Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 437
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1800-1802

Registratuure van het district Neede
24.06.1800
fol. 10

1800 den 24ste junij ’s voordemiddaags ten elff uuren hebben Gerrit Heilersigt, voorts desselvs twee meerderjaarige dochters
Arendina en Jenneken Heilersigt gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Henders toe Wesselshuijs, weduwe
Gerrit Daven, als mede aan haare drie zoons Jan, Adolph en Berend Daven hun eijgendommelijke een en een halve
koeweijdens in de Kuijpers mathe, waar van drie koeweijdens cessionarien reeds in eijgendom bezitten, en in dit drostampt
Borculo, district Neede, buurschap Noordijk met de eene zijde aan een geestelijke weijde en met de andre zijde aan een weijde
van de provisorie-armen van Borculo, de Armenmathe genaamd, schietende ’t eijndens aan de Bolks beeke kennelijk is
geleegen, vide breeder hier voorn folio 10.

24.06.1800
fol. 10 en
verder

Eodem die ’s voordemiddaags ruijm elff uuren hebben Henders toe Wesselshuijs, weduwe Gerrit Daven, voorts Jan, Adolph
en Berend Daven gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve Gerrit Heilersigt, voorts aan zijne twee meerderjarige
dochters Jenneken en Arendina Heilersigt hun eijgendommelijke een koeweijde of een vierde gedeelte van een weijdeland de
Kindermathe genaamd, geleegen in dit drostampt Borculo, district Neede, buurschap Noordijk aan de Bolks beek met de eene
zijde aan een weijde van de provisorie van Borculo, de Armenmathe genaamd, en met de andre zijde aan Elshofs mathe, vide
breeder hier voorn folio 10 sequenti.

01.08.1800
fol. 478 en
verder

1800 den 1ste augusti ’s avonds ten zeeven uuren heeft Gerrit ten Cate met peinding geprocedeert op alle de gereede en
ongereede goederen van Berend Niessink en Berendina Maas ehelluiden, als derzelver huijs, hoff, gaardens, een stukke
bouwland in den Berg en in ’t Tuijnhuijs, voorts verdre landerijen in en omtrent Neede geleegen, vide breeder het ordinair
landgerichtsprothocol folio 478 sequenti.
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14.10.1800
fol. 40 en
verder

1800 den 14den october is door Harmen Wansink bij het gerichte van Borculo overgegeeven ten fine van prothocollatie en
registratuure een erfmaagscheijd opgericht en geslooten tussen Harmen Wansink en Geertien Wenninkmoole ehelluiden ter
eenre en derzelver kinderen Janna Wansink en Arend Hoogeland ehelluiden, Harmen Wanink en Janna te Russchemors
ehelluiden, voorts Berend en Gerrit Wanink, dan nog Jan Wansink, waar bij op conditien daar bij is aan- en toebedeelt ten
behoeve van Harmen Wanink en desselvs huijsvrouw Janna te Russchemors de cavenstede den Klumper, bestaande in huijs met
een gaarden of kamp daar het huijs in staat, dan nog een mudde land in den Noordijker berg aan de Zijen weg tusschen de
landerijen van de Schreur en dat van Gerrit Mengerink, voorts ingedoemte des huijzes, leevendige have en vhee, koorn
gedorscht en ongedorscht, gezaaij in en op den lande, mest en mestregt, als meede de voordeelige schulden, zullende gehouden
en verpligt zijn te betaalen de lastige schulden, voorts aan Janna Wanink en haar eheman voldoen eene somma van twintig
guldens, en aan derzelver broeders Berend en Gerrit Wanink jeder gelijke twintig guldens, dan nog aan haar halve broeder Jan
Wansink eene somma van zeven en dertig guldens, vide breeder hier voorn folio 40 sequenti.

30.10.1800
fol. 52 en
verder

1800 den 30ste october ’s agtermiddaags ten vijf uuren heeft Jannes te Boerman met peindinge geprocedeert op alle de gereede
en ongereede goederen voor een capitaale somma van een hondert vijf en zeventig guldens toestendig aan Berend Wonnink en
Berendina Maas ehelluiden als derzelver huijs, hoff, gaardens, een stuk bouwlands in den Berg in ’t Tuijnhuijs, voorts verdere
landerijen in en omtrent Neede geleegen, vide breeder het ordinair landgerichtsprothocoll folio 52 sequenti.

