Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 438
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1802-1803

Registratuure des districts Neede
14.01.1802
fol. 2

1802 den 14den januarij ’s avonds ten acht uuren heeft Janna te Hoonte ten fine van alimentatie gecedeert en overgedraagen aan
Garrit Jan Leussink en erven 1ma haar eijgendommelijke huijs met het daar agter geleegen hofjen in het dorp Neede, ter eenre
zijde naast het huijs van Jan Ruwhoff, en ter andre zijde naast dat van Garrit Meijer, voorts den inboedel des huijzes,
leevendige have en vhee, 2do een koeweijde of vijfde portie van de Dijkmaathe, schietende met de eene zijde langs den Voort en
met de andre zijde langs den togt graaven, 3tio den gaarden geleegen in den Rijkvorst, ter eenre zijde naast de gaarden van J.H.
Grijsen en ter andre zijde naast of aan de Bleeke, alle welke parceelen kennelijk zijn gesitueert in dit drostampt Borculo, district
Neede, vide breeder hier voorn folio 2.

02.03.1802
fol. 186 en
verder

1802 den 2den maart ’s agtermiddaags ten een uuren heeft Andries Kosters met peinding geprocedeert op alle de gereede en
ongereede goederen van Jan Ruwhoff, koopman, en desselvs huijsvrouw Judith Harperink voor eene capitaale somma van een
duijsend twee hondert en vijftig guldens, als 1mo op een huijs in den Ruwenhoff met de gaardens aan wederzijden, met de eene
zijde langs den vaarweg en met de andre zijde langs het land van den Schlienkamp, 2do op een gaarden op den Schlienkamp,
met de eene zijde langs den gaarden van J.R. ten Hoopen en met de andre zijde langs den graven van den Schlienkamp, 3to op
een stuk lands in het Blik, met de eene zijde langs het land van B. Ruwhoff en met de andre zijde langs den weg, 4to op een stuk
land in het Blick, met de eene zijde naast het land van E.J. ter Weeme en met de andre zijde naast dat van Goosen Martens, 5to
op een gaarden op den Esch, met de eene zijde naast den gaarden van Jacob Thijssen en met de andre zijde naast dat van Arent
Grijsen, 6to op een gaarden met de eene zijde langs de Hengeler steege en met de andre zijde naast H. in Traa, 7mo op een
koeweijde of zesde gedeelte in het Overbroek in de buurschap Noordijk, 8to op een weijdeken in den Noordijk den Bos genaamt,
met de eene zijde naast den bos van E. Dieperink en met de andre zijde langs den kamp van Nijhuijs, en 9o op drie koeweijden
of de halve weijde bij Neede naast de weijde van Jan Hondelink en Jan Grijsen en met de andre zijde langs de Olthuijzer
mathe, alle voorschreven parceelen onder dit drostampt Borculo, district Neede kennelijk gesitueert, vide breeder het ordinair
landgerichtsprothocol folio 186 sequenti.
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09.03.1802
fol. 16

1802 den 9den maart ’s agtermiddaags ten een uuren heeft Jan Hendrik Jordaan in qualiteit als volmagtiger van Hendrica
Klopman, weduwe G.J. Olthaar, gecedeert en overgedraagen aan Harmen Otto Olthaar, desselvs huijsvrouw Christina
Meijers en erven een stuk lands, groot circa drie scheepels gezaaij, en daar bij gehoorende plaggengrond, bij Neede op het
Spilbroek tusschen de landerijen van G. Meijer en Bernardus Ruwhoff, vide breeder hier voorn folio 16.

04.05.1802
fol. 34 en
verder

1802 den 4den maij ’s agtermiddaags een weinig over een uuren hebben Jan Ruwhoff Bernarduszoon en desselfs huijsvrouw
Maria Geesken Olthaar gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Gerrit Soeters en Grietjen ten Hoopen ehelluiden
en erven hun eigendommelijke huijs en weere het Smits huijs genaamd, staande en geleegen in het dorp Neede aan de straat op
de hoek van de Nieuw en Oude straat met de eene zijde naast dat van wijlen Jan te Hoonte en dat met den Boven eijnde
genaamt, naast Hendrik Wensink met het hofjen daar annex, voorts den Dijkgaarden bij het dorp Neede en den Weemerdijk,
mitsgaders een koeweijde of het gerechte een twaalfde part in de Hofmathe, en eijndelijk een hoff den Boomgaard genaamt bij
Neede, vide breeder hier voorn folio 34 sequenti.

05.05.1802
fol. 44

1802 den 5den maij ’s agtermiddaags ten half vijf uuren hebben Harmanus Groothuijs en Aaltien Potholt ehelluiden voor een
capitaal van veertien hondert guldens meede verbonden aan en ten behoeve van Jan ter Haar en desselvs huijsvrouw Janna
Havink hun eigendommelijke een koeweijde, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Neede op het Euver broek onder
Neede, vide breeder hier voorn folio 44.

