Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 436
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1797-1800

Registratuure van het district Neede
18.11.1797
fol. 1

1797 den 18den november ‘s avonds ten half seeven uuren heeft Janna Avink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van
den koopman Jan Ruwhoff, desselvs huijsvrouw Judith Harperink en erven een stukke lands, groot ongeveer vier scheepels
gezaaij, kennelijk geleegen in het Blik onder Neede ter eenre zijde naast het land van B. Ruwhoff en ter andre zijde langs den
gaarden van H.O. Olthaar en die van B. Hungerink, vide breeder hier vooren folio 1.

18.11.1797
fol. 161 en
verder

1797 den 18den november is bij het landgerigte van het drostampt Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten
tusschen Engbert Stokkers, weduwenaar van wijlen Jenneken Leppink, ter eenre en de aangestelde en gequalificeerde
momboiren van en over de vijf minderjaarige kinderen van gemelde ehelluiden ter andre zijde, waar bij op conditien daar bij
geëxprimeert de vaader is aan- en toebedeelt den inboedel des huijses, bouwerije, gewasch in en op het land, mest en mestregt,
koorn & mitsgaaders de halfscheid van een obligatie ten laste van Bouwhuijs in Gelzelaar, groot drie hondert guldens, dat de
vaader van de ongereede goederen, welke bestaan 1mo in een stuk land de Leege haar genaamd, groot 12 scheepels gezaaij, met
de eene zijde langs den Zijenweg en met de andre naast dat van A. Heineman, 2do een stuk land op de Tekens haar, groot 7
schepels, met de eene zijde langs de Kipkes wik en met de andre zijde naast booven genoemde stuk de Laage haar geleegen, 3tio
een stuk land het Ban stuk genaamt, groot 2 scheepels gezaaij, met de eene zijde langs de weg en met de andre zijde naast dat
van Arent Heineman, 4to een hooijland in de Druiens meen onder Diepenheim, groot 2 dag maaijens, 5to een hooijland de
Nieuwe maat genaamt, groot 2 dag maaijens, in Gelselaar geleegen, 6to een hooijland de Meenk maat genaamt, groot 2 dag
maaijens, in den Noordijk onder Neede, de eene halfscheid zal hebben en blijven behouden en de vijf onmondigen de wederhelft,
waar voor de goederen bij dit maagscheid toebedeelt zullen zijn en blijven verbonden, vide breeder het weezen protocol folio 161
sequenti.

13.12.1797
fol. 10

1797 den 13den december ’s voordemiddaags ten tien uuren heeft Evert Broeker als volmagtiger van de gedeputeerden ter
finantie des quartiers Zutphen gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Jochem Ruwhoff Janszoon en erven de
vicarie St. Anne, bestaande in een of twee en twintig perceelen bouwland, alle aan en op den Needer berg of esch bij Neede
geleegen, vide breeder hier voorn folio 10.
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18.01.1798
fol. 25

1798 den 18den januarii ’s agtermiddaags ten twee uuren heeft Janna Avink gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve
Roelof Bloos en desselvs huijsvrouw Fenneken Leussink haar comparantes eijgendommelijken weide het Alofs meeken
genaamt, groot circa een en een halve koeweijde, kennelijk in het drostampt Borculo, district Neede ter eenere zijde naast een
geestelijke weijde bij den bouwman op de Wunneker in pagt en ter andre zijde naast een weijde van de diaconie van Neede,
vide breeder hier voorn folio 25.

01.03.1798
fol. 172 en
verder

1798 den 1ste maart is voor het gerigte te Neede een maagscheid gepasseerd en met advijs van rechtsgeleerden geapprobeert,
opgerigt en gesloten tusschen Juda Heijmans, weduwe wijlen Levij Philip, ter eenre en de aangestelde en gequalificeerde
momboiren van en over de twee onmondige kinderen van de eerste contrahente bij wijlen haar gezeide eheman in huwelijk
verwekt ter andre zijde, waar bij aan de moeder en eerste condividente is aan- en toebedeelt alle des boedels gereede en
ongereede goederen op conditie dat de moeder aan een jeder der onmondigen wanneer meerderjaarig zullen zijn geworden zal
uijtkeeren eene somma van elff hondert zeven en tachtig guldens 10 stuivers, dus aan beijde twee duijsend drie hondert vijf en
zeventig guldens, en waar tegens de boedels schulden voor reekening van de moeder zullen verblijven, blijvende alle gereede en
ongereede goederen hier voor verbonden, vide breeder het wezen protocol folio 172 sequenti.

01.03.1798
fol. 38 en
verder

1798 den 1ste maart ’s middags ruijm twaalf uuren heeft booven genoemde Juda Heijmans, weduwe Levij Philip, in gevolge
decreet van boovenstaande maagscheid aan haare twee minderjarige kinderen Moses Levij en Esterken Levij nader verbonden
haar comparantes boerenplaatsjen gelegen in den Brammeler broeke onder Neede, drostampt Borculo, met zijn huijs, schoppe en
berg, bouw- en weijdelanden, hout en houtgewassen, vide breeder hier voorn folio 38 sequenti.

14.03.1798
fol. 51

1798 den 14den maart ’s agtermiddaags ruijm vier uuren heeft mr. Everhard Alexander Verhuell als volmagtiger van zijn
schoonouders Rudolf Jan Staring en Anna Engelina Hasebroek ehelluiden gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van
de gebroeders Jan en Bernardus Batenburg het erve en goed Hondeling genaamd, benevens de daar onder gehorende Egginks
weijde, kennelijk in het drostampt Borculo onder het district Neede, buurschap Hoonte, vide breeder hier voorn folio 51.
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21.03.1798
fol. 55 en
verder

1798 den 21ste maart ’s voordemiddaags ten half elff uuren heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als volmagtiger van Hendrica
Eva ten Cate, weduwe W.A. Beckkink, gecedeert en overgedragen aan Serris Visser en Jenneken Stokkers ehelluiden en
erven een huijs en daar bij onder gehoorende land en gaardens, kennelijk ’t eindens het dorp Neede aan de straat en den weg na
den berg, ter eenre zijde naast het huijs van Berend Broekert en ter andre zijde naast den gaarden van Gerrit ten Hoopen, vide
breeder hier voorn folio 55 sequenti.

21.03.1798
fol. 57

1798 eodem die ’s voordemiddaags ruijm half elff uuren heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als booven gecedeert en
overgedraagen aan Arent ter Wheeme den Zegen kamp en bij gelegene gaarden, gelegen voor Neede tussen het gemeene veld
en de Braaken, vide breeder hier voorn folio 57.

21.03.1798
fol. 58 en
verder

1798 eodem die ’s voordemiddaags quartier voor elff uuren heeft mr. J.B. Roelvink in meergenoemde qualiteit gecedeert en
overgedraagen een gaarden geleegen voor Neede in het Tuijnhuijs aan den weg, zoo door Jan en Albert Sijgers is bebouwd
geworden, een gaarden mede geleegen voor het dorp Neede in het Tuijnhuijs tusschen de gaardens zoo door Garrit ten Hoope
en Jan Hendrik Grijsen zijn ingekogt, een gaarden geleegen in het Tuijnhuijs voor Neede naast die zoo door Jan Hendrik
Grijsen is ingekogt, vide breeder hier voorn folio 58 sequenti.

21.03.1798
fol. 60

1798 eodem die et tempore heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als voorn gecedeert en overgedraagen aan Garrit ten Hoope een
gaarden geleegen in het Tuijnhuijs voor Neede tussen de gaardens zoo door Roelof Bloos zijn ingekogt en gebruijkt bij Egbert
Leusink, vide breeder hier voorn folio 60.