06.12.1800
fol. 66 en
verder

1800 den 6den december is door Jan Heuvink en Waander Teesselink in qualiteit als kerkmeesteren van de Roomsche
gemeente van Neede ter secretarie ten fine van prothocollatie en registratuure overgegeeven zeker contract, ingegaan en
geslooten tusschen Roelof Traman en vrouw ter eenere en de Roomsch catholicque gemeente van Neede ter andre zijde, waar
bij is geconditioneert dat de eerstgenoemden aan de laastgemelde in erfpagt zouden afstaan teegen eene jaarlijxe betaaling van
twaalf guldens zoodaane stuk gronds, waarop het kerkhuijs, pastoors wooning met den daaraan annexen hoff aan de
Rietmoole gesitueert is gebouwd, vide breeder hier voorn folio 66 sequenti.
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23.12.1800
fol. 116 en
verder
doorgehaald

1800 den 23ste december ’s voor de middaags circa twaalff uuren heeft Christoffel ten Cate voor een capitaale somma ten
behoeve van de kerk van Neede genegotieerd ad drie hondert guldens verbonden aan Harmen Otto Olthaar en erven eene
weijde de Kerkenmaathe genaamd, kennelijk onder het district Neede aan de Vlier beek naast een weijde van H.O. Olthaar en
bij gemelde rentheffer in gebruijk en pacht, vide breeder hier voorn folio 116 sequenti.
Geroyeerd den 29ste december 1806, relatio prothocol van affectatien ibidem.

09.05.1801
fol. 167

1801 den 9den maij ’s voordemiddaags ten elff uuren heeft O.D. Heijdenrijck als volmagtiger van Jan ten Elsen en Jenneken
Groot Hedde ehelluiden, dan nog van derzelver meerderjaarige voordochter Hendrica ten Elsen gecedeert en overgedragen aan
en ten behoeve van Derk Bonkink en Henderse Ruwhoff ehelluiden zijns principaalen eijgendommelijk parceel bouwland
groot twee schepels gazaaij met de daar bij gehoorende plaggengrond, kennelijk in dit drostampt Borculo bij Neede gesitueert,
vide breeder hier voorn folio 167.

09.05.1801
fol. 168

Eodem die’s voordemiddaags ruijm elff uuren heeft O.D. Heijdenrijck in qualiteit hier voorn genoemd gecedeert en
overgedragen aan en ten behoeve van Willem Huurnemans zijns principaalen eigendommelijke gaarden in de Wheme binnen
Nede in het drostampt Borculo kennelijk gesitueert, vide breeder hier voorn folio 168.

12.05.1801
fol. […]

1801 den 12den maij ’s middaags ten twaalff uuren heeft den procurator J.H. Jordaan als volmagtiger van Steven ten Cate met
peindinge geprocedeert op alle gereede en ongereede goederen van Jan Ruwhof en desselvs huijsvrouw voor de somma van
twee hondert zes en zestig guldens als op het huijs zoo door hunlieden word bewoond en kennelijk is staande binnen Nede, als
ook op alle hunlieder hofland, landerijen en weijdegronden in en onder Neede zijn leggende, vide hier van breeder het ordinair
landgerichtsprothocol folio […].

15.05.1801
fol. 178

1801 den 15den maij ’s morgens ten neegen uuren hebben Hendrik Klanderman en Hendrica Drostenborg ehelluiden gecedeert
en overgedraagen aan en ten behoeve van Albert ter Braak, desselvs huijsvrouw Henders in Traa en erven hun
eijgendommelijke huijs en hofjen daar annex, kennelijk in het dorp Neede met de eene zijde naast het huijs en hoff van Willem
Hondelink en met de andre zijde langs de Waater steege, met het eene einde aan den gaarden van de erven Bloos en met het
andre eijnde aan de gemeene straat, vide breeder hier voorn folio 178.
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15.05.1801
fol. 179

1801 den 15den maij ’s voordemiddaags ten half tien uuren hebben Albert ter Braak en Henders in Traa ehelluiden verbonden
voor een capitaal van een hondert en vijftig guldens aan en ten behoeve van Garrit ten Hoopen en erven hun eijgendommelijke
huijs en hofjen, kennelijk in het dorp Neede met de eene zijde naast het huijs en hoff van Willem Hondelink en met de andre
zijde langs de Waater steege, vide breeder hier voorn folio 179.

