erve Eggink onder dese voogdie gelegen, vide folio 46.

13.04.1739
fol. 92

1739 den 13 april hebben Derk ter Braak en zijn vrouw Henders Meseman aan doctor F.W. van Gelder voor 185 gulden
verbonden haar huis met den uitdrift in den Noordijk en bij Berent Boevink bewoond wordende, waar van vide breder antea op
folio 92.

25.04.1739
fol. 98

1739 den 25 april is eerst vertoond de quitantie van den 50. penning van volgende cessie, waarbij Derk Roesink en Maria
Siongen op den 8 junij 1734 aan Harmen Stokkers hebben gecedeert een stuk land gelegen in den Noordijk op de Tekers haar
tussen de landerien van den koper en Morgenstern, vide antea folio 98.

12.09.1739
fol. 140

1739 den 12 september heeft Hendrik Wansink pro se et qualitate quo overgedragen aan Harmen Olthoff en Jan Olthaar ieder
voor de halfscheid het vierde part van ’t goed Assink in Loghusen gelegen, vide breder antea folio 140.

22.09.1739
fol. 142

1739 den 22 september hebben Engbert Rouhoff en Aaltien ten Hove overgedragen aan Sweer Rouhoff haar bou- en weijdeland
in den Ruwenhoff gelegen, vide breder op folio 142.

22.09.1739
fol. 144

1739 den 22 september hebben voorschreven ehelieden Rouhoff gecedeert aan Willem Sligtener en zijn vrouw haar stuk land
onder Neede in den Rouwenhoff gelegen aan den koperen land en dat van Telleman ten Cate en het Olthaver land, waar van
vide breder op folio 144.
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15.11.1739
fol. 159

1739 den 15 november hebben Derk Windemars en Geesken Bussink ehelieden overgedragen aan Tieleman ten Cate en zijn
vrouw haar regt aan de nalatenschap van Henders Oldenzeel, wedue van Derk Bleken, bestaande in de halfscheid van alle de
vaste goederen, specialijk in een huis en hofjen in de buurschap Hoonte en twee stukken lands in den Nederberg, vide antea op
folio 159.

24.11.1739
fol. 162

1739 den 24 november heeft Hendrik ter Maat pro se et qualitate quo overgedragen aan Christina Oostendorp, wedue Harmen
Jalink, voor de ene halfscheid en aan Aleida Margrieta Bruinis, wedue Swantes, voor een vierde part en eindelijk aan Christina
Kelder, Hendrica Agnita Kelder, Berendina en Gerhard Kelder meede voor een vierde part de cavenstede de Esse Huurne
off den Pol genaemt in den Noordijk gelegen, vide antea folio 162.

10.02.1740
fol. 181

1740 den 10 februari zijn namens de princesse Wisniowiecka verscheiden contracten ten gerichte overgegeven om
geprotocolleert te worden, vide folio 181.

23.04.1740
fol. 213

1740 den 23 april heeft de vrouw van Wijnbergen door haren volmachtiger laten overdragen aan de wedue van G. Ribbius een
obligatie ad 800 gulden cum interesse, als Hendrik van Raalte en zijn vrouw op den 15 julij 1695 aan wijlen Andries Steven van
Winsem schuldig bekend, met het regt van hipoteq op het aanpart van 1100 gulden capitaal als voorschreven van Raalte had op
het erve Jan Willemsen onder Nede gelegen met het regt van verwin daarop gemaakt, vide breder antea folio 219.

04.05.1740
fol. 217

1740 den 4 meij hebben Albert Hemsink en Jenneken Nijhuis ehelieden overgedragen aan Willem Meijer en Grietjen Olthaar
haar caterstede in Loghuisen naast die van Gosen Wensink, waar van vide breder hier voren op folio 217.

25.05.1740
fol. 248
doorgehaald

1740 den 25 meij hebben Gosen Wensink en Fenna Kolthoff ehelieden aan Hendrik te Meerwinkel voor twaalf hondert gulden
verbonden haar erve Wensink in den Rouwenhoff, vide folio 248.
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11.06.1740
fol. 255

1740 den 11 junij hebben Engbert Wooldink en Aaltien ten Have ehelieden aan Zebrand Bargmeijer en Trientien Beijen
ehelieden overgedragen een stuk bouland onder het erve Rouhoff gehorende op den Nederberg naast het land van Gerrit ten
Cate en dat van het Wemer erve, waar van vide breder hier voren op folio 255.