22.05.1802
fol. 13 en
verder

1802 den 22ste maij is bij het landgerichte van Borculo een maagscheid geapprobeert, opgerigt en gesloten tusschen Wessel
Koeslag, weduwenaar van wijlen Willemina Polman, ter eenre en de gequalificeerde momboiren van en over het minderjaarige
kind van den eerstgemelde, waar bij op conditien daar bij aan de vader eerste condivident is aan- en toebedeelt alle de gereede
boedelsgoederen, dat de ongereede boedelsgoederen, bestaande in een huijs met een camp lands, een hoek gaardengrond, als
mede een weijde of hooijmathe daar annex kennelijk in dit drostampt Borculo, district van Neede, voor de eene halfscheid aan de
vader en voor de wederhelfte aan het onmondige kind zullen verblijven, gelijk ook de lastige boedelsschulden, blijvende de hier
booven gemelde ongereede parceelen tot de adimpletie toe hierbij verbonden, vide breeder het weezenprothocol folio 13
sequenti.
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01.07.1802
fol. 82 en
verder

1802 den 1ste julij heeft Garrit Jan Smeink in qualiteit als volmagtiger van mr. A.J. Weerts, desselvs ehevrouw E.A. Wentholt
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit ten Hoopen en erven 1mo een boerenhuijs en hoff ’t Olthuijs
genaamd met ongeveer neegen scheepels gezaaij bouwland het Blik geheten, dan nog een kampjen langs ’t Riekenhuijs, groot
circa drie en een half schepel gezaaij, als meede een stuk maaijgrond daar de boomen hebben gestaan, 2do een huijs en hoff met
circa negen schepels gezaaij bouwland daarbij ’t Blik genaamt, dan nog een kampjen bouwland den Kronerkamp, groot circa
drie en een half schepel gezaaij, met de daar om heen staande akkermaalsheggen, als mede een stuk maaijgrond op den Brink,
3tio een stuk bouwland aan de Berg gelegen, de Kleine Koele genaamt, groot circa twee schepels gezaaij, 4to een dito stuk langs
den Tegers weg, groot ongeveer twee en een half schepel gezaaij, 5to twee stukjes dito, groot circa drie schepels gezaaij aan den
Weustenbarg, 6to twee dito stukjes aan den Weustenbarg, groot circa drie schepels gezaaij, 7mo een dito stuk naast den
Weustenbarg, groot ongeveer een en een vierendeel schepel gezaaij, 8to twee dito stukjes in ’t Hooge Roodland, groot circa drie
en een vierendeel scheepels gezaaij, 9o twee dito stukjes in ’t Hooge Roodland, groot circa drie en een vierendeel scheepels
gezaaij, 10mo een dito stuk, groot ongeveer drie schepels gezaaij, 11mo een dito stuk naast den Weustenberg, groot ongeveer een
en een half spint gezaaij, 12mo een dito stuk in de Patte naast Bloos, groot twee en een vierde schepel gezaaij, 13mo een dito stuk
in de Patte aan de Bonkersweg, groot twee en een vierendeel schepel gezaaij, en eijndelijk 14mo een halve weijde de Olthuijser
maathe genaamd, naast de weijde van Jan Ruwhoff, groot ongeveer drie en een halve koeweijdens, alle welke parceelen
kenelijk zijn geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio 82 sequenti.

01.07.1802
fol. 86 en
verder

Eodem die ’s agtermiddaags ruijm een uur heeft Garrit Jan Smeink in qualiteit als booven gecedeert en overgedraagen aan en
ten behoeve van Derk Bonkink twee derdeparten en een derdepart ten behoeve van Hendrik Jan Bleken en erven, een halve
weijde de Olthuijser mathe genaamt, naast naast de weijde van Jan Ruwhoff, groot circa drie en een half koeweijdens, met een
vrijen uijtweg die na de Kamp gaat, kennelijk in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio 86
sequenti.

01.07.1802
fol. 88

Eodem die ’s agtermiddaags quartier voor een uur heeft Garrit Jan Smeink in bovengenoemde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Harmen Negberink en erven 1mo twee stukjes bouwland, groot circa vier schepels gezaaij
aan den Honsterweg, en 2o een dito aan den Hondelinksweg, groot ongeveer twee en een vierendeel schepels gezaaij, kennelijk
geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio 88.
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01.07.1802
fol. 89

Eodem die ’s agtermiddaags circa een uur heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als vooren gecedeert en overgedraagen zijns
principalen eigendommelijke een kampjen hofland aan en ten behoeve van Jan Hiddink en Hendrik ten Hoope en hunlieder
erven, zijnde groot ongeveer drie scheepels gezaaij, agter de weijde de Olthuijser mathe genaamd, waar van eijgenaar is G. ten
Hoope, kennelijk geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder folio 89.

01.07.1802
fol. 91

Eodem die ’s agtermiddaags eeven voor een uur heeft Gerrit Jan Smeink in zijn drukgemelde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Christiaan Nijenhuijs en erven zijns principalen eijgendommelijke stukke bouwland aan de Lokhuijser
weg, groot ongeveer een en een vierendeel schepel gezaaij, kennelijk geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede,
vide breeder hier voorn folio 91.