15.05.1801
fol. 81 en
verder
doorgehaald

1801 den 15den maij ’s voordemiddaags circa tien uuren heeft Bernardus Ruwhoff met peindinge geprocedeert op alle gereede
en ongereede goederen van desselvs zoon en schoondogter Jan Ruwhoff en Maria Geesjen Olthaar ter assecuratie van
pandeijschers borgtot ten behoeve van de weduwe van Hamel, als op een huijs en hofjen teegen over de schoole op de hoek van
de Oude en Nieuwe straat binnen Neede en dan nog op een twaalfde gedeelte van een koemathe de Hofmaete eeven buijten het
dorp Nede nevens een hof of gaarden den Dijkgaarden genaamt tussen de gaardens van Jannes Temmink en Arent Elferink,
vide breeder het ordinair landgerichtsprotocol folio 81 sequenti.

15.05.1801
fol. 182

1801 den 15den maij ’s voordemiddaags ten elff uuren hebben Jan Ruwhoff Bz. en Maria Geesken Olthaar ehelluiden
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Gerrit ten Hoopen en erven hun eijgendommelijke stukje lands in den
Nedische berg aan de eene zijde naast het land van de erven Olthuijs en ter andre zijde naast dat van Hendrik in Traa, vide
breeder hier voorn folio 181.

15.05.1801
fol. 184

1801 den 15den maij ’s voordemiddaags ruijm elff uuren heeft Bernardus Ruwhoff verbonden voor een capitaal van vier hondert
guldens aan en ten behoeve van Harmen Otto Olthaar en Jan Ruwhoff Joachimszoon zijn eijgendommelijke stukke
bouwlands groot drie scheepel gezaaij in den Needer berg tusschen de landerijen van Jan te Lintelo en Derk Poppink, vide
breeder hier voorn folio 184.

15.05.1801
fol. 82 en
verder
doorgehaald

1801 den 15den maij ’s middaags ten twaalff uuren heeft Jacobus Bouwmeester met peindinge geprocedeert op alle gereede en
ongereede goederen van Jan Ruwhoff Bz. voor de somma van drie en veertig guldens, drie stuivers en acht penningen, als op
den inboedel des huijzes, leevendige haave en vhee, winkelgoederen, voorts op een huijs binnen Neede, dan nog op een
koeweijde of twaalfde gedeelte van de Hofmathe, beneffens een hoff of gaarden als meede op een gaarden den Dijkgaarden
genaamt tusschen de gaardens van Jannes Tankink en Arent Elferink, alle welke gemelde parceelen in en onder Neede
kennelijk zijn gesitueert, vide breeder het ordinair landgerichtsprothocol folio 82 sequenti.
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15.05.1801
fol. 85 en
verder
doorgehaald

Eodem die ’s agtermiddaags circa vijf uuren heeft Jan Hendrik Huiskes voor de somma van een hondert en zestig guldens, acht
stuivers en acht penningen met peindinge geprocedeert op alle de gereede en ongereede parceelen hier booven gespecificeert en
aan Jan Ruwhoff Bz. te Neede toestendig, vide breeder het ordinair landgerichtsprotocol folio 85 sequenti.

15.05.1801
fol. 87 en
verder
doorgehaald

Eodem die ’s agtermiddaagsten vijf uuren heeft gemelde Jan Hendrik Huijskes ten behoeve van zijn zoon E.H. Huijskes voor
de somma van drie en veertig guldens, zestien stuivers en vier penningen mede met peinding geprocedeert op alle de hier voorn
geëxprimeerde gereede en ongereede parceelen Jan Ruwhoff Bz. en die zijn vrouw toestendig, vide het ordinair
landgerichtsprothocoll folio 87 sequenti.