21.03.1798
fol. 60

1798 eodem die et tempore heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan Jan Hendrik
Grijsen een gaarden geleegen voor Neede in het Tuijnhuijs tussen de gaardens zoo door Roelof Bloos zijn gekogt en bij Arend
Kuijpers in huure, vide breeder hier voorn folio 60.

21.03.1798
fol. 61

1798 eodem die et tempore heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan Eijnbert te
Reusgemors den Bijenkamp voor Neede, met de eene zijde langs het Tuijnhuijs en met de andre zijde langs de Wheemer
gaardens, vide breeder hier voorn folio 61.
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21.03.1798
fol. 61

1798 eodem die et tempore heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als voorens gecedeert en overgedraagen aan Berend Breukers
den Schijven gaarden in zijn heggen en bepaalingen voor Neede geleegen, vide breeder hier voorn folio 61.

21.03.1798
fol. 62 en
verder

1798 eodem die ’s voordemiddaags ten elff uuren heeft mr. J.B. Roelvink in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen
aan Roelof Bloos een stukke bouwland voor op den Bleeken esch bij Neede naast het land van Garrit ten Hoope en den
gemeenen voetpad met de plaggenvreede op het Spelbroek, vide breeder hier voorn folio 62 sequenti.

21.03.1798
fol. 63

1798 eodem die et tempore heeft mr. J.B. Roelvink nog laastelijk in de voorige qualiteit gecedeert en overgedraagen aan Arent
Bleeker een hoff gelegen voor Neede tusschen den gemeenen voetpad en de Weerweg den Bleeken gaarden genaamt, vide
breeder hier voorn folio 63.

22.03.1798
fol. 65

1798 den 22ste maart ’s agtermiddags ten vijf uuren hebben Hendrik Leussink en Jannes Temmink in qualiteit als momboiren
van Elsken ten Donkelaar, voorts Engbert ten Donkelaar gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Willem
Huurneman een huijsjen en wheere met een zitplaats in de kerk, kennelijk staande in het dorp Neede met de eene zijde naast het
armen spijker en met de andre zijde aan den kerkhoff, vide breeder hier voorn folio 65.

30.03.1798
fol. 182 en
verder

1798 den 30ste maart is bij het gerigte van Neede een maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Maria Kleijn
Braskamp, weduwe Wessel Koeslag, ter eenre en de aangestelde en gequalificeerde momboiren over haare twee onmondige
kinderen ter andre zijde, waar bij op conditien daar bij aan de moeder eerste condividente is aan- en toebedeelt het inboedeltien
des huijses, het koebeest, gewasch in en op den lande, mest en mestregt, dat vervolgens van de ongereede goederen bestaande in
een half huijs door haar en kinderen bewoond en in het dorp Neede staande met den halven hoff, dan nog een gaarden den
Koemgaarden genaamt groot 13/2 spind gezaaij, dan nog een gaarden den Gansen gaarden groot 1½ spind gezaaij onder
Neede, de eene halfscheid de moeder en de wederhelft de twee onmondigen zullen hebben houden en blijven besitten, als meede
de lastige boedelsschulden jeder voor de halfscheid zullen lasten en draagen, waar voor de goederen aan de moeder aanbedeelt
zullen blijven verbonden, vide breeder hier van het weezen protocol folio 182 sequenti.
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04.05.1798
fol. 89

1798 den 4de maij ’s middaags circa twaalf uuren hebben Willem Keijsers en Hendrica Bruggers ehelluiden gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Gerrit Vaak en erven comparanten eijgendommelijke stukke bouwland groot vier
scheepels gezaaij, kennelijk in het drostampt Borculo in den Neederberg aan de Moolenweg, met de eene zijde langs een stuk
land van C. ten Cate en met de andre zijde langs dat van Lammert Leussink, vide breeder hier voorn folio 89.

21.05.1798
fol. 103

1798 den 21ste maij ’s avonds ruijm seeven uuren hebben Jannes Traman en Janna Traman ehelluiden, dan nog desselvs
broeder Berend Traman gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Anthonius, Gerhard en Johannes Scholten
van de Mast hun comparanten halve erve of plaats het Traman genaamd, geleegen in het drostampt Borculo, district Neede,
buurschap Broeke, als het huijs met den hoff voor zoo verre het zelve binnen de heggen is geleegen, en waar in de Roomsche
priester van de Rietmoole woont, ter eenre zijde naast de weijde van Klaas te Rietmoole en ter andre zijde aan het Haver
eijnde met het halve huijs daar de kloppe in woond bij de kerk, gelijk meede zoo veel wildgrond als de groote van het Haver
eijnde aangaat, blijvende het bouwland op den Tramans esch met de overige wilde groengrond onder de verkooperen en
cessionarien deelbaar, voorts de schoppe met den Boonen camp met het houtgewas, als meede twee stukjes bouwlands langs de
schoppe is gelegen, vide hier van breeder folio 103.

21.05.1798
fol. 107 en
verder

Eodem die’s avonds ten half acht uuren hebben Jannes Traman en Janna Traman ehelluiden, voorts haaren broeder Berend
Traman voor eene capitaale somma van twee duijzend acht hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Johannes,
Anthonius en Gerhard Scholten van de Mast hun eijgendommelijke halve erve Traman genaamd, bestaande in huijs,
schoppe, gaarden, bouw- en weijdelanden, houtgewassen, plaggen en zigtvreede, mitsgaders het Havereijnde met het halve huijs
bij de kerk daar de kloppe in woond, kennelijk in het drostampt Borculo, district Neede, buurschap Brammelo, vide hier van
breeder folio 107 sequenti.
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21.05.1798
fol. 103

1798 den 21ste maij ’s avonds ruijm acht uuren heef Pieter Jan Bouwens te Neede woonagtig betugtigt Andries Hermannus
Smits, bij hem comparant woonende, in alle zijne gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, dog zal linnen
en wollen, goud en silver en des comparants verdre lijfstoebehooren bij hem A.H. Smits in volkoomen eijgendom verblijven,
zullende na doode van hem Andries Hermannus Smits devolveeren op de kinderen van zijn comparants broeder Jan Jacob
Bouwens en die zijne ehevrouwe Constantia Gerharda Bartha van der Mark, zullende echter die zijn broeder en zuster
voornoemd hun leeven lang het vrugtgebruijk daar van profiteeren, vide breeder hier voorn folio 111.
1799 den 23ste maart ’s agermiddaags ten een uuren heeft Pieter Jan Bouwens geannuleert en vernietigt zijn testamentaire
dispositie zoo hij comparant op 21 maij 1798 ten faveure van Andries Hermanus Smits geeft gepasseert voor het landgerigte
van Borculo, vide in margine hier voorn folio 111.

21.05.1798
fol. 113

1798 den 21ste maij ’s avonds ten neegen uuren hebben Garrit Polmans en Hendrica Voormaag ehelluiden voor de somma van
een hondert Caroli guldens verbonden aan ende ten behoeve van Jan Hungerink en Hendrica Harperink ehelluiden hun
comparanten eijgendommelijke plaatsjen of huijsjen met een gaarden daar bij geleegen in het drostampt Borculo, district Neede,
buurschap den Noordijk, vide breeder hier voorn folio 113.