01.07.1802
fol. 92

Eodem die ’s agtermiddaags ten een uuren heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als vooren gecedeert en overgedraagen aan
Harmanus Leussink en erven zijns principalen eijgendommelijke stuk plaggengrond, zoo kennelijk is geleegen bij Neede op ’t
Spilbroek langs dat van E. ter Wheeme en Kamman, vide breeder hier voorn folio 92.

01.07.1802
fol. 94

Die eodem ’s agtermiddaags ruijm een uur heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als meergemelt gecedeert en overgedraagen aan
L. Leusink woonagtig te Neede zijns principalen eijgendommelijke twee stukken bouwland, waar van ’t eene groot is circa een
en een half schepel en ’t tweede twee schepels gezaaij, kennelijk in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Nede, vide hier van
breeder folio 94.

01.07.1802
fol. 95

Eodem die ’s agtermiddaags ruijm een uur heeft Gerrit Jan Smeink in drukgemelde qualiteit gecedeert en overgedraagen aan
Egbert Hungerink en erven twee stukjes bouwland bij ’t Eijken bosjen, groot circa drie scheepels gezaaij, kennelijk geleegen in
de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio 95.

01.07.1802
fol. 97

Die eodem ‘s agtermiddaags quartier over een uur heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als volmagtiger boovengemelt gecedeert
en overgedraagen aan Arend Jan ter Raa en erven zijns principaalen eijgendommelijke een weijde de Hooge Leus genaamt,
groot circa twee koeweijdens, kennelijk geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio
97.
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01.07.1802
fol. 98

Eodem die ’s agtermiddaags ruijm quartier over een uur heeft Gerrit Jan Smeink in booven genoemde qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan A. Kuijper woonagtig te Neede zijns principaalen eijgendommelijke stuk bouwland de Geer genaamt, naast
G. ten Cate, groot circa drie spind gesaaij, geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn
folio 98.

01.07.1802
fol. 100

Eodem die ’s agtermiddaags circa half twee uuren heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als voornoemt gecedeert en
overgedraagen aan Jan ten Brake onder Nede zijns principaalen eijgendommelijke een stuk bouwland in de Patte naast G. ter
Brake, groot circa drie vierde schepel gezaaij, kennelijk geleegen in de boerschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Nede, vide breeder
hier voorn folio 100.

01.07.1802
fol. 101

Eodem die ’s agtermiddaags ten half twee uuren heeft meergemelde Gerrit Jan Smeink in qualiteit als genoemd gecedeert en
overgedraagen aan Willem Heuijkers wonende te Nede zijns principaalen eigendommelijke twee stukjes bouwland de Sweppe
genaamd, aan de eene kant aan de Tegersweg en aan de andere kant aan de Koeschalker weg, groot circa een en een half
scheepels gezaaij, kennelijk geleegen in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Nede, vide breeder hier voorn folio 101.

01.07.1802
fol. 103

Eodem die ’s agtermiddaags een weinig over half twee uuren heeft Gerrit Jan Smeink voor zijne principaalen gecedeert en
overgedraagen aan Jannes Hondelink hun eijgendommelijke een stukke bouwland, groot drie en een half scheepel gezaaij, met
de daar om heen staande akkermaalsheggen, kennelijk op den Hondelink kamp tusschen Weemink en Hondelink onder Neede,
vide breeder hier voorn folio 103.

01.07.1802
fol. 104

Eodem die ’s agtermiddaags quartier voor twee uuren heeft meergemelde Gerrit Jan Smeink in drukgemelde qualiteit gecedeert
en overgedraagen aan Egbert Breuker en erven zijns principaalen eigendommelijke een stukke bouwland aan de Koeschalker
weg, groot circa een schepel gezaaij, kennelijk in de buurschap Hoonte aan ’t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio
104.

26 januari 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-5Transcriptie: © Rob Stokkers

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 438
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1802-1803

01.07.1802
fol. 106

Die eodem ’s agtermiddaags circa twee uuren heeft Gerrit Jan Smeink in zijn vooraangetogene qualiteit gecedeert en
overgedragen aan Gerrit Vaak, desselvs huijsvrouw en erven een stuk bouwland aan den Meulenweg, groot circa drie scheepels
gezaaij, in de buurschap Hoonte aan het Kisveld bij Neede en gehoord hebbende onder het erve Oldhuijs, vide breeder hier
voorn folio 106.

01.07.1802
fol. 107

Eodem die ’s agtermiddaags ten twee uuren heeft G.J. Smeink in genoemde qualiteit gecedeert en overgedraagen aan de
kinderen van Roelof Bloos en desselvs ehevrouw Fenneken Leussink met namen Egbert, Jan Hendrik, Gerrit, Jan Derk,
Berendina en Essele Bloos en erven zijns principaalen eijgendommelijke een weideland, schietende aan ’t Kisveld bij Neede,
hebben gehoord onder het erve Oldhuijs, vide breeder hier voorn folio 107.