08.06.1801
fol. 198 en
verder

1801 den 8ste junij ’s voordemiddaags ruijm tien uuren hebben Abraham Nolte en Eva Bonkink ehelluiden voor een capitaale
somma van achtien hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van Gerrit ten Hoope en erven hun eijgendommelijke huijs
en weere en land daar agter zoo thans door hunlieden word bewoond binnen Neede tussen de huijzen en land van Jan Olthaar
ter eenre en ter andre zijde naast dat van Jan Hendrik Wolberink alias Maalderink, dan nog een stuk land op den Voorsten
Hoonter esch ongeveer 8 scheepels gezaaij, met die eene zijde langs het land van Kleijn Hoonte en met de andre zijde naast dat
van Derk Bonkink en te eijndens aan den gemeenen weg, dan nog twee stukjes land in den Berg ongeveer vier scheepels gazaaij
groot, met de eene zijde naast Jan Reutgerink en de andre zijde naast het land van Arent Smit en ’t eijndens aan de gemeene
weg, 4to een weijde of gaardengrond in de Weemer gaardens, ongeveer vijf scheepel gezaaij lands, naast den gaarden van Arent
Elferink en de andre zijde naast den voetpad of gaarden van Harmen Otto Olthaar, 5to nog drie gaardens in de Agterste
Revoorst, schietende met den eene eijnde langs de weijde van Gerrit ten Hoopen en langs Jacob Thijssen land en aan de andre
zijde aan den weg, alle welke parceelen in dit drostampt Borculo, district van, in en bij Neede kennelijk zijn gesitueert, vide
breeder hier voorn folio 198 sequenti.
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10.06.1801
fol. 202

1801 den 10de junij ’s voordemiddaags ten elff uuren heeft Jan Ruwhoff, koopman, in qualiteit als volmagtiger van Saris Visser
en Jenneken Stukkers gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan te Lintelo en Engele Tankink, als mede aan
Wessel Hondelink zijn principaalen eijgendommelijke stukke bouwland, groot circa zes scheepels gezaaij, in den Needer berg
tegen over de moole, ter eenre zijde naast een stuk land van het Weemer erve en dat van Jan Rutgerink en ter andre zijde naast
dat van Jan Arent Ruwhoff, met het eene eijnde aan den gemeene weg die na de Hoonte schiet en met het andre eijnde aan de
Smalle voorn, vide breeder hier voorn folio 202.

10.06.1801
fol. 214

1801 den 13den junij ’s voordemiddaags een weijnig over elff uuren heeft O.D. Heijdenrijck in qualiteit als volmagtiger van Jan
ten Elsen, Jenneken Groot Hedde ehelluiden en Hendrica ten Elsen gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
Hendrik Olminkhof en Berendina Paauw ehelluiden en erven zijn comparants principaalen eijgendommelijke perceel
bouwland op den Kroonen camp bij Neede in het drostampt van Borculo kennelijk gesitueert, vide breeder hier voorn folio 214.

23.07.1801
fol. 235

1801 den 13den julij ’s middaags ten twaalff uuren hebben Wessel Hondelink en Jan te Lintelo voor een capitaale somma van
drie hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van de weduwe Bisperink in Markvelde en erven hun eijgendommelijke
stuk bouwland, groot ongeveer zes scheepels gezaaij, kennelijk onder Neede in den Needer berg tegen over de moole, ter eenre
zijde naast het land van het Weemer erve en dat van Jan Rutgerink en ter andre zijde naast dat van Jan Arend Ruwhoff, vide
breeder hier voorn folio 235.