15.07.1740
fol. 263

1740 den 15 julij heeft Cornelis Roeterink pro se et qualitate quo overgedragen aan Arnold Knikkink een stuk bouland in den
Nederberg tussen de landerien van Garrit Bonkink en Jan Eggink gelegen, vide antea folio 263.

20.11.1740
fol. 303

1740 den 20 november hebben Jan Hondelink en Jenneken ten Thije ehelieden aan Swier Rouhoff voor ses hondert gulden
verbonden een stuk land van drie schepel gesai naast de landerien van Lammert te Nijenhuis en Jan Bleken, ten tweden nog een
stuk van 2 schepel gesai gelegen tussen de landerien van Gerrit ten Cate en Engbert Hondelink, ten derden 3 schepel gesai
tussen de landerien van Geesken Smits en Roeloff Rotgerink, ten 4den een gaarden gelegen aan een gaarden van Egtbert
Hondelink, vide folio 303.

06.12.1740
fol. 312

1740 den 6 december heeft Hendrik Weddelink tot meerder assecuratie van ’t comptoir van den ontfanger Verstege voor de pagt
van de tabak tot borge gesteld Anna Tadea Manten, wedue Jacob Weddelink, en daar voor verbonden drie stukken land, het
eene genaemt het Aanslag, het ander het Roodland en het derde aan den Hunger weg, alle onder Nede gelegen op den Bergh,
vide breder op folio 312.

15.06.1741
fol. 421
doorgehaald

1741 den 15 junij hebben Gosen te Vaarwark en zijn vrouw ehelieden voor 900 gulden aan Statius Reinier Westenberg
verbonden het Kleine Vaarwark in de boerschap Hoonte gelegen, vide folio 421.

15.06.1741
fol. 421

Dito heeft Gosen te Vaarwark sekere acte ter secretarij overgegeven ten fine van protocollatie en registrature tussen hem en zijn
stiefmoeder den 21 januari 1719 opgerigt, vide op folio 421.

13.06.1741
fol. 446

1741 den 13 junij hebben Garrit Oosterbroek en Fenneken Cremers ehelieden aan Arnold Knikkink overgedragen een kamp
land den Weijkamp genaemt in de boerschap Hoonbte op het Spelbroek, waar van vide breder antea folio 446.
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15.08.1741
fol. 449
doorgehaald

1741 den 15 augustus hebben Conraadt ten Hopen en zijn vrouw neffens Adriaan Poppink aan den heer van Ampsen voor
1000 gulden verbonden een weide grood 3 koeweide langes Olminkhoffs laar gelegen, met een stuk bouland in het Bleken naast
de landerien van Roeloff en Derk Poppink gelegen, een stuk land op den Nederberg naast het land van Derk Poppink, nog een
stuk op den Nederberg tussen het kerken- en Rouhoffs land met nog een stuk aldaar gelegen, laastelijk een stuk land bij
Rutgerink, waar van vide breder antea op folio 449.

25.09.1741
fol. 465
doorgehaald

1741 den 25 september heeft Christoffel ten Cate pro se et qualitate quo overgedragen sijn regt van pandschap op den Nedesen
kannenaccijs, vide folio 465.

09.11.1741
fol. 484
doorgehaald

1741 den 9 november hebben Teunis Hondelink en zijn vrouw overgedragen aan aan den lieutenand Jan Starink en zijn vrouw
het erve Hondelink onder Neede gelegen, waar van vide antea op folio 484.

09.11.1741
fol. 484
doorgehaald

1741 den 9 november hebben Antonij en Jenneken Hondelink ehelieden aan voorschreven lieutenand Starink voor drie hondert
en vijftig gulden in specie verbonden vier koeweijden de Eeck genaemt naast Giffelers weijde in den Hoonter esch, vide folio
484.

17.02.1742
fol. 505

1742 den 17 februarij heeft de graaf van Flodroff aan den graaf Georg Detloff van Fleming de gehele heerlikheid van Borculo
met alle ap- en dependentiën van dien, vide antea folio 505.

