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Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1803-1805

Registratuure des districts Neede
16.05.1803
fol. 17 & 18

1803 den 16 maij smiddag quart over een uur hebben Jan Zweerink en Janna te Hoonte ten behoeve van Gerrit ten Hoopen
verbonden hun eigendommelijk plaatsjen het Peeters plaatsjen genaamt, geleegen in Lochhuijsen onder Neede naast het land
van het erve Assink en aan de gemeente van Lochhuijsen en zulks voor eene somma van driehonderd en vijftig guldens, vide
breeder hiervooren folio 17 & 18.

26.05.1803
fol. 26 en
verder

1803 den 26 maij des smiddag om twaalf uuren hebben Gerrit Maas en Aaltjen Wolterink echtelieden, voorts Gerrit Jan
Breutveld en vrouwe Gesina Florijn gecedeert aan en ten behoeve van Aaltjen Bonkink, weduwe van wijlen Berend
Bisperink, en Gesina Bonkink hun lieder huis en timmerhuis met den camp daar dezelve staan, den Laarink camp genaamd,
onder Neede in de buurschap Lochuisen geleegen, als meede een stuk bouwland in den Loghuis berg, groot vijf scheepels
gesaaij, van Harmen Olthof aangekogt, voorts een dito stuk bouwland, groot drie schepels gesaaij, van Welmer Elsman
aangekogt, en eindelijk een pandschap in een weijde van de gemeente van Loghuisen ter somma van tweehonderd en vijf en
zeventig guldens, alle onder Neede gesitueert, vide breeder hiervooren folio 26 sequenti.

26.05.1803
fol. 28 en
verder

1803 eodem die des s’middag quartier over twaalf uuren hebben Herman Schukking, bouwman op Hesselink in den Noordijk
onder Neede, en Hendrica Ruwhof echtelieden gecedeert aan Jan, Berentjen en Janna Leussink, gebooren Geerdink, en
derzelver erven hunne weide het Hag genaamt, voorheen leenroerig aan den huize Bronckhorst, groot ongeveer vijf koeweide,
in de buurschap Noordijk aan de Bulksbeeke ter eener, ter andere zijde naast een weide van Jan te Raa, scholte op ’t Giffele,
schietende met het eene einde aan een weide den Drostenwinkel genaamd, onder Neede gesitueerd, vide breeder hiervooren
folio 28 sequenti.
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07.06.1803
fol. 36 en
verder

1803 den 7 junij des middags om twaalf uuren hebben Bernardus ten Hoopen en Janna Ordelman ehellieden ten behoeve van
Jan Ruwhoff en deszelfs ehevrouw Judith Harperink verbonden hun eigendommelijke huis naast het huis van de gemeente
van Neede ter eener en langs den kerkhof ter andere zijde binnen Neede kennelijk staande, met een stuk bouwland in den
Nederberg tussen het land van de weduwe Hendrik Leussenkamp ter eener en dat van Gerrit ten Hoopen ter andere zijde, als
meede nog een gaarden, geleegen in de Riefhorst tusschen de gaardens van Gerrit Sijgers ter eener en Jan Smit ter anderen
zijde, meede in het district van Neede gesitueerd, en zulks voor een capitaal van tweehonderd vijf en twintig guldens, vide
breeder hiervooren folio 36 sequenti.

14.10.1803
fol. 58 en
verder

1803 den 14 october namiddags half vijf uuren hebben Berend Niessink en Berendina Maas, ehellieden, gecedeert aan Gerrit
ten Caate en erven hun eigendommelijk stuk bouwland, groot ruim een molder gesaaij, in den Nedischen berg tusschen het land
van koper ter eener en het Whemer erve ter andere zijde gesitueerd, vide breeder hiervooren folio 58 sequenti.

14.10.1803
fol. 59 en
verder

1803 den 14 october namiddags even over half vijf uuren hebben Berend Niessink en Berendina Maas, ehellieden, gecedeert
aan en ten behoeve van scholte Jan Boerman en Geertjen ten Damme, ehellieden, en erven hun eigendommelijk stuk
bouwland, kennelijk in het Tuinhuis onder Neede tusschen de landen van de weduwe wijlen Arend ten Hoope en van Goossen
Laarink ter eene en andere zijde geleegen, vide breeder hiervooren folio 59 sequenti.