01.07.1802
fol. 108

Eodem die ’s agtermiddaags een weijnig over twee uuren heeft G.J. Smeink in zijn vooraangetogen qualiteit gecedeert en
overgedraagen aan Jan Ruwhoff, koopman, desselvs huijsvrouw en erven 1mo een stuk bouwland de Groote Koele genaamd,
groot circa vier scheepels gezaaij, 2do een stuk bouwland de Kop genaamt, groot ongeveer drie schepels gezaaij, 3tio een dito stuk
bouwland aan den Hollen weg booven de moolen geleegen, groot circa twee en een vierde scheepel gezaaij, 4to een thiende uijt
vier scheepel gezaaij bouwland, toebehoorende aan L. Leussink, 5o nog een thiende uijt drie scheepels gezaaij bouwland, waar
van eijgenaar Bartes ter Haar, aan den Moole weg gesitueerd, en eijndelijk 6o een weide aan de Hondelings steege, groot
ongeveer twee en een half koeweide, kennelijk in dit drostampt Borculo, buurschap Hoonte aan ‘t Kisveld bij Neede en gehoord
hebbende onder ‘t erve Oldhuijs, vide breeder hier voorn folio 108.

01.07.1802
fol. 110

Eodem die ’s agtermiddaags een half quartier over twee uuren heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit ut antea gecedeert en
overgedraagen aan Berend te Lohuijs en erven zijns principaalen eijgendommelijke stukke bouwland, groot circa een en een
halff scheepel gezaaij, naast het land van Leussink in de buurschap Hoonte aan ‘t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn
folio 110.

01.07.1802
fol. 111

Eodem die ’s agtermiddaags een quartier over twee uuren heeft G.J. Smeink in qualiteit als meergemelt gecedeert en
overgedraagen aan Samuel Sanders en erven zijns principaalen eijgendommelijke stuk bouwland, groot circa een en een vierde
schepel gezaaij, aan ‘t Kisveld bij Neede in de boerschap Hoonte kennelijk geleegen, vide breeder hier voorn folio 111.
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01.07.1802
fol. 112

Eodem die ’s agtermiddaags ten half drie uuren heeft Gerrit Jan Smeink in qualiteit als gemelt gecedeert en overgedraagen aan
Jan Bleken en erven zijns principaalen eijgendommelijke twee stukjes bouwland met den weg in het Hooge Roodland, groot
circa twee en een half schepel gezaaij, en het andere stukje bij Rutgers voetpad, groot een en een vierde scheepel gezaaij,
kennelijk in de buurschap Hoonte aan ‘t Kisveld bij Neede, vide breeder hier voorn folio 112.

01.07.1802
fol. 113

Eodem die ’s agtermiddaags quartier voor drie uuren heeft Gerrit Jan Smeink in meergemelde qualiteit laastelijk nog gecedeert
en overgedragen aan en ten behoeve van Jan te Raa en erven zijns principaalen eijgendommelijke stuk bouwland, groot een en
een half scheepel gezaaij, kennelijk geleegen in de buurschap Hoonte aan ‘t Kisveld bij Nede, vide breeder hier voorn folio 113.

14.09.1802
fol. 225 en
verder

1802 den 14den september ’s avonds ten halff acht uuren heeft mr. A. Geers in qualiteit als volmagtiger van Egbert Joosten voor
de somma van vijf en twintig guldens met peindinge geprocedeert op het erve Eskes plaats of Tieberink genaamd, met zijn
getimmerte, onderhoorige landerijen, weijdegrond en houtgewassen, voorts op alle ongereede goederen in wegen die kennelijk in
dit drostampt Borculo, buurschap den Noordijk zijn geleegen, vide hier van breeder het ordinair landgerichtsprothocol folio 225
sequenti.

14.09.1802
fol. 227

Eodem die ’s avonds ten acht uuren heeft Teunis Nijman als volmagtiger van Jenneken Broekman, weduwe Aalbert
Weppelink, voor eene somma van vijf en zeeventig guldens met peindinge geprocedeert op het erve Eskes plaats of Tieberink
genaamd, hier booven omschreven, vide het landgerichtsprothocol folio 227.

01.10.1802
fol. 54 en
verder

Den 1ste october is bij het gerichte van Borulo een maagscheid geapprobeert, opgericht en geslooten tusschen Jannes Temmink,
weduwenaar van wijlen Gerdina ter Maat, ter eenre, voorts de gequalificeerde momboiren van en over de twee minderjaarige
kinderen van den eersgemelden ter andre zijde, waarbij aan de vader eerste condivident onder conditie als daar bij is aan- en
toebedeelt den inboedel des huijzes, het koebeest, gedorst en ongedorst koorn, mest en mestregt, blijvende de ongereede
goederen, welke bestaan in een huijs, een hoff en een stuk land daar annex, kennelijk in het dorp Neede tusschen de behuijsingen
van Arent Elferink en dat van Derk Leussink, voorts een gaarden den Wheemer gaarden bij opgemelt dorp, en eijndelijk een
stuk lands in het Tuijnhuijs, groot circa vier scheepels gezaaij, bij meergenoemd dorp Neede kennelijk geleegen, zoo ook de
lastige boedelschulden, welke in gemeenschap met de vaader en de twee onmondigen verblijven en hierbij verbonden, vide
breeder het wezenprothocol folio 54 sequenti.
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25.10.1802
fol. 230

1802 den 25ste october’s middaags ten twaalff uuren heeft Jacobus Bouwmeester voor de somma van zestien guldens en twaalff
stuivers met peindinge geprocedeert op het erve en goed Eskes of Tieberink genaamd, met zijn daar op staande getimmerte,
onderhoorige landerijen en houtgewassen, kennelijk in dit drostampt Borculo, district Neede, buurschap Noordijk kennelijk
gesitueert, vide hier van breeder het ordinair landgerichtsprothocoll folio 230.