12.03.1742
fol. 536

1742 den 12 meert hebben Johan Ganseneb genaemt Tengnagel cum uxore overgedragen aan den heer A. van Hekeren en
desselfs gemalinne het regt van jagt in dese heerlijkheid, so en in diervoegen als sijnen praedesesseuren eijgenaars van het huis de
Camp onder Neede gelegen daarinne voorschreven regt van jagt gexerceert hebben, folio 536.
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12.03.1742
fol. 538

Dito hebben voorschreven ehelieden aan de erfgenamen van Christoffel te Cate overgedragen mitsgaders, mitsgaders aan
Tieleman ten Cate en Jan Willem Weddelink en hare vrouwen de havesate den Camp so als het bij sijn voorsaten is beseten,
onder Neede gelegen met alle ap- en dependentiën van dien, uitgesondert het regt van jagt, vide breder antea op folio 538.

15.03.1742
fol. 549

1742 den 15 meert hebben Jan en Jacob te Welberg pro se et qualitate quo aan de wedue Ribbius gecedeert allesodane
gedeeltens in het erve Welmerink onder Nede als daar in hebben met der zelver regt en geregtigheid, vide breder antea op folio
549.

15.03.1742
fol. 550

1742 in dato als boven heeft Jan Ribbius aan de wedue Ribbius overgedragen sodaenig gedeelte in het erve Welmerink als hem
daar aan competeert, vide antea op folio 550.

11.04.1742
fol. 562
doorgehaald

1742 den 11 april hebben Jan Herman Luken en Elisabeth van Plettenburg ehelieden overgedragen aan den heer deser
heerlikheid haar saktiende uit Biesbeek onder Neede gelegen, vide op folio 562.

10.05.1742
fol. 582

1742 den 10 meij heeft de wedue van Garrit te Relliker neffens Benedictus te Relker en zijn vrouw overgedragen aan
Harmanus Weddelink en zijn vrouw haar huis, hoff en land daer agter, binnen Neede naast de huisen van Philip Maalderink en
Jan Olthaar gelegen, vide breder op folio 582.

15.05.1742
fol. 589

1742 den 15 meij heeft Garrit Middelhuis en zijn vrouw Aaltien te Lintele aan Jan Gelink op de Borg voor 550 gulden
verbonden zes schepel bouland in den Brammeler broek aan den Brouwers esch en de Borgstege, vide op folio 589.

14.06.1742
fol. 596

1742 den 14 junij hebben Teunis Elferink en Geertruid Eggink ehelieden aan David Wijgink voor twee hondert gulden
verbonden haar huis en hoff met het land daar agter binnen Nede naast de behuisinge en het land van Jan te Hope en Garrit te
Russemors gelegen, vide op folio 596.
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25.07.1742
fol. 621
doorgehaald

1742 den 25 julij hebben Willem en Stiene te Hulshoff aan Harmen Weddelink voor 200 gulden verbonden een molder gesai in
het Blik bij den Rouwenhoff gelegen, neffens de gaarden besijden Jan Lusinkkamp gelegen, waar van vide breder hier voren op
folio 621.

13.08.1742
fol. 637

1742 den 13 augustus heeft de wedue van Berend te Menkveld, vorts Jan te Entele en Jenneken te Menkveld ehelieden, dan
nog Arent Kolkman en zijn vrouw Henders te Menkveld overgedragen aan Otto Mennink haar twee derde parten aan het erve
Lusink in den Noordijk gelegen, waar van vide breder hier voren op folio 637.

29.10.1742
fol. 648

1742 den 29 october heeft A.J. Ganseneb genaemt Tengenagel en zijn vrouw overgedragen aan Tieleman ten Cate en zijn
vrouw het erve Campman met de banken in de kerk tot Nede, als meede het Peppelendijkjen na het dorp lopende, vide breder op
folio 648.

29.10.1742
fol. 649

Eodem dato hebben voorschreven ehelieden overgedragen aan de erfgenamen van C. ten Cate, Jan Willem Weddelink en
Tieleman ten Cate ieder voor een derde part twee parcelen land op den Hoonter esch het 3e en 4e parceel, tussen de twee parcelen
bij Jan Poppink en Marten Holters, en het 5e bij Garrit Holters en Abraham ten Busse aangekoft, omtrent het huis de Kamp
gelegen, vide breder antea op folio 649.