14.10.1803
fol. 61 en
verder

1803 eodem die circa vijf uuren namiddag hebben Berend Niessink en Berendina Maas ehellieden voor eene capitaale summa
van ﬂ 165,= ten behoeve van Gerrit ten Caate en erven verbonden hun eigendommelijk huis en where in de Ruwenhof bij
Neede geleegen, met en beneevens de twee daarbij gehoorende gaardens, vide breeder hiervooren folio 59 sequenti.

09.11.1803
fol. 66 en
verder

1803 den 9 november hebben Jan ten Elzen en Jenneken Groothedde ehelieden gecedeert aan haare dochter Hendrika ten
Elzen alle haare gereede goederen, voorts de halfscheid van een huis, hof en wheere binnen Neede op de Nieuwestraat tusschen
de wheeren van de pastorie en van Jannes ten Hoope kennelijk staande en geleegen, waarvan de andere halfscheid aan gezeide
Hendrika ten Elzen volgens magescheid is toebehoorende, en zulks op conditien bij de acte breeder vervat, vide hiervooren
amplius folio 66 sequenti.
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10.11.1803
fol. 69 en
verder

1803 den 10 november ’s voordemiddags ten tien uuren hebben Harmen Willemsen en Jenneken ten Brinkhof ehellieden
gecedeerd aan Gosen Leppink en deszelfs huisvrouw Grietjen ter Weeme een stuk bouwland, groot vier schepel gezaaij, in den
Noordik en aldaar in den Noordikerberg geleegen, genaamt de Lange Heegde, ter eene zijde naast het land van Berent Saaltink
en ter andere zijde naast het land van Jan Ruwhof schietende, vide breeder hiervooren folio 69 sequenti.

25.01.1804
fol. 78 en
verder

1804 den 25 jannuarij hebben Albertus ter Haar, weduwenaar van wijlen Jacoba Alferink, Frederik Groothuis pro se en als
man en voogd zijner ehevrouwe Johanna Maria Wansink, Garrit Willem Alferink en Johannes Olminkhof in qualiteit als
momboiren over de minderjarige Willemina, Christina, Grada en Jan Willem Wansink, kinderen van wijlen Berend
Wansink en Jacoba Alferink, bij acte verzogt protocollatie quod ad clausula concernantes van een maagscheiding, accoord en
familiecontract, waarbij aan den stiefvader Albertus ter Haar worden gecedeert de gereede goederen en effecten des boedels op
conditien als daarbij, terwijl door Albertus ter Haar aan de contrahenten ter andere zijde Frederik Groothuis, in huwelijk
hebbende Johanna Maria Wansink, Willemina, Christina, Grada en Jan Willem Wansink aan dezelve te zaamen voor zeeventien
vier en twintigste gedeeltens of de geregte halfscheid en vijf zesde gedeelten in een vierde gedeelte, en aan Berendina ter Haar,
dogter van den eersten contrahent, voor zeeven vier en twintigste gedeeltens, zijnde eerst een vierde en dan een zesde gedeelte in
een ander vierde gedeelte, van stonden aan zijn gecedeert en in vollen eigendom overgegeeven alle de ongereede parceelen deses
boedels als:
 een huis en agtergeleegen hof en wheere bij dien en verdere apertinentien en brouwhuis, staande en geleegen in het dorp
Neede tussen de behuizingen van doctor Sweers en de bakker Arend Smit, met en neevens ongeveer dertig schepels gezaaij
land bij voorschreeven behuizing gehoorende en geleegen voor het dorp Neede en den Neederberg, als:
 een stuk bouwland de Ziegerink bree genaamt, groot ongeveer agt schepels gezaaij in den Lochhuiser barg geleegen;
 een dito de Keizers bree genaamt, groot ongeveer zes schepels gezaaij;
 een dito groot ongeveer vier schepels gesaaij, den Bruiker genaamt;
 een dito groot ongeveer drie schepels gezaaij, de Swarte bree genaamt;
 een dito de Tien bree genaamt, groot ongeveer drie en een half schepel gezaaij;
 een dito het Kruisstukke genaamt, groot ongeveer drie en een half schepel gesaaij;
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een weide, zijnde vier koeweide, geleegen bij het dorp Neede tussen of naast die van de weduwe Jan Bonkers en van den
heer Gerrit ten Caate;
vide breeder hier vooren folio 78 et multis sequenti en met relatie tot de goederen onder Eijbergen geleegen het register aldaar
folio 5 sequenti.
27.01.1804
fol. 84