30.05.1798
fol. 120 en
verder

1798 den 30ste maij ’s middaags ten twaalf uuren heeft mr. J.B. Rolvink als volmagtiger van Hendrik Ketjen en Johanna
Helena ten Cate en mede als volmagtiger van Hendrica Eva ten Cate, weduwe wijlen den predicant Willem Arnold
Beckkink, gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Abraham Nolte en Eva Bonkink ehelluiden vier gaardens
geleegen in de Wemer gaardens bij of voor het dorp Neede, district Borculo, tussen de weg na het Tuijnhuijs en den gaarden
van Arent Elferdink, vide breeder hier voorn folio 120 sequenti.

30.05.1798
fol. 122 en
verder

1798 den 30ste maij ’s middaags ruijm twaalf uuren hebben Derk Aasman en Berendina Kleijn Beekemans ehelluiden
gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Abraham Nolte en desselvs huijsvrouw Eva Bonkink en erven hun
eijgendommelijke stukke bouwland groot ongeveer twee scheepels gezaaij, kennelijk onder het drostampt Borculo, district Neede
in den Needschen berg in de Rutgerink patte naast het land van Jan Rutgerink met de eene en met de andre zijde naast dat van
kooperen haar land onder en bij Neede, vide breeder hier voorn folio 122 sequenti.
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30.05.1798
fol. 124

1798 den 30ste maij ’s agtermiddaags ten drie uuren hebben Gerrit Reurink en Wilmken Kistemaker ehelluiden voor eene
capitaale somma van drie hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Gerrit ten Hoope en desselvs huijsvrouw
Stijntien te Relker en erven hun eijgendommelijke cavensteede, bestaande in huijs, gaarden en drie scheepels gezaaij land,
tussen de landerijen van Olthof en Goorhuijs in den Noordijker berg in het drostampt van Borculo, district Neede in den
Noordijk kennelijk geleegen, vide breeder hier voorn folio 124.

30.05.1798
fol. 387 en
verder
doorgehaald

1798 den 30ste maij ’s agtermiddaags ten vijf uuren heeft Garrit Bonkink voor eene capitaale somma van vier hondert guldens
en intereste met peindinge geprocedeert op alle de gerede goederen van Jan ten Elsen en desselvs huijsvrouw, als imboedel des
huijses, haave en vhee, koorn gewas & voorts mede op het ongereede bestaande als in huijs en hoff, landerijen, een stukke lands
in den Vaarwerks camp, groot drie scheepels gezaaij, als meede op een stuk lands, groot drie en een ½ scheepels gezaaij, aan de
eene zijde naast het land van Assink en aan de andre zijde naast dat van wijlen Telleman ten Cate, dan nog op een halven camp
in het Tuijnhuijs en een stukke land op den Bleeken esch, ongeveer twee scheepels gezaaij, mitsgaaders op een gaarden in den
Weeme, met de eene zijde aan den gemeenen weg en aan de andre zijde langs het land van Harmanus ter Weeme, alle welke
parceelen kennelijk zijn staande en geleegen in en onder het district Neede, vide hier van breeder het ordinair
landgerigtsprotocoll folio 387 sequenti.

08.06.1798
fol. […]
doorgehaald

1798 den 8ste junij ’s middaags ten twaalf uuren heeft Jochem Nijman pro se en naamens zijn compagjon A. Martens voor de
somma van twee hondert een en twintig guldens met peindinge geprocedeert op alle de gerede goederen van Jan ten Elsen, als
imboedel des huijses, beddegoet, kooper, tin, linnen, wullen, leevendige haave en vhee, gedorst en ongedorst koorn, hooij en
stroo, voorts 1mo op een huijs en hoff zoo door dezelve bewoond, 2do op twee scheepels gezaaij land op de Bleeken esch, 3tio op
drie scheepels gezaaij land in de Vaarwarks camp, 4to op een stuk lands bij het Kleeve groot 3 scheepels, 5to op den Kroonen
camp groot drie scheepels gezaaij, 6to nog op een gaarden in de Weeme, groot 2½ scheepels gezaaij, alle welke parceelen
kennelijk zijn geleegen in het drostampt Borculo, district en dorp Neede, vide breeder het ordinair landgerigtsprotocoll folio […].
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29.06.1798
fol. 231 en
verder

1798 den 29ste junij is bij het gerigte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Grietjen
Hollers, weduwe van wijlen Berent Wunnekink, ter eenre en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de twee
minderjaarige kinderen bij geseide haar man in huwelijk gewonnen ter andre zijde, waar bij aan de moeder is aan- en toebedeelt
het inboedeltien des huijses, het koebeest, gewasch in en op den lande, mest en mestregt, blijvende de ongereede goederen,
bestaande in een huijsjen binnen Neede aan den kerkhof naast dat van A. Lommers met de eene en met de andre zijde naast dat
van Willem Huurneman, dan nog een half schuurtien staande op de gemeente buijten Neede, waar van de halfscheid Jan
Hendrik Grijsen is competerende, half voor de moeder en de wederhelfte daar van aan de onmondigen zal verblijven, vide hier
van breeder het weezen protocoll folio 231 sequenti.

02.07.1798
fol. 396
doorgehaald

1798 den 2den julij ’s agtermiddaags ten twee uuren heeft Berend Lubberdink voor een capitaale somma van vijfhondert guldens
met peindinge geprocedeert op alle de ongereede goederen van Jan ten Elsen, als 1mo op een huijs en hoff zoo door dezelve word
bewoond, 2do op twee scheepels gezaaij land op de Bleeken esch, 3tio op drie scheepels gezaaij land in de Vaarwarks camp, 4to
op een stuk lands het Kleeve, mede 3 scheepels gezaaij, 5to op den Kroonen camp groot drie scheepels gezaaij, 6to op een
gaarden in de Wheeme, groot twee en een half scheepel, alle welke parceelen in en bij Neede kennelijk zijn staande en geleegen,
vide breeder het ordinair landgerigtsprotocoll folio 396.

08.10.1798
fol. 182 en
verder

1798 den 8ste october ’s avonds ten ses uuren heeft de landschrijver C.H. Westenberg voor eene capitaale somma van een
duijzend vier hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Gerrit ten Hoopen, Steijntie te Relker ehelluiden en erven
twee kampen bouwlands, den Berents en Stegers kamp, mitsgaders het land en weijde Stegers maatjen genaamd, buijten de
weijde ongeveer vijf molders gezaaij groot, kennelijk alles tussen het land van Roelof ter Steege en den bosch van het erve
Weeink in dit drostampt Borculo, kerspel Neede, buurschap Brammeler broek gesitueert, vide breeder hier voorn folio 182
sequenti.
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16.10.1798
fol. 404
doorgehaald

1798 den 16de october ’s agtermiddaags circa half vijf uuren heeft Jan Hendrik Huijskes met peindinge geprocedeert op alle de
ongereede goederen van Jan ten Elsen en vrouw als 1mo op een huijs en hoff zoo door haar word bewoond en gebruijkt, 2do op
twee scheepels gezaaij lands op den Bleeken esch, 3tio op drie scheepels gezaaij lands in den Vaarwarks kamp, 4to op een stuk
lands bij het Kleeve, groot drie scheepels gezaaij, 5to op den Kroonen kamp insgelijks drie scheepels gezaaij groot, 6to eijndelijk
nog op een gaarden in den Wheeme, groot twee en een half scheepel, alle welke parceelen in als bij en onder Neede kennelijk
zijn geleegen, vide breeder het ordinair landsgerigtsprotocol folio 404.