18.08.1801
fol. 238

1801 den 18den augusti ’s middaags ten twaalf uuren heeft Christiaan Groothuijs pro se et nomine uxoris Janna Hesselink
gecedeert en overgedragen aan ende ten behoeve van Herman Schukkink en desselvs huijsvrouw Hendrica Ruwhoff en erven
zijn comparants en vrouws eijgendommelijke stuk bouwlands in de buurschap Noordijk onder Neede kennelijk op de Tieberink
braak met het eene eijnde aan den weg na Harperink en met het andere eijnde aan een hoek woeste grond den Hondaas hoek
genaamd, vide breeder hier voorn folio 238.
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26.09.1801
fol. 242 en
verder

1801 den 26ste september ’s avonds ten halff zes uuren hebben Abraham Nolte en Eva Bonkink ehelluiden verbonden voor een
capitaal van een duijsend vier hondert vier en tachentig guldens, achtien stuivers en vier penningen aan ende ten behoeve van den
koopman Gijsbert Middelburg en erven 1mo hun eijgendommelijke huijs en wheere met het land daar agter zoo binnen Neede is
geleegen en thans door hun bewoond, schietende ter eenre sijde naast ’t huijs van Jan Olthaar en ter andre naast dat van Jan
Hendrik Wolterink of Maalderink, 2do een stuk lands groot acht schepels gezaaij op den Voorsten Hoonter esch met de eene
sijde naast ‘t land van Klein Hoonte en met de andre naast dat van Derk Bonkink en te eijndens aan den gemeenen weg, 3tio nog
twee stukjes land in den Berg groot vier scheepels gezaaij, aan de eene sijde naast Jan Reutgerink en aan de andre zijde naast ‘t
land van Arend Smit en mede teindens aan den gemeenen weg, 4to een weijde of gaardengrond in de Weemer gaardens, groot
vijf scheepels gezaaij, naast de gaardens van Arend Elferink en die van Harmen Otto Olthaar, 5to drie gaardens in de Agterste
Revoort, met de eene eijndens langs de weijde van Gerrit ten Hopen en Jacob Thijssen en met de andre zijde aan den
gemeenen weg, alle welke parceelen in dit drostampt Borculo onder Neede zijn geleegen, vide breeder hier voorn folio 242
sequenti.

10.11.1801
fol. 286

1801 den 10den november ’s middaags twaalff uuren heeft Arnolda Olthaar, weduwe van Jan Meijers, voorts Gerrit Meijer en
Jan Willem Olthaar gecedeert en overgedraagen aan Aldert Hasselaar en Berendina Olthaar ehelluiden en erven een stuk
bouwlands, groot circa drie scheepels gezaaij, kennelijk in den Needer berg bij de windemoole met de een zijde langs een stuk
land van Hendrik ter Braak en met de andre zijde langs dat van Engbert Kleijn Saaltink, vide breeder hier voorn folio 286.

10.11.1801
fol. 288

Eodem die ’s middaags eeven over twaalff uuren heeft Arnolda Olthaar, weduwe van Jan Meijers, pro se, voorts Garrit
Meijers en Jan Willem Olthaar qualitate quo gecedeert en overgedraagen aan de erfgenaamen van wijlen Roelof Bloos en
Fenneken Leussink ehelluiden hun eijgendommelijke een vierdepart van de Vennemans maathe, kennelijk geleegen in de
boerschap Hoonte onder Neede, vide breeder hier voorn folio 288.
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10.11.1801
fol. 290

1801 den 10den november ’s middaags quartier over twaalff uuren heeft Arnolda Olthaar, weduwe van Jan Meijers, voorts
Garrit Meijers en Jan Willem Olthaar gecedeert en overgedragen aan Johanna ten Damme, weduwe van Joachim Ruwhoff,
en erven comparanten eigendommelijke stukke bouwlands, groot circa drie scheepels gezaaij, kennelijk in dit drostampt Borculo
onder Neede in den Vaarwarks camp, ter eenre zijde langs het land van Harmen Negberink en ter andre zijde langs dat van
Lammert te Vaarwark, vide breeder hier voorn folio 290.

10.11.1801
fol. 292

Eodem die ’s agtermiddaags ten halff een uuren hebben Arnolda Olthaar, weduwe van Jan Meijers, voorts Garrit Meijers en
Jan Willem Olthaar gecedeert en overgedraagen aan Harmen Otto Olthaar en Christina Meijers ehelluiden en erven een
stukke bouwlands, groot circa vijf scheepels gezaaij, kennelijk in den Needer berg, het Blick genaamt, schietende met de eene
zijde langs ’t land van cessionarien en met de andre zijde langs dat van Bernardus Elferink, vide breeder hier voorn folio 292.