29.10.1742
fol. 651
doorgehaald

1742 den 29 october hebben Tieleman ten Cate en Jan Willem Weddelink met haaren vrouwen voor ses duisent gulden aan
Arnold Wenthold verbonden het huis de Kamp cum annexis, neffens Kammans plaatse en twee parcelen land op den Hoonter
esch, vide breder op folio 651.

30.10.1742
fol. 653

1742 den 30 october hebben A.J. Ganseneb genaemt Tengenagel cum uxore overgedragen aan Gerrit ten Cate en Harmen
Klein Hoonte het land den Woert genaemt, behalven drie gaardens aan Jan Swerink verkoft, ieder voor de halfscheid, omtrent
den huise Kamp gelegen, vide breder antea op folio 653.

30.10.1742
fol. 654

Eodem dato hebben voorschreven ehelieden aan Harmen Klein Hoonte en zijn vrouw het goed Klein Hoonte met twee hoekjes
plaggengrond op het Spelbroek overgedragen met deszelfs regten, vide antea folio 654.
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30.10.1742
fol. 656

Dito hebben dezelfde ehelieden overgedragen aan Hendrik Jan ten Cate en Gesina te Raa ehelieden een weijde de Elsmate met
enige opgaande bomen daar in staande omtrend Giffels land aan de Bollcks beke gelegen, vide breder op folio 656.

30.10.1742
fol. 657

Dito hebben voorschreven ehelieden overgedragen aan Gerrit ten Cate en Johanna te Lintelo ehelieden een kamp den
Berenhorst genaamd met een weijde daar aan gelegen, neffens de boomen daarinne en om staande, bij den huise Kamp onder
Nede gelegen, vide breder op folio 657.

30.10.1742
fol. 658

Dito hebben dezelfde ehelieden overgedragen aan Arnold Knikkink en Gosen Harperink ieder voor de halfscheid de Leurink
mathe, naast Rutgerinks land off weijde gelegen, vide breder hier voren op folio 658.

30.10.1742
fol. 659

Dito hebben de voorschreven ehelieden overgedragen aan Harmen Klein Hoonte en zijn vrouw het sesde parceel op den Hoonter
esch, beginnend na het dorp aan de weide van Olthaar, vide breder antea folio 659.

30.10.1742
fol. 660

Dito hebben meergemelde ehelieden overgedragen aan Gerrit ten Cate en zijn vrouw het eerste parceel bouland op den Hoonter
esch, beginnend aan het dorp aan de weide van Olthaar, vide breder antea folio 660.

30.10.1742
fol. 662

Dito hebben die selfde ehelieden overgedragen aan Jan Poppink en Marten Holters ieder voor de halfscheid een parceel bouland
op den Hoonter esch het tweede, vide breder hier voren op folio 662.

30.10.1742
fol. 663

Dito hebben de voorschreven ehelieden overgedragen aan Gerrit te Raa de geregte halfscheid van een parceel bouland op den
Hoonter esch, zijnde het vijfde langes het land van Harmen Klein Hoonte, vide folio 663.

30.10.1742
fol. 664

Dito hebben deselfde ehelieden overgedragen aan mr. Abraham ten Bosch de halfscheid van een parceel bouland op den Hoonter
esch, waarvan de wederhalfscheid aan Gerrit te Raa op heden is gecedeert, vide antea folio 664.

30.10.1742
fol. 665

Eodem hebben die voorschreven ehelieden overgedragen aan Jan Schepers een parceel bouland op den Hoonter esch, het 7de ,
vide op folio 665.

Einde van de registrature van de voogdie Neede voor so verre dit protocol aangaat.
6 november 2019

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-7Transcriptie: © Rob Stokkers

Toelichting

Deze bewerking maakt deel uit van het digitaliseringproject van Genealogiedomein.nl o.l.v. Ben Baneman (www.genealogiedomein.nl).
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Vindplaats:
Archieftitel:
Toegangsnummer 3018, inventarisnummer 418:

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers te Doetinchem (www.ecal.nu)
Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo 1483-1811
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht van Borculo
Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede – Periode 1738-1742