1804 den 27 jannuarij des voormiddags een weinig over elf uuren hebben Triene te Havekort, weduwe wijlen Lammert
Paauwen, voorts Hendricus Paauwen gecedeert aan en ten behoeve van Gerrit ten Hoopen hun lieder beide stukjes land, als
het eene stukjen ter eener zijde naast het land van de weduwe Joachim Ruwhof en ter andere zijde naast dat van Jan Ruwhof en
eindens aan den vaarweg, en het andere stukjen met de eene sijde naast het land van A. Smit en met de andere zijde naast dat van
gezeiden Jan Ruwhof, zaamen groot ongeveer drie scheepels gesaaij, beide onder Neede gesitueerd, vide breeder hier vooren
folio 84.

27.01.1804
fol. 85 en
verder

Eodem die des voordemiddags ten half twaalf uur hebben bovengemelde transportanten gecedeerd aan Samuel Sanders en
ehevrouw Jude Heijman hun eigendommelijk huis met een stuk land daaragter geleegen, staande en liggende in den drostambte
Borculo en aldaar in het dorp Neede tusschen de huizen van Arent Hagens en de kinderen van Hendrik Bleeken, vide breeder
hiervooren folio 85 sequenti.

27.01.1804
fol. 87

Eodem die des voordemiddags quartier voor twaalf uuren hebben boovengemelde comparanten gecedeert aan Willem Hoikers
en ehevrouw Henders Bouwhuis hun eigendommelijk stuk bouwland, groot ongeveer twee drievierde schepels gesaaij, onder
Neede op den Hoitenkamp tussen de landerijen van Tieleman ten Caate en dat van cessionarien kennelijk liggende, vide
breeder hiervooren folio 87.

30 januari 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-4Transcriptie: © Rob Stokkers

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 439
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1803-1805

31.01.1804
fol. 94 en
verder

1804 den 31 jannuarij des nademiddags om drie uur hebben Gerrit Jan Olminkhof en Fenneken te Lintelo gecedeert aan
Hendricus Paauwen hun eigendommelijke seven tiende parten van het plaatsjen den Mors genaamd, met nog dito seeven
tiende parten van een onverdeeld huis en getimmer op het zelve plaatsjen den Mors, met het daarbij liggende land groot ongeveer
tien schepels gesaaij, in den drostampte van Borculo en aldaar onder Neede in de buurschap Hoonte tusschen de landerijen van
de weduwe Jan Bonkers en dat van Jan Bonkink of Gaardemans, voorts van Jan Hendrik, Hendricus en Janna Olminkhof
liggende, vide breeder hier vooren folio 94 sequenti.

31.01.1804
fol. 95 en
verder

Eodem die heeft Hendricus Paauwen des nademiddags quartier over drie uur voor eene summa van vierhonderd en vijftig
guldens ten behoeve van Harmina Welmerink, weduwe van wijlen Gerrit Olminkhof, verbonden ter parate executie de zoo
eeven aan den comparant hierbooven getransporteerde en aldaar breeder omschreeven parceelen, vide breeder hier vooren folio
95 sequenti.

28.02.1804
fol. 119 en
verder

1804 den 28 februarij voordemiddags even voor twaalf uuren heeft Willem Hondelink, de rato caveerende voor zijn impotente
huisvrouw Henders Nijland, gecedeert aan Jan Willink en ehevrouw Maria Weenink deszelfs huis en hof benevens een halve
putte, staande en liggende in Neede tussen de huizen en hoven van Albert ter Braak en Hendricus Loman, en zulks op
conditien als breeder hiervooren folio 119 sequenti.

17.04.1804
fol. 128 en
verder

1804 den 17 april des middags om een uuren hebben Hendrik Bennink en ehevrouw Geertruid Lankheid gecedeert aan Jan
Bleeken en Aaltjen ter Meer ehellieden een stuk bouwland, groot ongeveer ses schepel gezaaij, onder Neede in den Noordik op
de Zaaltink braak tussen de landerijen van Jan Florijn en Groot Markerink kennelijk gesitueerd, vide breeder hiervooren
folio 128 sequenti.