05.01.1799
fol. […]

1799 den 5den januarij ’s avonds ten vijf uuren hebben Goosen Leppink pro se et nomine uxoris en als volmagtiger van Jan
Leppink, voorts Hendrik Leppink pro se et nomine uxoris en als volmagtiger van Garrit Leppink en vrouw, dan nog Hendrik
Kiffen pro se et nomine uxoris, Engbert Stokkers pro se et nomine uxoris, als mede Gerrit Jan Nijvelt pro se et nomine uxoris,
en eijndelijk Arent Leppink gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Anthonij Stipholt, desselvs vrouw Aaltien
Wormgoor en erven hun eijgendommelijke nieuw getimmert huijs met den nieuw aangegraaven grond, als mede een stuk
bouwland op de Hornte geleegen in de Horntjer kamp met de eene zijde langs het land van Goosen Leppink en met de andre
zijde langs dat van Jan Kempers en Jan en Berend Kooldeweij in het drostampt Borculo, district Neede en buurschap Noordijk
kennelijk geleegen, vide breeder hier voorn folio […].

05.01.1799
fol. 197 en
verder

1799 den 5den januarij ’s avonds ruijm vijf uuren hebben Anthonij Stipholt en Aaltien Wormgoor ehelluiden voor eene
capitaale somma van vier hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Hendrik Kiffen, desselvs huijsvrouw Harmken
Leppink en erven het aan hun opgedragen nieuw getimmert huijs met den nieuw aangegraaven grond, met het stuk bouwland op
de Hornte geleegen in de Horntjer kamp met de eene zijde langs het land van Goosen Leppink en met de andre zijde langs dat
van Jan Kempers en Jan en Berend Cooldeweij, kennelijk in het drostampt van Borculo, district Neede en buurschap Noordijk,
vide breeder hier voorn folio 197 sequenti.
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05.02.1799
fol. 200 en
verder

1799 den 5den februarij ’s voordemiddaags circa half twaalf uuren hebben Egbert Polman en Henders Dieperink ehelluiden
verbonden voor eene capitaale somma van een duijsend en drie hondert guldens aan ende ten behoeve van Jan Hungerink,
desselvs huijsvrouw Hendrica Harperink en erven hun eijgendommelijke hooijland den Bos genaamt, groot ongeveer twee dag
maaijens, oost langs Jan Ruwhofs bos, noord en west tussen de gaardens van Nijhuijs, ten zuijden aan de gaarden van Jan
Bruntink, voorts nog een derde gedeelte van twee stukken lands het Goorhuijs blik genaamt, groot vijf scheepels gezaaij, ten
oosten aan Harperinks kamp, ten noorden langs de Stokkers steege en Leussinks land, ten westen en zuijden langs dat van
Leussink en Dieperink, en laastelijk nog een hoek hofland of gaardengrond, groot circa zes scheepels gezaaij, den Dieperink
hoff genaamt, ten oosten langs Hesselinks gaarden en camp, noord langs Leussinks schoppenland, ten westen en zuijden aan
Dieperinks blik en gaarden, alle welke parceelen kennelijk zijn gesitueert in het drostampt Borculo, district Neede en buurschap
Noordijk, vide breeder hier voorn folio 200 sequenti.

26.03.1799
fol. 209

1799 den 26ste maart ’s middaags ten twaalf uuren hebben Harmen Willemsen en Jenneken Brinkhof ehelluiden verbonden
voor een capitaal van drie hondert guldens aan ende ten behoeve van Leuider Mol en desselvs huijsvrouw Aaltien Elsmans en
erven hun comparanten eijgendommelijke plaatsjen den Eskes schoppe genaamd met de behuijsinge en verder getimmer,
benevens de landerijen daar onder gehoorende, kennelijk in de buurschap Noordijk, district Neede en drostampt Borculo, vide
breeder hier voorn folio 209.

18.04.1799
fol. 214
doorgehaald

1799 den 18den april ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Hendrik Klanderman en Hendrica Drostenborg
ehelluiden voor eene capitaale somma van een hondert en dertig guldens verbonden aan ende ten behoeve van Roelof Bloos en
erven haar eijgendommelijke huijs en daar agter geleegen hofjen kennelijk gesitueert binnen Neede, aan de eene zijde langs de
Waater steege en aan de andre zijde aan het huijs van Willem Hondelink, vide breeder hier voorn folio 214.
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18.04.1799
fol. […]

1799 den 18den april ’s middaags ten twaalf uuren heeft Jan Rouwhoff pro se en naamens zijne moeder Janna ten Damme,
weduwe J. Rouwhoff, voorts broeders en zuster met peindinge geprocedeert voor eene capitaale somma van vier hondert vijf en
neegentig guldens en negentien stuijvers, dan nog voor de somma van ﬂ 549=12=00 op de gereede goederen van Hendrik
Ruwhoff en Janna Bekkemans ehelluiden, als inboedel des huijses, levendige have en vhee, gedorst en ongedorst koorn, hooij,
stroo, gewas in en op den lande van het Bekkemans plaatsjen, mest en mestregt, voorts op gezeijde Bekkemans plaatsjen met
alle onderhoorigen bouw- en weijdelanden, kennelijk in dit drostampt Borculo onder Neede, buurschap Loghuijsen gesitueert.

04.05.1799
fol. 233

1799 den 4den maij ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Christina te Goorhuijs, weduwe Arent Hennink, voor een capitaal
van twee hondert guldens verbonden aan ende ten behoeve van Garrit Scholten en Reintien Hennink ehelluiden en erven een
stukke bouwlands, groot zes scheepel gezaaij, kennelijk geleegen onder het district Neede in den Lochhuijser berg langs het
land van de weduwe Mechtelt ten Paste en dat behoorende onder Janmans plaatsjen of den Beevert, vide breeder hier voorn
folio 233.

06.05.1799
fol. 238 en
verder

1799 den 6den maij ’s avonds quartier voor acht uuren hebben Jan ten Elzen, desselvs huisvrouwe Jenneken Groot Hedde,
voorts desselvs meerderjarige voordogter Hendrica ten Elzen voor een capitaal van acht hondert twee en veertig guldens en elff
stuijvers verbonden aan ende ten behoeve van de erfgenaamen van wijlen Berend Lubberdink met naamen Berend, Jan,
Willemina en Janna Lubberdink als 1ma een huijs en hoff zoo door comparanten bewoond en gebruijkt word, 2do twee
scheepels gezaaij lands op den Bleeken esch, 3tio drie schepels gezaaij lands op den Kroonen kamp, en 4to een gaarden in den
Wheeme, groot twee en een half schepel gezaaij, alle welke parceelen in, bij als onder Neede zijn geleegen, vide breeder hier
voorn folio 238 sequenti.

06.05.1799
fol. 443(!)

1799 eodem die quartier voor acht uuren hebben Jan ten Elzen en Jenneken Groot Hedde ehelluiden, voorts haar meerderjarige
voordogter Hendrica ten Elzen gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmen Negberink en Janna
Hungerink en erven hun eijgendommelijke een stuk land, kennelijk onder Neede in de Vaarwerks camp, ter eenre zijde naast
dat van de weduwe Jan Meijer en ter andre zijde naast het land van Derk Poppink, groot ongeveer drie scheepels gezaaij, vide
breeder hier voorn folio 443(!).
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06.05.1799
fol. 241

1799 eodem die ’s avonds eeven voor acht uuren hebben meergemelde comparanten Jan ten Elzen en die zijne huijsvrouwe en
meerderjarige voordogter voorschreven gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Garrit Dollenhoed en Arnolda
Veldman ehelluiden en erven een stuk land, kennelijk onder Neede in de buurschap Lochuijsen in den Assink hoek, ter eenre
zijde naast ’t land van Hendrik Blumink op Assink en ter andre zijde naast dat van Tieleman ten Cate, groot drie en een half
scheepel gezaaij, vide breeder hier voorn folio 241.