30.10.1802
fol. 62 en
verder

Den 30ste october is bij het landgerichte van Borulo een maagscheid geapprobeert, opgericht en geslooten tusschen Gerrit ten
Cate, weduwenaar van wijlen Hendrica Groothuijs, ter eenere, en de aangestelde en gequalificeerde momboiren van en over de
vijf onmondige kinderen ter andre zijde, waarbij aan de vader is aan- en toebedeelt den geheelen imboedel des huijzes, contante
penningen, levendige have en vhee, bouwerj en bouwgereedschppen, op conditie daar bij, blijvende de obligatien en ongereede
goederen, zoo en in diervoegen die op den inventars geëxprimeert staan tusschen de vader en de vijf onmondige kinderen in
gemeenschap en hier bij verbonden, vide hier van breeder het wezenprothocol folio 62 sequenti.

05.11.1802
fol. 138 en
verder

1802 den 5den november ’s agtermiddaags quartier ten een uuren hebben Arnolda Olthaar, weduwe van Jan Meijers, voorts
Garrit Meijers en Jan Willem Olthaar in qualiteit als voogden van de twee kinderen des eerstgenoemde gecedeert en
overgedraagen aan ende ten behoeve van Fenneken Rutgerink, weduwe wijlen Jan Bonkers, haar en pupillen
eijgendommelijke twee koeweidens, kennelijk in de Bonkers maathe, waar van de wederhelft cessionarisse is gehoorende, in het
drostampt van Borculo bij Neede tusschen de weiden, met de een zijde langs de Hofmathe en met de andre zijde langs een weide
van Janna ten Damme, weduwe J. Ruwhoff, vide breeder hier voorn folio 138 sequenti.

05.11.1802
fol. 140

Eodem die ’s agtermiddaags ruijm een uuren hebben Arnolda Olthaar, weduwe Jan Meijers, voorts Garrit Meijers en Jan
Willem Olthaar in qualiteit als voogden van de twee onmondige kinderen van den eerstgenoemde voor eene capitaale somma
van een hondert en vijftig guldens verbonden haar en hunne pupillen eijgendommelijke halve Nieuwen gaarden, waar van de
wederhelft aan twee comparant Garrit Meijers toestendig is, kennelijk in dit drostampt Borculo bij Neede langs den Zielien
camp, vide breeder hier voorn folio 140.
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06.11.1802
fol. 142 en
verder

1802 den 6den november ’s agtermiddaags quartier ten vier uuren heeft A.J. te Relker in qualiteit als volmagtige van Henrik
Budde en A.B. Jacobson ehelluiden gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jan ten Hoopen en Gerritjen ter
Weeme ehelluiden en erven comparants principaalen eijgendommelijke uijtgang uijt het erve en goed Weeink in den
Brammeler broek onder Neede, bestaande in veertien scheepels rogge ’s jaarlijx, als mede een stuk lands, groot circa twee
scheepels gezaaij, in den Rutgerink gaarden onder Neede tusschen het land van Jan Rutgerink met het eene eijnde aan het
Kisveld en met het andre eijnde aan Rutgerinks weide, dan nog een stuk lands, circa acht scheepels gezaaij, den Heegakker
genaamd, liggende met de eene zijde naast ’t land van de weduwe Smeenk en met de andere zijde langs gemeene grond en dat
van Eijk en Zaaltink gaarden is schietende, alle welke parceelen in dit drostampt, district Neede kennelijk zijn geleegen, vide
breeder hier voorn folio 142 sequenti.

20.12.1802
fol. 142 en
verder

1802 den 20ste december ’s voordemiddaags ruijm halff twaalff uuren hebben Engbert Hagens en Hendrica Floors ehelluiden
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Hendrik Hofmeijer en Eva Hartink ehelluiden en erven een vierde
gedeelte van een weide den Elshofs mathe genaamd, kennelijk in het drostampt Borculo, district Neede in de buurschap
Noordijk aan de Bolks beeke met de eene zijde langs het Noordijker veld, vide breeder hier voorn folio 142 sequenti.

11.01.1803
fol. 221

1803 den 11 januarij ’s avonds ten halv zes uuren heeft Henders Emmink, weduwe van wijlen Willem Dieperink, gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit Jan Dieperink en desselvs ehevrouw Harmina Bennink en erven een stuk
bouwlands, groot circa twee en een half scheepels gezaaij, zo kennelijk onder ‘t district Neede, buurschap Noordijk is geleegen
op den Eskes of Tijberinks kamp, als meede ’t huijs met de hutte, vide breeder hier voren folio 221.