17.04.1804
fol. 156 en
verder

1804 den 17 april is bij het gerigt geapprobeerd een magescheid opgerigt en geslooten tussen Arent te Vaarhold, weduwenaar
van wijlen Maria Rollers, ter eenre, en de aangestelde momboiren over deszelfs vier minderjaarige kinderen ter andere zijde,
waarbij op conditien als daarbij is geconditioneerd, dat de vader van de ongereede goederen, bestaande in een huis, hof en
gaardengrond den Kinkeler genaamd, onder Neede in de buurschap Ruwenhof gesitueerd, de eene helft en de vier onmundigen
de andere halfscheid zullen hebben en blijven bezitten, vide breeder het weesenprothocol folio 156 sequenti.
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14.05.1804
fol. 149 en
verder

1804 den 14 maij des middags quart over twaalf uur hebben Antonij ter Borg en Margaretha Kolkers ehellieden gecedeerd aan
Jan Oosterbroek hun plaatze den Ravenhorst of Borg genaamd met al het geen daaronder is gehoorende, daaronder meede
begreepen een stuk bouwland op den Brouwers esch en een hoekjen gaardengrond en hooijland daarbij gesitueerd, schietende
aan Tramans weide en bij voornoemde plaatse de Borg, onder Neede in de buurschap Branmmelerbroeke geleegen, vide breeder
hiervooren folio 149 sequenti.

26.05.1804
fol. 174 en
verder

1804 den 26 maij is bij het landgericht van Borculo geapprobeerd een magescheid opgerigt tussen Hendrik in Traa,
weduwenaar van wijlen Henders Vaak, ter eenre, en de momboiren over deszelfs minderjarige kinderen ter andere zijde, waarbij
op conditien als daarbij is bepaald, dat de vader van de ongereede goederen, bestaande in een huis met twee gaardens daar annex,
den Ronden en Langen gaarden genaamt, onder Neede in de buurschap Ruwenhof gesitueerd, en twee stukken bouwland groot
samen zeven schepels gesaaij in den Nederberg naast de landerijen van Gerrit ten Hoopen en de erven Bloos geleegen, de eene
helft en de onmundigen de andere helft zullen behouden, blijvendie die goederen verbonden voor alle de bij dat magescheid
besprookene conditien, vide latius het weesenprothocol folio 174 sequenti.

04.07.1804
fol. 181 en
verder

1804 den 4 julij is bij het gerigt geapprobeerd een magescheidt geslooten tussen Christiaan Groot Kormelink op Nijenhuis,
weduwenaar van wijlen Aaltjen Nijenhuis, en de aangestelde voogden over deszelfs 5 minderjarige kinderen, waarbij op
conditien als daarbij is bepaald, dat de vader van het ongereede, het welk voor alle praestatien blijft verbonden, bestaande in een
stukjen bouwland groot ongeveer een en een half schepel gesaaij in den Nederberg naast ’t land van G. ten Caate gesitueerd, de
eene helft en de minderjaarigen de andere helfte zullen hebben en behouden, vide breeder het weesenprothocol folio 181
sequenti.

26.07.1804
fol. 183 en
verder

1804 den 26 julij des ‘s morgens even voor half twaalf uuren hebben Willem Keizers en vrouwe Hendrika te Nieuwenhuis
gecedeert aan Engbert ten Paste op Hungerink en vrouwe Geertjen Groothuis een huis en hof in Loghuisen onder Neede
tussen den Schildkamp en ’t oude Wolberink gesitueerd, voorts een stuk bouwland meede aldaar tusschen het land van C. ten
Cate en dat van comparanten liggende, vide breeder supra folio 183 sequenti.
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26.07.1804
fol. 184 en
verder

1804 den 26 julij des ‘s morgens om half twaalf uuren hebben Willem Keijzers en vrouwe Hendrica te Nienhuis voor een
summa van ﬂ 1.100,= ten behoeve van Harmen Negberink en vrouwe Janna Hungerink verbonden hun plaatsjen den
Schildkamp genaamd met zijn gaardengrond en bouwland daaronder gehoorende, neevens 2 stukjes bouwland in den
Lochhuiser berg onder Neede in Lochhuisen geleegen, vide breeder hiervooren folio 184 sequenti.

08.10.1804
fol. 228

1804 den 8 october des avonds om vijf uuren hebben Arend Hilverink en vrouwe Jenneken Kiesfels gecedeert aan hun zoon
Hendrik Jan Hilverink alle hun gereede goederen hoe ook genaamd, vide breeder supra folio 228.