10.11.1801
fol. 294

Eodem die ’s agtermiddaags quartier voor een uuren hebben Arnolda Olthaar, weduwe Jan Meijers, voorts Garrit Meijers en
Jan Willem Olthaar gecedeert en overgedraagen aan Garrit Meijers en Maria Harperink ehelluiden 1mo een stuk bouwland in
’t Toenhuijs, groot circa twee en een half scheepels gezaaij, 2do een hooijland den Bevert genaamt, waar van cessionarien de
wederhelfte toebehoort, 3tio een stuk bouwland in den Needer berg, groot circa vier scheepels gezaaij, schietende met de eene
zijde langs cessionarien hun land en met de andre zijde langs Ruwhover bos, alle welke parceelen kennelijk onder Neede zijn
gesitueert, vide breeder hier voorn folio 294.

10.11.1801
fol. 296

Eodem die ’s agtermiddaags circa een uuren hebben Arnolda Olthaar, weduwe voornoemd en Garrit Meijers benevens J.W.
Olthaar gecedeert en overgedraagen aan Jan Ruwhoff en Judith Harperink ehelluiden en erven hun eijgendommelijke
cavensteede of wooning, zoo bij Garrit Henselder word bewoond en gebruijkt, bij het dorp Neede in den Ruwenhoff, drostampt
Borculo, vide breeder hier voorn folio 296.
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image 493 en specifiek de tafel van de voogdij Neede begint op image 476 en loopt door tot en met image 482. 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/).

Haaksbergen, 23 januari 2020
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Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 437
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1800-1802
- Index -

A
Agterste Revoorst
drie gaardens in de, 5

Agterste Revoort
drie gaardens in de, 7

E

Borculo
provisorie van Borculo (weide), 1
provisorie-armen van Borculo
(weide), 1

Bouwmeester
Jacobus, 4
Albert, 3, 4
Hendrik (land), 7

weijde de, 1

B
Berg
twee stukjes land in den, 5, 7

Bevert
hooijland den, 8

Bisperink

Cate, ten

erven (gaarden), 3
Roelof, 7

Hendrica, 3, 6
Jan, 3, 6

Elshofs mathe, de, 1

G

Hamel, van
weduwe, 4

Bolks beek, de, 1
Bolks beeke, de, 1
Bonkink

Dijkgaarden

Hasselaar

Derk, 3
Derk (land), 5, 7
Eva, 5, 7

Drostenborg

gaarden den, 4
hof of gaarden den, 4
Hendrica, 3

Judith, 8
Maria, 8
weg na, 6
Aldert, 7

Heijdenrijck
O.D., 3, 6

Heilersigt
Arendina, 1
Gerrit, 1
Jenneken, 1
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Hondaas hoek
hoek woeste grond den, 6

Hoogeland

H

Harperink

Jannes, 2

koeweijde van de, 4

Arend, 2

D

Adolph, 1
Berend, 1
Gerrit, 1
Jan, 1

Boerman, te

Hofmathe

Wessel, 6
Willem (huis en hof), 3, 4

Christiaan, 6

Daven

Jan, 2

Hondelink

Jenneken, 3, 6

Johanna, 8

Janna, 6

Heuvink
koemathe de, 4

Groothuijs

Damme, ten

Hesselink

Hofmaete

Groot Hedde

Christoffel, 3
Gerrit, 1
Steven, 3

Blick
Bloos

Arend (gaarden), 7
Arent (gaarden), 4, 5
Bernardus (land), 8

C

weduwe, 6
stukke bouwlands het, 8

Garrit (cavenstede), 8

Elferink

Elsen, ten

Braak, ter

Armenmathe

Henselder

Hoope, ten
Gerrit, 5

Hoopen, ten
Garrit, 4
Gerrit, 4
Gerrit (weide), 5

Hopen, ten
Gerrit (weide), 7

Huiskes
E.H., 5
Jan Hendrik, 5

Huurnemans
Willem, 3
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Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1800-1802
- Index -