09.05.1799
fol. 249

1799 den 9de maij ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Derk Stokkers en Hendrik ten Damme in qualiteit als
momboiren over het minderjaarige zoontie van Wolter ten Damme en Lutgard Stokkers in der tijd ehelluiden verbonden voor
een capitale somma van neegenhondert en vijftig guldens aan en ten behoeve van Garrit Scholten en Reintien Hennink
ehelluiden en erven hun comparanten pupils eijgendommelijke plaatsjen het Janmans plaatsjen of den Beevert genaamt,
bestaande in de behuijsinge en verder getimmerte met de daar onder gehoorende landerijen, hout en houtgewassen, kennelijk
onder Neede in de buurschap Lochuijsen, dan nog een stukke bouwlands, groot een molder gezaaij, geleegen onder voornoemd
district in den Lochuijser berg naast het land van Harmen Otto Olthaar en dat van de weduwe Visser, vide breeder hier voorn
folio 249.

15.05.1799
fol. 260

1799 den 15den maij ’s voordemiddaags quartier voor twaalf uuren hebben Barent Busscher of Veurtien en Jenneken Herdink
ehelluiden verbonden voor een capitaal van drie hondert guldens aan en ten behoeve van Barend, Jan, Janna en Berendjen
Leussink haar eijgendommelijke plaatsjen de Veurtjes plaatsjen genaamt, bestaande in huijs en gaarden, een kamp den
Veurties kamp genaamt naast Nijhuijser mate gelegen, groot ongeveer acht schepels gezaaij, als mede een weijdeken ongeveer
twee koeweijdens daar bij en aan geleegen, in het drostampt Borculo, district Neede en buurschap Noordijk gelegen, vide breeder
hier voorn folio 260.

11.06.1799
fol. 273 en
verder

1799 den 11den junij ’s voordemiddaags ten elf uuren hebben Jannes te Brummelhuijs of Temmink en Janna Temmink
ehelluiden verbonden voor een capitaale somma van twee hondert guldens aan en ten behoeve van Hendricus Temmink,
desselvs huijsvrouwe Catharina Bouwmans en erven haar successie van ’t erve en goet Temmink kennelijk onder het dorp
Neede in den Brammeler broek, voorts alle ingedoemte des huijses, levendige have en vhee, koorn gedorst en ongedorst, gezaaij
in en op den lande, mest en mestregt, vide breeder hier voorn folio 273 sequenti.
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18.06.1799
fol. 275 en
verder

1799 den 18den junij is ter secretarie overgegeven een maagscheid ten fine van protocollatie en registratuure ter instantie van
Garadus Havekaate, waar bij is geconditioneert dat de bruijdegom tot stuur van dat huwelijk zoude aanbrengen een duijsend
vijfhondert guldens, dat de bruijd daar en tegens zal aanbrengen twee duijsend een hondert guldens en bij Jan ten Kolke koomen
inwoonen, de kinderen uijt dit huwelijk verwekt zullen mede aldaar opgevoed en gekleet worden, voorts zal bruijdegom en bruijt
jaarlijx genieten vijf en twintig guldens en wel zoo lange de bouwerij Jan ten Kolke zal aangaan, voorts hebben des bruijds
stiefvader Harmen Kwekkeboom en haar bruijds moeder Elsjen ten Kolke hier bij gestatueert dat naa haaren doode op
bruijdegom en bruijd zullen devolveeren en in vollen eijgendom vervallen alle haare gereede goederen, inboedel des huijses,
levendige have en vhee, bedden en bulster, linnen & bouwerij en bouwgereedschap, gezaaij in en op den lande, mest en mestregt,
niets uijtgesondert, als mede alle haare ongereede goederen, namentlijk het geheele erve en goed Hesselink en Kleijn
Harperink genaamt met alle ap- en dependentien van dien kennelijk in de buurschap Noordijk onder Neede, als mede de
volgende allodiaale parceelen, namentlijk derzelver geregte aanpart van een stuk bouwland in den Noordijkerberg de
Goorhuijser bree genaamt, een stuk lands de Laakesberg genaamt, een gaarden in den Brink gaarden bij Hesselinkshuijs
geleegen, nog twee stukken lands op de Tieberink braak, dan nog een halve weide de Meen maat genaamt, waar van de
wederhelft onder Hesselink is gehoorende, wijders een geregte derde part van een weijde naast de Meen mathe geleegen, groot
negen koeweijden, en eijndelijk drie dag werk hooijlands in het Esselink goor bij Nettelhorst onder Lochem, alle welke gemelde
parceelen na doode van donatarissen terstond zullen kunnen en moogen aanvaarden, en dat voor de somma van vijf duijsent
guldens, vide breeder hier voorn folio 275 sequenti.

18.06.1799
fol. 430 en
verder

1799 den 18den junij ’s middaags ten half een uuren heeft Jan ten Hoope voor eene capitaale somma van twee hondert en seven
en vijftig guldens 2 stuijvers met peindinge geprocedeert op alle de gereede goederen van Hendrik Bekkemans, als inboedel des
huijses, levendige have en vhee, koorn gedorst en ongedorst, hooij, stroo, gewasch in en op den lande van ‘t Bekkemans
plaatsjen, als meede op alle de ongereede goederen als op ’t plaatsjen Bekkeman genaamd, bestaande in huijs, schoppe,
onderhorigen landerijen, weijdegronden en houtgewassen, kennelijk in ‘t drostampt Borculo onder Neede in de buurschap
Lochuijsen gelegen, vide breeder het ordinair landgerigtsprotocol folio 430 sequenti.
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04.10.1799
fol. 348