Het protocol wordt voorafgegaan door een eigentijdse alfabetische index op familienaam en achterin het protocol zijn de tafels van de voogdijen
Beltrum, Eibergen, Geesteren en Neede opgenomen. In deze tafels staat de inhoud van de akten kort beschreven met een verwijzing naar de
bladzijde in het protocol. In sommige gevallen wordt echter ook verwezen naar andere protocollen (groen gemarkeerd).
Digitale afbeeldingen
Sindskort is vrijwel het gehele Oud Rechterlijk Archief van Stad en Heerlijkheid Borculo digitaal beschikbaar via de website van FamilySearch
en eenvoudig toegankelijk via de volgende link (registreren is gratis). Het inventarisnummer 418 begint op image 4 en loopt door tot en met
image 379 en specifiek de tafel van de voogdij Neede begint op image 369 en loopt door tot en met image 373. Het is mogelijk de scans te
bekijken en te downloaden.
Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo
Vrijwilligers van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo zijn van midden jaren ’90 van de vorige eeuw tot aan de opheffing in 2016 bezig
geweest met het indexeren van het oud-rechterlijk archief van Stad en Heerlijkheid Borculo. Voor meer informatie over het oud-rechterlijk
archief van Borculo en de vervaardigde indexen zie de volgende link: http://www.heerlijkheidborculo.nl/indexen-op-het-oud-rechterlijk-archiefvan-stad-en-heerlijkheid-borculo/). Daar is ook van dit protocol een index op alfabetische en op originele volgorde beschikbaar.

Haaksbergen, 6 november 2019

6 november 2019

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-8Transcriptie: © Rob Stokkers

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 418
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1738-1742
- Index -

A

Bonkink
Garrit (landerien), 3

Aanslag

Borculo

stuk land het, 3

Borg, op de

heer van, 4

Jan, 5

Assink

Borgstege

goed, 1

bouland aan den, 5

B
Bargmeijer
Zebrand, 3

Beijen
Trientien, 3

Berenhorst
kamp den, 7

Bergh
drie stukken land op den, 3

Biesbeek
saktiende uit, 5

Bleken
Derk, 2
Jan (landerien), 3
stuk bouland in het, 4

Blik
een molder gesai in het, 6

Boevink
Berent, 1

Bollcks beke, 7

Christoffel, 5

Fleming, van

Cate, ten

heerlikheid van, 4

Ampsen

F

Cate, te

Bosch
mr. Abraham, 7

Braak, ter
Derk, 1

C., 6
Christoffel, 4
Gerrit, 6, 7
Gerrit (land), 3
Gerrit (landerien), 3
Hendrik Jan, 7
Telleman (land), 1
Tieleman, 2, 6
Tieleman, 5

Cremers

Brammeler broek

Fenneken, 3

Eeck, de
vier koeweijden, 4

Eggink
erve, 1
Geertruid, 5
Jan (landerien), 3

Abraham, 6

Bussink
Geesken, 2

Elferink

C

Teunis, 5

Elsmate
weijde de, 7

Camp, de
huis, 4

Entele, te

Camp, den

Jan, 6

havesate, 5

Campman

Esse Huurne
cavenstede de, 2

erve, 6
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G
Ganseneb genaemt
Tengenagel
A.J., 6
Johan, 4

E

bouland aan den, 5

Busse, ten

graaf, 4

Gelder, van

Brouwers esch
Aleida Margrieta, 2

Flodroff, van

Ganseneb genaemt Tengnagel

bouland in den, 5

Bruinis

graaf Georg Detloff, 4

doctor F.W., 1

Gelink
Jan, 5

Giffelers weijde, 4
Giffels land, 7

H
Harperink
Gosen, 7

Hasselt, van
Joan Otto, 1

Have, ten
Aaltien, 3

Hekeren, van
A., 4
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- Index Hemsink
Albert, 2

Holters
Garrit, 6
Marten, 7
Marten (land), 6

Hondelink
Antonij, 4
Egtbert (gaarden), 3
Engbert (landerien), 3
erve, 4
Jan, 3
Jenneken, 4
Teunis, 4

Hoonter esch, 4
parceel bouland op den, 7
parceel op den, 7
twee parcelen land op den, 6