J
Jordaan

M
Maalderink

J.H., 3

Jan Hendrik (huis en land), 5
Jan Hendrik (huis), 7

K

Maas

Hendrik, 3

Kleijn Hoonte

Olminkhof
Hendrik, 6

Mengerink

land van, 5

Olthaar

Gerrit (land), 2

Kleijn Saaltink
Engbert (land), 7

Klein Hoonte

Middelburg
Gijsbert, 7

land van, 7

N

Klumper, den
Nedische berg

cavenstede, 2

Kroonen camp

stukje lands in den, 4

perceel bouwland op den, 6

Kuijpers mathe
een en een halve koeweijdens in de, 1

Neede
kerk van, 3
Roomsche gemeente van, 2

Needer berg

L

Lintelo, te
Jan, 6
Jan (land), 4

stuk bouwland in den, 6, 8
stuk bouwlands in den, 7
stukke bouwland in den, 6
stukke bouwlands in den, 4, 8

Arnolda, 7, 8
Berendina, 7
H.O. (weide), 3
Harmen Otto, 3, 4, 8
Harmen Otto (gaarden), 5, 7
J.W., 8
Jan (huis en land), 5
Jan (huis), 7
Jan Willem, 7, 8
Maria Geesjen, 4
Maria Geesken, 4

Olthuijs
erven (land), 4

Oude straat
huijs en hofjen op de hoek van de, 4

Negberink
Harmen (land), 8
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Berendina, 6

Poppink
Derk (land), 4

O

Christina, 8
Garrit, 7, 8
Jan, 7, 8

Klanderman

Fenneken, 7

Nolte

Meijers

weijdeland de, 1

Leussink

huijs en hofjen op de hoek van de, 4

R

mudde land in den, 2

Gerrit, 7

Kindermathe

Paauw

Nieuwe straat

Noordijker berg

Meijer

weijde de, 3

P

Berend, 1

Abraham, 5, 7

Berendina, 1, 2

Kerkenmaathe

Niessink

Reutgerink
Jan (land), 5, 7

Rietmoole
kerkhuijs en pastoors wooning aan
de, 2

Russchemors, te
Janna, 2

Rutgerink
Jan (land), 6

Ruwenhoff
cavensteede of wooning in den, 8

Ruwhof
Jan, 3

Ruwhoff
Bernardus, 4
Henderse, 3
Hendrica, 6
Jan, 4, 6, 8
Jan Arend (land), 6
Jan Arent (land), 6
Jan Bz., 4, 5
Jan Joachimszoon, 4
Joachim, 8

Ruwhover bos, 8
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Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1800-1802
- Index -

S
Schreur
landerijen van de, 2

Schukkink

Thijssen
Jacob (land), 5
Jacob (weide), 7

Tieberink braak
stuk bouwlands op de, 6

Herman, 6

Toenhuijs

Smalle voorn, de, 6
Smit
Arend (land), 7
Arent (land), 5

stuk bouwland in ’t, 8

Traman

Jenneken, 6

Roelof, 2

Tuijnhuijs

T

stuk bouwlands in ’t, 2
stukke bouwland in ’t, 1

Tankink
Engele, 6
Jannes (gaarden), 4

Teesselink
Waander, 2

Temmink
Jannes (gaarden), 4

V
Vaarwark, ten
Lammert (land), 8

Vaarwarks camp

Weemer gaardens
weijde of gaardengrond in de, 5, 7

Wenninkmoole

Saris, 6

Vlier beek, de, 3
Voorsten Hoonter esch
stuk land op den, 5, 7

Traa, in
Henders, 3, 4
Hendrik (land), 4

Stukkers

Vennemans maathe, de, 7
Visser

W
Waater steege, de, 3, 4
Wanink
Berend, 2
Gerrit, 2
Harmen, 2

Wansink
Harmen, 2
Jan, 2
Janna, 2

Weemer erve
land van het, 6
stuk land van het, 6

Geertien, 2

Wesselshuijs, toe
Henders, 1

Wheme
gaarden in de, 3

windemoole, de, 7
Wolberink
Jan Hendrik (huis en land), 5

Wolterink
Jan Hendrik (huis), 7

Wonnink
Berend, 2

Z
Zijen weg, de, 2

stukke bouwlands in den, 8
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