1799 den 4den october is bij het landgerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Tieleman
ten Cate ter eenre en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de twee onmondige kinderen bij wijlen zijne
ehevrouw Anna Jacoba Roelvink in huwelijk verwekt ter andere zijde, waar bij aan de vaader en eerste condivident is aan- en
toebedeelt de halfscheijd der gereede boedelsgoederen ter somma van drie duijzend een en taggentig guldens, agt stuijvers en tien
penningen, en de wederhelfte af gelijke ﬂ 3081=8=10 ten behoeve der onmondigen, voorts dat onderling tusschen de vader en de
beijde onmondigen in gemeenschap zullen verblijven alle obligatien op den inventaris cap 13 gespecificeert, als meede de
ongereede goederen, welke bestaan als 1mo het halve erve en goed Harsink onder Haaxbergen, 2o het halve erve Griemelink
onder Geesteren, 3o het halve erve Ruwhoff onder Neede met een daar bij geleegen gaarden, 4o de halve Avink of Leppink
weijde in de buurschap Hoonte onder Neede geleegen, 5o een achste part aan het erve Eggink onder Neede, 6o de halvscheid van
het huijs van Hendrik Avink of Beijen, 7o het huijs van de weduwe Beijen door Hendrik te Lintelo bewoond met een gaarden
in de Reevhorst geleegen, 8o de halvscheid van de Ganse gaardens bij Rotgerink voor Neede geleegen, 9o een stuk land onder
Neede in bouwing bij Gerrit Hondelink, 10. twee gaardens in de Wheeme geleegen in pagt bij Derk Poppink en B. Temmink,
11. een stuk lands in den Needer berg bij Zweer Smit in gebruijk, 12. een stuk lands in den Needer berg en door Hendrik
Kuijpers in bouwing, 13. het vijfde gedeelte van het erve Cleeve in Lochuijsen onder Neede, ongeveer veertien scheepels
gezaaij groot, 14. een stuk lands groot circa 6 scheepels gezaaij de Lange bree bij Neede, in pagt bij Lambert Leussink, 15. de
halfscheid van een stukje land de Alewende genaamt bij Garrit Leugemors in gebruijk, 16. de halfscheid van een stuk lands bij
Neede insgelijx gesitueert en door Jan Bleeken in bouwinge, 17. een stuk lands mede voor de halfscheijd zoo door Derk
Gortemaker en Jan ten Elsen ieder voor de halvschijd in pagt gebruijkt word, 18. het huijs met den hoff en land daar agter op
de Nieuw straat binnen Neede en door inventarisant bewoond, 19. een vierde part van ses en een halve schaar koeweijden de
Stokhorst genaamt onder Deutichem, 20. een twaalfde gedeelte van het erve Obbink met het daar bij gehoorende huijsjen in de
buurschap Hal onder Zelhem, 21. een geregte ¼ aanpart van en aan een huijs binnen Bredevoort staande, 22. een geregte ¼ part
aan het erve het Hoff IJsernloo en de Waert onder Aalten, 23. een vierde part in de koopspenningen van het verkogte erve
Cortbeck onder Bredevoort ter somma van dertien hondert en vijf en zeventig guldens, waar op ontfangen zijn zes hondert en
vijftig guldens, 24. een weijde onder Haxbergen bij Peter Hennink en Waander Manten in gebruijk, 25. een campjen lands
leggende bij voorschreven weijde bij Toone Wielens Jansz. in gebruijk, 26. een stuk lands op de Bouwmeesters braak onder
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Haxbergen bij Jannes ter Voorn en en G. Waenders in pagt, 27. een stukjen lands op den Croemenbrink onder Haxbergen bij
Christiaan ten Asbroek in gebruijk, 28. een stukjen lands mede onder Haxbergen in gebruijk bij Peter Hennink, 29. nog een
stukjen lands onder Haxbergen bij W. Wiedenbroek in pagt, 30. een geregte vierde part aan het huijs te Camp bij Neede
benevens de daar bij behoorende land, weijden, opgaande boomen en houtgewaschen, 31. een vierde part aan het erve Camman
bij Neede, buurschap Hoonte, met alle daarbij gehoorende landerijen, weijdens, hout en inslag, 32. een vierde part aan het erve
Wenninkmoole geleegen in de buurschap Noordijk kerspel Neede, 33. een vierde part van twee derde parten van het erve
Wolberink in de Noordijk onder Neede geleegen, 34. een achste part aan het erve Negberink in Lochuijsen onder Neede
geleegen, 35. een vierde part aan het erve Holtsteege onder Gelselaar geleegen, alle welke gemelde parceelen tot naarkoominge
der praestatien voor de halfscheid door de vader zijn en blijven verbonden, vide breeder het weezen protocoll folio 348.
01.04.1800
fol. […]

1800 den 1ste april is bij het gerichte van Borculo een maagscheijd geapprobeert, opgerigt en geslooten tusschen Gerritjen
Bluemink, weduwe wijlen Garrit Laarink, ter eenre en de gequalificeerde momboiren van en over de twee minderjarige
kinderen bij gemelde haar man in huwelijk verwekt ter andre zijde, waar bij aan de moeder is aan- en toebedeelt den geheelen
imboedel des huijses, blijvende de ongereede goederen, welke bestaan in een huijs en hoff in de Ruwenhoff kennelijk gesitueert,
een stuk bouwland in den Needischen berg tegen de molle de Smit genaamd 6 spint gezaaij groot en een dito stuk lands groot 5
spind in het Blik onder Neede, als meede een gaarden den Pas gaarden bij Neede groot 4 spind lands in gemeenschap en hier bij
verbonden, vide hier van breeder het weezen protocoll folio […].

30.04.1800
fol. 321 en
verder

1800 den 30ste april voordemiddaags circa elff uuren heeft Harmanus Lankholt op Flierhaar pro se en als vader en voogd van
zijn minderjarig zoontie Johannes Vlierhaar gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van desselvs broeder Hendricus
Lankholt en erven het halve plaatsjen het Kroemen genaamd, bestaande in behuijsinge en getimmerte, hooge en laage
landerijen, wild-, gras- en groengronden, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Neede en buurschap Brammeler broek,
voorts nog de geheele ouderlijke bouwing en inboedel des huijzes, vide hier van breeder folio 321 sequenti.
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30.04.1800
fol. 323 en
verder

1800 den 30ste april ‘s voordemiddaags ruijm elff uuren heeft Hendricus Lankholt voor een capitaal van acht hondert gulden
verbonden aan en ten behoeve van Harmanus Lankholt en deszelvs minderjaarige zoontie Johannes Flierhaar de halve
cavensteede den Kroemen, bestaande in behuijsinge en getimmerte, hooge en laage landerijen, wild-, gras- en groengronden, en
waar van de wederhelft Jannes Teselink is toebehoorende, geleegen in het drostampt Borculo, district Neede en buurschap
Brammeler broeke, vide breeder hier voorn folio 323 sequenti.

10.05.1800
fol. 330

1800 den 10den maij ‘s middaags ten twaalf uuren heeft Hendrik Ruwhoff gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van
Janna ten Damme, weduwe Joachim Ruwhoff, en erven 1mo het erve of catersteede de Beeke of Bekkemans, bestaande in
huijs, schoppe, gaarden of hoff, een camp bouwlands en weijde met het daar bij gehoorende hout, 2do een stuk bouwland, groot
ruijm een molder gezaaij, in den Lochuijserberg tussen ’t land van de weduwe Olthoff en van Jan Wepsen, 3to een stuk
bouwland tussen het land van de Keijser en van Wolberink, groot ongeveer een half molder gezaaij, 4o een stuk lands in den
Noordijker berg tussen het land van de weduwe Olthoff en A. Heijneman, ruijm en half molder gezaaij groot, 5o een weijde of
hooijland bij de Berkemeijer naast de weijde van het Paste, en eijndelijk 6o een weijde tusschen Olthaars en Negberinks
weijde, alle welke parceelen kennelijk in dit drostampt Borculo, district Neede zijn gesitueert, vide breeder hier voorn folio 330.

21.05.1800
fol. 345

1800 den 21ste maij ‘s agtermiddaags ten een uuren hebben Tieleman ten Cate en Bernhardina Johanna Groll ehelluiden bij
uiterste wille elkanderen reciproquelijk begiftigt en gemaakt hunnen geheelen imboedel of huijsgerak en meubilaire effecten,
voorts hebben genoemde ehelieden den eene den andere betugtigd in alle zijne of haare na te laatene vaste of ongereede goederen
van wat naam, aart of natuur en waar die ook geleegen zijn, niets daar van uijtgezondert, om geduurende hun leeven lang
tuchtswijze genooten te worden, vide breeder hier voorn folio 345.