Hope, te
Jan (behuising), 5

Hopen, ten
Conraadt, 4

Hove, ten
Aaltien, 1

Hulshoff, te
Stiene, 6
Willem, 6

Hunger weg
stuk land aan den, 3

J
Jalink

L
Leurink mathe, 7
Lintele, te

Harmen, 2

Kammans plaatse, 6
Kamp
huise, 6, 7

Kamp, de

kerkenland, 4
Klein Hoonte
goed, 6
Harmen, 6, 7
Harmen (land), 7

Kleine Vaarwark, 3
Knikkink
Arnold, 3, 7
Arent, 6
Fenna, 2

Henders, 1

Middelhuis

Jan Herman, 5

Garrit, 5

Lusink

Morgenstern
landerien van, 1

Jan (gaarden), 6

Berendina, 2
Christina, 2
Gerhard, 2
Hendrica Agnita, 2

Kolthoff

Meseman

Johanna, 7

Luken

Lusinkkamp

Kelder

Kolkman

Otto, 6

Lintelo, te

erve, 6

huis, 6

N
M
Maalderink
Philip (huis), 5

Maat, ter
Hendrik, 2

Manten
Anna Tadea, 3

Markerink
Egbert, 1
Jan, 1
kavenstede, 1

Nederberg
stuk bouland in den, 3
stuk bouland op den, 3
stuk land op den, 4
twee stukken lands in den, 2

Nedesen kannenaccijs
pandschap op den, 4

Nijenhuis, te
Lammert (landerien), 3

Nijhuis
Jenneken, 2

Markerinkskamp

O

stuk bouland op den, 1

Meerwinkel, te
Hendrik, 2

Meijer
Willem, 2
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Berend, 6
Henders, 6
Jenneken, 6

Mennink

Aaltien, 5

K

Menkveld, te

Oldenzeel
Henders, 2

Olminkhoffs laar
een weide langes, 4
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Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 418
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Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1738-1742
- Index -

R

Olthaar
Grietjen, 2
Jan, 1
Jan (huis), 5
weide van, 7

Raa, te

Harmen, 1

Hendrik, 2

Relker, te
Benedictus, 5

Oostendorp

bou- en weijdeland in den, 1

Ribbius

Garrit, 3

P
Peppelendijkjen, het, 6
Plettenburg, van
Elisabeth, 5

Pol
cavenstede den, 2

Poppink
Adriaan, 4
Derk (land), 4
Derk (landerien), 4
Jan, 7
Jan (land), 6
Roeloff (landerien), 4

Porse
halve weijde op de, 1

Schepers

G., 2
Jan, 5
wedue, 5

Jan, 7

Schomaker
Christiaan Carel, 1

Roesink

Jenneken, 3

Tijselink
Arent, 1

V
Vaarwark, te
Gosen, 3

Verstege
ontfanger, 3

Siongen

Derk, 1

W

Maria, 1

Roeterink
Cornelis, 3

Roodland
stuk land het, 3

Rotgerink
Roeloff (landerien), 3

Rouhoff
ehelieden, 1
Engbert, 1
stuk bouland onder het erve, 3
Sweer, 1
Swier, 3

Rouhoffs land, 4
Rouwenhoff
stuk land in den, 1

Rouwenhoff, den, 6
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Thije, ten

S

Garrit, 5

Oosterbroek

stuk land op de, 1

Rutgerinks land, 7
Rutgerinks weijde, 7
Ruwenhoff

Relliker, te

Christina, 2

Tekers haar

stuk land bij, 4

Raalte, van, 2

T

Garrit (behuising), 5

Rutgerink

Gerrit, 7
Gesina, 7

Olthaver land, 1
Olthoff

Russemors, te

Sligtener
Willem, 1

Smits
Geesken (landerien), 3

Spelbroek
kamp land op het, 3
twee hoekjes plaggengrond op het, 6

Starink
lieutenand, 4
lieutenand Jan, 4

Stokkers
Harmen, 1

Swantes
wedue, 2

Swerink
Jan, 6

Wansink
Hendrik, 1

Weddelink
Harmanus, 5
Harmen, 6
Hendrik, 3
Jacob, 3
Jan Willem, 5, 6

Weijkamp
kamp land den, 3

Welberg, te
Jacob, 5
Jan, 5

Welmerink
erve, 5
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Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1738-1742
- Index Wemer erve, 3
Wensink
erve, 2
Gosen, 2
Gosen (caterstede), 2

Wenthold

Westenberg
Statius Reinier, 3

Wijgink

erve Jan, 2

Windemars

David, 5

Derk, 2

Wijnbergen, van
vrouw, 2

Willemsen

Winsem, van
Andries Steven, 2

Wisniowiecka
princesse, 2

Woert
land den, 6

Wooldink
Engbert, 3

Arnold, 6
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