11.01.1803
fol. 223

Eodem die ’s avonds een weinig over halv zes uuren heeft Henders Emmink, weduwe van Willem Dieperink, gecedeert en
overgedraagen aan en ten behoeve van Derk te Goorhuijs en Gerritjen Busschers ehelluiden en erven een stuk bouwland, groot
circa vijf schepels gezaaij, zo kennelijk onder Neede in de buurschap Noordijk op den Eskes of Tijberink kamp is geleegen,
uitmakende een gedeelte van ’t erve Tijberink, vide breeder hier voren folio 223.
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11.01.1803
fol. 226

Eodem die ’s avonds ten zes uuren heeft Henders Emmink, weduwe voornoemt, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve
van Harmen Schukkink en Hendrika Ruwhoff ehelluiden en erven een stuk bouwland, groot circa twee en een half scheepels
gezaaij, kennelijk onder Neede in den Noordijk op den Eskes of Tijberink kamp geleegen, en aldaar tusschen de landerijen door
D. te Goorhuis en G.J. Dieperink aangekogt, wijders een hoek gaardengrond, groot circa vijf en een halv scheepels gezaaij, als
meede een weijde den Bosch genaamd, groot circa drie dag maaijens, met de plaats daar thans ’t huijs op staat, en eindelijk twee
stukken bouwland, zamen circa twee scheepels gezaaij, op de Koldeweij, tusschen de landerijen van de diaconie van Neede en
G. Elsman, alle welke parceelen in dit drostambt Borculo, onder Neede in den Noordijk kennelijk zijn gesitueerd, vide breeder
hier vooren folio 226.

02.04.1803
fol. 258 en
verder

1803 den 2e april ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Harmina Welmerink, weduwe van Gerrit Olminkhoff, voor
eene capitaale somma van een hondert guldens, dan nog voor een tweede capitaal ad vierhondert en vier en twintig guldens, het
eertsgenoemde ten laste van Gerrit Jan Olminkhoff en zijn huijsvrouwe Fenneken te Lintelo en het laatste ten laste van
Hendrikus Olminkhoff en gemelde Gerrit Jan Olminkhoff en zijn huijsvrouwe Fenneken te Lintelo, met peijndinge
geprocedeert op hunlieder eigendommelijke plaatsjen de Mors genaamd, met zijn getimmerte, onderhorige landerijen,
houtgewassen kennelijk in dit drostambt Borculo, district Neede, buurschap Hoonte geleegen, vide hier van breeder ‘t ordinair
landgerichtsprotocol folio 258 sequenti.

14.04.1803
fol. 271 en
verder

1803 den 14 april ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Eibert Polman en desselvs huijsvrouwe Henders Dieperink
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Hungerink op Harperink en Hendrika Harperink ehelluiden en
erven hun eijgendommelijke twee stukken bouwland, het eene het Vaerstukke genaamd, groot 5 spints gezaaij, over den
Zijdenweg ten zuijden langs Elsmans land, en het andere groot 3 schepels gezaaij, het Overste bree stukke genaamd, ten
westen aan den Zijdenweg, noord langs Jan Klein Hilverdinks land, oost aan een stuk geestelijk land, zuijd langs A.
Mengerink zijn land, beide geleegen in het drostambt Borculo, district Neede, buurschap Noordijk, vide breeder hier vooren
folio 271 sequenti.
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02.05.1803
fol. 284 en
verder

1803 den 2 maij des nademiddags om half vijf uur hebben Frederik en Hendrika Hoefman ehellieden schuldig bekent een
summa van tweehonderd vijf en twintig guldens aan Gerrit te Brunnikreef en Aaltjen ten Elshof ehellieden en daarvoor
verbonden hun eigendommelijk huis en gaarden doorgaans den Tuithaar genaamd, als meede een stuk land den Dikakker
genaamd, groot ongeveer twee schepels gesaaij, beide onder Neede, het eerste in de buurschap Noordik en het laatste in den
Nederberg gesitueerd, vide breeder hier vooren folio 284 sequenti.

03.05.1803
fol. 263 en
verder
doorgehaald

1803 den 3e maij des middags ruim twaalff uuren heeft Christiaan Groothuijs voor een capitaale summa van driehonderd en
vijftig guldens, als meede voor een tweede capitaal ad eenhonderd guldens, beide ten laste van Hendrik Sweerink op den
Peeters, met met peijndinge geprocedeerd op de gereede en ongereede goederen van gemelde debiteur, speciaal op het plaatsje
den Peeters genaamd, met zijn getimmer, onderhoorige landerijen en verder sap- en dependentien van dien, kennelijk in dit
drostampt Borculo, district Neede, in Loghuizen geleegen, vide breeder hiervan ‘t ordinair landgerichtsprothocol folio 263
sequenti.

04.05.1803
fol. 287 en
verder

1803 den 4 maij ’s voordemiddags quartier voor twaalf uur hebben Gerrit Jan Leusink en zijne huisvrouw Janna Nikkens
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arent ter Weeme en Johanna ten Hoopen ehelieden hun eigendommelijke
een koeweide of wel een vijfe gedeelte in de Dijkmaat, in het drostambt Borculo bij het dorp Neede lang den Weemerdijk met
de eene, en met de andere eijnde langs den Voort kennelijk liggende, vide breeder hier vooren folio 287 sequenti.