05.06.1800
fol. 349

1800 den 5den junij ‘s agtermiddaags ten zes uuren heeft J.H. Jordaan als volmagtiger van desselvs grootouders G.J. Olthaar en
Hendrica Klopman ehelluiden gecedeert en overgedraagen aan ende ten behoeve van Harmen Otto Olthaar, Christina Meijer
ehelluiden en erven zijn principaalen eijgendommelijke twee koeweijden, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Neede,
buurschap Noordijk in het halve Overbroek tusschen het halve Overbroek van Geerdink, Bennink en Veldhuijs weijden, vide
breeder hier voorn folio 349.
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05.06.1800
fol. 351

Eodem die ‘s agtermiddaags ruijm zes uuren heeft gemelde J.H. Jordaan in qualiteit als booven aan dezelve cessionarien
Harmen Otto Olthaar en Cristina Meijer gecedeert en overgedraagen een zaktiende, bestaande in vijf scheepels rogge
Borculosche maathe, gaande uijt het erve Elshoff onder Neede in den buurschap Noordijk, vide breeder hier voorn folio 351.
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Deze bewerking maakt deel uit van het digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl o.l.v. Ben Baneman (www.genealogiedomein.nl).

Bron
Vindplaats:
Archieftitel:
Toegangsnummer 3018, inventarisnummer 436:

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 1797-1800

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 verwezen naar akten in het ordinair landgerichtsprotocol betreffende de civiele
rechtspraak of het wezenprotocol (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 436 begint op image 5 en loopt door tot en met
image 269 en specifiek de tafel van de voogdij Neede begint op image 246 en loopt door tot en met image 261. 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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- Index -

A

Beeke, de
erve of catersteede, 16

Aasman

Beevert, den

Derk, 6

plaatsjen, 12

Alewende
stukje land de, 14

Alofs meeken
weide het, 2

Beijen
Hendrik (huis), 14
weduwe (huis), 14
plaatsjen, 13

Christiaan, 14

Bekkemans

Assink

erve of catersteede, 16
Hendrik, 13
Janna, 11

land van, 7

Assink hoek
stuk land in den, 12

Assink, op

Bekkemans plaatsjen
land van het, 11, 13

Hendrik (land), 12

Avink
Hendrik (huis), 14
Janna, 1, 2

Avink weijde, de, 14

B
Ban stuk
stuk land het, 1

Batenburg
Bernardus, 2
Jan, 2

Beckkink
W.A., 3
Willem Arnold, 6

Bekkemans plaatsjen, het, 11
Bennink weijde, 16
Berents kamp
kamp bouwland den, 8

Berkemeijer
weijde of hooijland bij de, 16

Bijenkamp, den, 3
Bleeken
Jan, 14

Bleeken esch
stukke bouwland op den, 4
stukke land op den, 7
twee scheepels gezaaij land op de, 7,
8
twee scheepels gezaaij lands op den,
9, 11
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hoff den, 4

Bleeker
Arent, 4

Blik

Bekkeman

Asbroek, ten

Bleeken gaarden

stuk lands in het, 15
stukke lands in het, 1

Bloos
Roelof, 2, 4, 10
Roelof (gaardens), 3

Bluemink
Gerritjen, 15

Blumink
Hendrik (land), 12

Bonkink
Eva, 6
Garrit, 7

Boonen camp, den, 5
Bos
hooijland den, 10

Bouwens

Bredevoort
huijs binnen, 14

Breukers
Berend, 4

Brink gaarden
gaarden in den, 13

Brinkhof
Jenneken, 10

Broeker
Evert, 1

Broekert
Berend (huis), 3

Bruggers
Hendrica, 5

Brummelhuijs, te
Jannes, 12

Bruntink
Jan (gaarden), 10

Busscher
Barent, 12

Jan Jacob, 6
Pieter Jan, 6

Bouwhuijs
obligatie ten laste van, 1

Bouwmans
Catharina, 12

C
Camman
erve, 14

Camp, te
huijs, 14

Bouwmeesters braak
stuk lands op de, 14

Braaken, de, 3
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- Index Cate, ten

F

Dollenhoed

C. (land), 5
Hendrica Eva, 3, 6
Johanna Helena, 6
Telleman (land), 7
Tieleman, 14, 16
Tieleman (land), 12

Cleeve

Garrit, 12

Flierhaar

Donkelaar, ten

Harmanus, 15

Drostenborg
Hendrica, 10

G

hooijland in de, 1

Cooldeweij
Berend (land), 9
Jan (land), 9

Cortbeck

E

stukjen lands op den, 14

D
Damme, ten
Hendrik, 12
Janna, 11, 16
Wolter, 12

Dieperink
Henders, 10
land van, 10

Dieperink hoff
hoek hofland of gaardengrond den,
10

Dieperinks blik, 10
Dieperinks gaarden, 10

gaarden den, 4
overbroek van, 16

erve, 14

Croemenbrink

Ganse gaardens, de, 14
Gansen gaarden
Geerdink

Eggink

erve, 14

Hendrica, 6, 10
Judith, 1

Flierhaar, op

Druiens meen

erve, 14

Harperink

Johannes, 16

Elsken, 4
Engbert, 4

Egginks weijde, de, 2
Elferdink
Arent, 6

Goorhuijs
landerijen van, 7

Goorhuijs blik
twee stukken lands het, 10

Elsen, ten
Jan, 7, 8, 9, 14

Goorhuijs, te
Christina, 11

Goorhuijser bree

Elshof
zaktiende uijt het erve, 17

stuk bouwland de, 13

Gortemaker

Elsmans
Aaltien, 10

Elzen, ten
Hendrica, 11
Jan, 11, 12

Eskes schoppe, den
plaatsjen, 10

Esselink goor
hooijland in het, 13

H

Derk, 14

Griemelink
erve, 14

Grijsen
Jan Hendrik, 3
Jan Hendrik (gaarden), 3
Jan Hendrik (schuurtje), 8

Groll
Bernhardina Johanna, 16

Groot Hedde

Harperinks kamp, 10
Harsink
erve en goed, 14

Hasebroek
Anna Engelina, 2

Havekaate
Garadus, 13

Haver eijnde, het, 5
Havereijnde, het, 5
Haxbergen
campjen lands onder, 14
stukjen lands onder, 14
weijde onder, 14

Heijmans
Juda, 2

Heijneman
A. (land), 16

Heineman
A. (land), 1
Arent (land), 1

Hennink
Arent, 11
Peter, 14
Reintien, 11, 12

Herdink
Jenneken, 12

Jenneken, 11
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- Index Hesselink
erve en goed, 13
weide onder, 13

Hesselinks camp, 10
Hesselinks gaarden, 10
Hesselinkshuijs
gaarden bij, 13

Hungerink

Grietjen, 8
erve, 14

Hondeling
erve en goed, 2

Hondelink
Gerrit, 14
Willem (huis), 10

Hoopen, ten
Gerrit, 8
Gerrit (gaarden), 3

Hornte
stuk bouwland op de, 9

Horntjer kamp
stuk bouwland in de, 9

Huijskes
Jan Hendrik, 9

stuk lands bij het, 7, 9
stuk lands het, 8

land van, 11

Janmans plaatsjen, het
plaatsjen, 12

Kleijn Braskamp
Maria, 4

Kleijn Harperink
erve en goed, 13

Klopman
Hendrica, 16

Koemgaarden
gaarden den, 4

Jordaan

Koeslag

J.H., 16, 17

Wessel, 4

K
Keijser
land van de, 16

Keijsers
Willem, 5

Kolke, ten
Elsjen, 13
Jan, 13

Kooldeweij
Berend (land), 9
Jan (land), 9

Kroemen, den

Kempers
Jan (land), 9

cavensteede, 16

Kroemen, het

Ketjen
Hendrik, 6

plaatsjen, 15

Kroonen camp

Kiffen
Hendrik, 9

Kipkes wik, de, 1
Kistemaker
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Arend, 3
Hendrik, 14