06.05.1803
fol. 298 en
verder

1803 den 6 maij voordemiddags ten elf uuren heeft Harmen Hesselink woonende onder Neede als volmagtiger van Elisabeth
Verwijk, weduwe van wijlen Gerrit Schukkink, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Aaltjen Bonkink, weduwe
van wijlen Berend Bisperink, een coeweide in de weide het Euverbroeck genaamt, in het drostampt Borculo, district Neede in
de buurschap Noordik, en aldaar tusschen de weidelanden van H.O. Olthaar en Mengerink kennelijk liggende, vide breeder
hiervooren folio 298 sequenti.
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B
Bennink
Harmina, 9

Berg
stuk bouwland aan de, 3

Bisperink
Berend, 11

Bleeke, de, 1
Bleken
Hendrik Jan, 3
Jan, 7

Blick
stuk land in het, 1

Blik
neegen scheepels gezaaij bouwland
het, 3
stuk lands in het, 1

Blik, ‘t
huijs en hoff met negen schepels
gezaaij bouwland, 3

Bloos, 3
Berendina, 6
Egbert, 6
Essele, 6
Gerrit, 6
Jan Derk, 6
Jan Hendrik, 6
Roelof, 6

Bolks beeke, de, 9
Bonkers
Jan, 8

Bonkers maathe
twee koeweidens in de, 8

Bonkersweg, de, 3
Bonkink
Aaltjen, 11
Derk, 3

C
Cate, ten

hoff den, 2

Bos
weijdeken den, 1

Bosch
weide den, 10

Bouwmeester
Jacobus, 8

Boven eijnde

weide den, 9

Elsman

D
Damme, ten

Esch

Dieperink

gaarden op den, 1

E. (bos), 1
G.J. (land), 10
Gerrit Jan, 9
Henders, 10
Willem, 9

Eskes
erve en goed, 8

Eskes kamp

Brake, ten
Jan, 5

koeweide in de, 11

Brake, ter
G. (land), 5

Breuker

stuk bouwland op den, 9, 10
stuk bouwlands met het huijs en de
hutte op den, 9

Eskes plaats
erve, 7

Dijkmaathe
koeweijde van de, 1

Euver broek
koeweijde op het, 2

Dikakker

Egbert, 5

G. (land), 10

Elsmans land, 10
Emmink
Henders, 9, 10

Janna (weide), 8

Dijkgaarden, den, 2
Dijkmaat

huijs met den, 2

Aaltjen, 11

Elshofs mathe

G. (land), 5
Gerrit, 8

Boomgaard

Elshof, ten

stuk land den, 11

Euverbroeck
coeweide in het, 11

Brink

E

stuk maaijgrond op den, 3

Broekman
Jenneken, 7

Brunnikreef, te
Gerrit, 11

Budde
Henrik, 9

Busschers

Eijk
land van, 9

Eijken bosjen

F
Floors
Hendrica, 9

twee stukjes bouwland bij ’t, 4

Elferink
Arent (huis), 7

Gerritjen, 9
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G
Geer
stuk bouwland de, 5

Geers

gaarden langs de, 1

Goorhuis, te

Hesselink

D. (land), 10

Harmen, 11

Grijsen
Arent (gaarden), 1
J.H. (gaarden), 1
Jan (weide), 1

Groote Koele
stuk bouwland de, 6

Groothuijs
Christiaan, 11
Harmanus, 2
Hendrica, 8

Bartes (tiende), 6
Jan, 2

Harperink, op
Jan, 10

Willem, 5

Hiddink

Hooge Leus

Hoefman
Frederik, 11
Hendrika, 11

Hofmeijer
Hendrik, 9

Hollen weg
stuk bouwland aan den, 6

Hooge Roodland
stuk bouwland in ‘t, 3
twee stukjes bouwland in ‘t, 3
twee stukjes bouwland in het, 7

Hoonte, te
Jan (huis), 2
Janna, 1

Hondelink kamp
stukke bouwland op den, 5
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Kisveld
stuk bouwland aan ‘t, 6, 7
stukke bouwland aan ‘t, 6
twee stukken bouwland aan ‘t, 4

Kisveld, ‘t, 3, 4, 5, 6, 7
Kisveld, het, 9
Klein Hilverdink
Kleine Koele
stuk bouwland de, 3

Hoopen, ten

Klopman

Gerrit, 3
Grietjen, 2
J.R. (gaarden), 1
Jan, 9
Johanna, 11

Hendrica, 2

Koeschalker weg
stukke bouwland aan de, 5

Koeschalker weg, de, 5
Koeslag

Hungerink

Wessel, 2

Egbert, 4
Jan, 10

Koldeweij
twee stukken bouwland op den, 10

J

weide aan de, 6
erve, 5
Jan (weide), 1
Jannes, 5

plaggengrond van, 4

Kamp

Jan (land), 10

G., 4
Hendrik, 4

Hondelings steege
Hondelink

Kamman
uijtweg na de, 3

weijde de, 4

Hoope, ten

Jan, 4

koeweijde in de, 2
weide de, 8

Haar, ter

Hendrika, 10
Judith, 1

Heuijkers

Hofmathe

H

Harperink

twee stukjes bouwland aan den, 3

Janna, 2

Hengeler steege

Derk, 9

Engbert, 9

Honsterweg

Havink
stuk land den, 9

Goorhuijs, te

Hagens

stukje bouwland aan den, 3

Eva, 9

Heegakker

mr. A., 7

K

Hondelinksweg

Hartink

Jacobson
A.B., 9

Joosten
Egbert, 7

Jordaan
Jan Hendrik, 2

Kop
stuk bouwland de, 6

Kosters
Andries, 1

Kronerkamp
kampjen bouwland den, 3

Kuijper
A., 5
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L
Leusink
Gerrit Jan, 11
L., 4

Mengerink
A. (land), 10
weideland van, 11
stuk bouwland aan den, 6

Derk (huis), 7
Fenneken, 6
Garrit Jan, 1
Harmanus, 4
L. (tiende), 6
land van, 6
stuk plaggengrond op ‘t, 4

Moole weg, den, 6
Mors, de
plaatsjen, 10

N
Neede
Negberink

Fenneken, 10

Harmen, 3

Lohuijs, te
Berend, 6

Lokhuijser weg
stukke bouwland aan de, 4

Nieuw straat, de, 2
Nieuwen gaarden, 8
Nijenhuijs
Christiaan, 4

M
Maat, ter
Gerdina, 7

Martens
Goosen (land), 1

Meijer
G. (land), 2
Garrit, 1

Olminkhoff
Gerrit, 10
Gerrit Jan, 10
Hendrikus, 10

Olthaar

diaconie van (land), 10

Lintelo, te

Oldhuijs
erve, 6

Meulenweg

Leussink

O

Nijhuijs

Arnolda, 8
G.J., 2
H.O. (weideland), 11
Hamen Otto, 2
Jan Willem, 8
Maria Geesken, 2

Nijman
Teunis, 7

Nikkens

boerenhuijs en hoff, 3

Olthuijser maathe
weijde de, 3

Olthuijser mathe
Olthuijzer mathe, de, 1
Oude straat, de, 2
Overbroek
koeweijde in het, 1

Janna, 11

Noordijker veld, het, 9

Patte
stuk bouwland in de, 3, 5

Peeters, den
plaatsje, 11

Peeters, op den
Hendrik, 11

Polman
Eibert, 10
Willemina, 2

Potholt
Aaltien, 2

R

Olthuijs, ‘t

weijde de, 3, 4

kamp van, 1

P

Overste bree stukke
stuk bouwland het, 10

Raa, te
Jan, 7

Raa, ter
Arend Jan, 4

Relker, te
A.J., 9

Riekenhuijs
kampjen langs ’t, 3

Rijkvorst
gaarden in den, 1

Rutgerink
Fenneken, 8
Jan (land), 9

Meijers

Rutgerink gaarden

Christina, 2
Garrit, 8
Jan, 8

stuk lands in den, 9

Rutgerinks weide, 9
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- Index Rutgers voetpad
stukje bouwland bij, 7

Smits huijs, het
huijs en weere, 2

Soeters

Ruwenhoff
huijs met gaardens in den, 1

Ruwhoff
B. (land), 1
Bernardus (land), 2
Hendrika, 10
Jan, 1, 6
Jan (weide), 3
Jan Bernarduszoon, 2
weduwe J., 8

S
Sanders
Samuel, 6

Schlienkamp
gaarden op den, 1
graven van den, 1
land van den, 1

Schukkink
Gerrit, 11
Harmen, 10

Smeenk
weduwe (land), 9

Smeink
G.J., 6
Garrit Jan, 3
Gerrit Jan, 4, 5, 6, 7

Traa, in

Weerts

H. (gaarden), 1

mr. A.J., 3

Tuijnhuijs

Gerrit, 2

Welmerink

stuk lands in het, 7

Spilbroek
stuk land en plaggengrond op het, 2

Sweerink

Tuithaar
huis en gaarden den, 11

Hendrik (huis), 2

Wentholt

Hendrik, 11

V

Sweppe
twee stukjes bouwland de, 5

T
Tegers weg
stuk bouwland langs den, 3

Tegersweg, de, 5
Temmink

Vaak
stuk bouwland het, 10

Verwijk

erve, 7
erve en goed, 8

Tijberink
erve, 9

Tijberink kamp
stuk bouwland op den, 9, 10

Tijberinks kamp
stuk bouwlands met het huijs en de
hutte op den, 9

stuk bouwland naast den, 3
twee stukjes bouwland aan den, 3

Wheeme, ter

Elisabeth, 11

E. (plaggengrond), 4

Voort, den, 1, 11

Wheemer gaarden
gaarden den, 7

W

Jacob (gaarden), 1

Weppelink
Weustenbarg

Vaerstukke

Jannes, 7

Tieberink

E.A., 3
Aalbert, 7

Gerrit, 6

Thijssen
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Harmina, 10

Wensink

Weeink
erve en goed, 9

Weeme, ter
Arent, 11
E.J. (land), 1
Gerritjen, 9

Z
Zaaltink gaarden, 9
Zielien camp, den, 8
Zijdenweg, den, 10

Weemerdijk, den, 2, 11
Weemink
erve, 5
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