Kwekkeboom
Harmen, 13

L

Berendina, 6

Janmans plaatsjen of den
Beevert

Wilmken, 7

Kuijpers

Kleijn Beekemans

J

Hoope, ten
Garrit, 3
Garrit (gaarden), 3
Garrit (land), 4
Gerrit, 7
Jan, 13

Kleeve

Willem, 4
Willem (huis), 8

erve, 14

Holtsteege

Hendrik, 10

Huurneman

Hoff IJsernloo, het
Hollers

Klanderman

B. (gaarden), 1
Jan, 6, 10
Janna, 11

drie scheepels gezaaij op den, 7, 8

Kroonen kamp
drie scheepels gezaaij op den, 9
drie schepels gezaaij lands op den, 11

Laage haar
stuk land de, 1

Laakesberg, de
stuk lands de, 13

Laarink
Garrit, 15

Lange bree
stuk lands de, 14

Lankholt
Harmanus, 15, 16
Hendricus, 15, 16

Leege haar
stuk land de, 1

Leppink
Arent, 9
Garrit, 9
Goosen, 9
Goosen (land), 9
Harmken, 9
Hendrik, 9
Jan, 9
Jenneken, 1

Leppink weijde, de, 14
Leugemors
Garrit, 14
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- Index Leusink
Egbert, 3

Leussink
Barend, 12
Berendjen, 12
Fenneken, 2
Hendrik, 4
Jan, 12
Janna, 12
Lambert, 14
Lammert (land), 5
land van, 10

Leussinks land, 10
Leussinks schoppenland, 10
Levij
Esterken, 2
Moses, 2

Lintelo, te
Hendrik, 14

Lochhuijser berg
stukke bouwlands in den, 11

Lochuijser berg
stukke bouwlands in den, 12

M
Manten

Lubberdink
Berend, 11
Berent, 8
Jan, 11
Janna, 11
Willemina, 11

stuk bouwland in den, 15

Mark, van der

Negberink

Constantia Gerharda Bartha, 6

Martens
Meen maat
weide de, 13

landerijen van, 7

Olthoff
Overbroek
twee koeweijden in het, 16

P

huijs met den hoff op de, 14

Meen mathe

Nieuwe maat

weijde naast de, 13

Pas gaarden

hooijland de, 1

gaarden den, 15

Nijhuijs

Meenk maat

Paste

gaardens van, 10

hooijland de, 1

Meijer
Christina, 16
Cristina, 17
weduwe Jan (land), 11

Mol

Nijhuijser mate, 12
Nijman
Jochem, 7

Leuider, 10

Nijvelt

Egbert, 10

Noordijker berg
stuk lands in den, 16

N
O

diaconie van (weide), 2

Needer berg
stuk lands in den, 14

Needer berg of esch
een of twee en twintig perceelen
bouwland aan en op den, 1

Mechtelt (land), 11
Levij, 2

Abraham, 6

Neede

Paste, te

Polman

Nolte

stukke bouwland aan de, 5

weijde van het, 16

Philip

Gerrit Jan, 9

Moolenweg
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Olthaars weijde, 16
Olthof
weduwe (land), 16

erve, 14
Harmen, 11

Negberinks weijde, 16
Nieuw straat

A., 7

stuk bouwland in den, 16
A. (huis), 8

stukke bouwland in den, 5

Needischen berg

Waander, 14

Lochuijserberg
Lommers

Neederberg

Polmans
Garrit, 6

Poppink
Derk, 14
Derk (land), 11

Obbink
erve, 14

Olthaar
G.J., 16
H.O. (gaarden), 1
Harmen Otto, 16, 17
Harmen Otto (land), 12
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- Index -

R
Reevhorst
gaarden in de, 14

Relker, te
Stijntien, 7

Relker. te
Steijntie, 8

Reurink

Ruwhof

Steege, ter

Jan (bos), 10

Ruwhoff

Stegers kamp

B. (land), 1
erve, 14
Hendrik, 11, 16
Jan, 1
Joachim, 16
Jochem Janszoon, 1

Gerrit, 7

Rietmoole
Roomsche priester van de, 5

Rietmoole, te
Klaas, 5

Roelvink
Anna Jacoba, 14
mr. J.B., 3, 4

Rolvink
mr. J.B., 6

Rotgerink
erve, 14

Rouwhoff
Jan, 11
weduwe J., 11

Rutgerink
Jan (land), 6

Rutgerink patte
stukke bouwland in de, 6

Ruwenhoff
huijs en hoff in de, 15

kamp bouwland den, 8

Stegers maatjen
land en weijde, 8

Stipholt

S
Schijven gaarden, den, 4
Scholten
Garrit, 11, 12

Scholten van de Mast
Anthonius, 5
Gerhard, 5
Johannes, 5

Anthonij, 9

Smit
stuk bouwland de, 15
Zweer, 14

Smits
Andries Hermannus, 6
Andries Hermanus, 6

Spelbroek
plaggenvreede op het, 4

St. Anne
vicarie, 1

Stokkers
Derk, 12
Engbert, 1, 9
Jenneken, 3
Lutgard, 12

erve of plaats, 5

Tuijnhuijs
camp in het, 7
gaarden in het, 3
weg na het, 6

Tuijnhuijs, het, 3

V

Stokkers steege, de, 10

T
Tekens haar
stuk land op de, 1

Temmink
B., 14
erve en goet, 12
Hendricus, 12
Janna, 12
Jannes, 4, 12

Teselink
Jannes, 16

Tieberink braak
twee stukken lands op de, 13

Staring
Rudolf Jan, 2
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Traman, het
bouwland op den, 5

schaar koeweijden de, 14

Sijgers
Albert, 3
Jan, 3

Berend, 5
erve, 5
Janna, 5
Jannes, 5

Tramans esch

Stokhorst

Reusgemors, te
Eijnbert, 3

Traman

Roelof (land), 8

Vaak
Gerrit, 5

Vaarwarks camp
drie scheepels gezaaij land in de, 8

Vaarwarks kamp
drie scheepels gezaaij lands in den, 9

Vaarwerks camp
drie scheepels gezaaij land in de, 7
stuk land in de, 11
stukke lands in den, 7

Veldhuijs weijde, 16
Veldman
Arnolda, 12

Verhuell
mr. Everhard Alexander, 2
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- Index -

W

Veurtien
Barent, 12

Veurties kamp
kamp den, 12

Veurtjes plaatsjen, de
plaatsjen, 12

Visser
Serris, 3
weduwe (land), 12

Vlierhaar
Johannes, 15

Voormaag
Hendrica, 6

Voorn, ter
Jannes, 14

Waater steege, de, 10
Waenders
G., 14

Waert, de
erve, 14

Weeink
erve, 8

Wepsen
Jan (land), 16

Westenberg
C.H., 8

Wheeme
gaarden in de, 8
gaarden in den, 9, 11
twee gaardens in de, 14

Wheeme, ter

Weeme
gaarden in de, 7
gaarden in den, 7

Weeme, ter
Harmanus (land), 7

Weerweg, de, 4
Wemer gaardens
vier gaardens in de, 6

Wenninkmoole

Wolberink
erve, 14
land van, 16

Wormgoor
Aaltien, 9

Wunneker
bouwman op de, 2

Wunnekink
Berent, 8

Arent, 3

Wheemer gaardens, de, 3
Wiedenbroek
W., 14

Wielens
Toone Jansz., 14

Willemsen
Harmen, 10

Z
Zegen kamp, den, 3
Zijenweg, den, 1
Zutphen
gedeputeerden ter finantie des
quartiers, 1

erve, 14
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