06.11.1804
fol. 241 en
verder

1804 den 6 november des voordemiddags even over tien uur hebben Hendrik, Teunis, Evert en Fenneken Brink gecedeert aan
Antonij Hartgerink 1o een stuk bouwland in den Nederberg, groot drie scheepel gesaaij, naast de landerijen van Berent
Hungerink ter eener en ter andere zijde van Derk te Vaanholt geleegen, 2o een dito stuk meede aldaar in het Roodlandt, groot
twee schepels gezaaij, naast het land van Gerrit ten Cate gesitueerd, vide breeder supra folio 241 sequenti.

07.11.1804
fol. 242 en
verder

1804 den 7 november des voordemiddags om half twaalf uur hebben Gozen te Vaarwark en vrouwe Stientjen Haesebroek,
Berent Bleumink en Willemina te Vaarwark ehellieden en Aaltjen te Vaarwark, de rato caveerende voor hune moeder &
broeders, gecedeert aan Arent ter Weeme en vrouwe Johanna ten Hoopen een hoekjen grond in het Tuinhuis onder Neede, ter
eener zijde langs het land van cessionarien en ter andere zijde langs den gemeenen weg geleegen, vide supra folio 242 sequenti.

30.11.1804
fol. 257 en
verder

1804 den 30 november des avonds om vijf uuren hebben Hendrik de Witte en Aaltjen Volkerink ehellieden voor een summa
van negentien honderd guldens ten behoeve van Gerrit Jan Huiskes en vrouwe Aaltjen Groothuis verbonden de katersteede
Flippes plaatsjen genaamd, als meede een gedeelte van Essink, onder Neede in den Broeke geleegen, vide breeder supra folio
257 sequenti.
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19.12.1804
fol. 232 en
verder

1804 den 19 december is bij het gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en geslooten tussen Garridina Schuppers,
weduwe van wijlen Egbert Blaauwehand, en de aangestelde momberen over deszelfs minderjaarig kind, waarbij op conditien
als daarbij is bepaald, dat de moeder van de ongereede goederen, welke voor alle daarbij besprookene praestatien verbonden
blijven, en bestaan 1o in een huisjen de Blaauwehand genaamd met een gaardeken daar annex, 2o een stuk bouwland het
Vaarstukke genaamd, groot ongeveer zes schepels gezaaij, 3o een stukjen bouwland den Kruiselbos genaamd, groot ongeveer
twee schepels gezaaij, 4o een dito stukjen het Kleine stukjen genaamd, groot ongeveer een schepel gezaaij, 5o een dito stukjen
den Tijbert genaamd, groot ongeveer twee schepels gezaaij, de ene helft en het minderjaarig kind de andere helft zullen
behouden en blijven bezitten, vide breeder ‘t weesenprothocol folio 232 sequenti.

31.12.1804
fol. 286

1804 den 31 december des middags even over twaalf uuren heeft Bernardus Ruwhof, weduwnaar van Hendrica ten Raa,
gecedeert aan Janna ten Damme, weduwe J. Ruwhof, en erven zeeker gaarden op de Haar, tusschen de gaardens van J.
Ruwhof en Garrit ten Hoopen onder Neede gesitueerd, vide breeder supra folio 286.

31.12.1804
fol. 286 en
verder

1804 den 31 december des middags quartier over twaalf uuren heeft Bernardus Ruwhof, weduwnaar van Hendrica ten Raa,
gecedeerd aan de kinderen en erven van wijlen Roelof Bloos met naamen Engbert Bloos, Jan Hendrik Bloos, Garrit Bloos,
Jan Derk Bloos, Berendiena Bloos en Esselina Bloos zeeker stuk land in het Blik aan de Nederberg onder Neede, geleegen
tusschen de landerijen van juffrouw A.S.M. Westenberg en dat van Jan Ruwhof, vide breeder supra folio 286 sequenti.

31.12.1804
fol. 287 en
verder

Eodem die ‘s middags tien minuten voor half een uuren heeft voorschreeven Bernardus Ruwhof gecedeert aan Albert Hennink
en vrouw Waanderina ter Aart een gedeelte van een weide de Akkermaate genaamd, onder Neede in de buurschap Hoonte
geleegen met de eene zijde langs die van Willem Hoijkers en met de andere kant langs de wederhelft deezer weide, vide breeder
supra folio 287 sequenti.
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31.12.1804
fol. 289

Eodem die ‘s middags vijf minuten voor half een uuren heeft Bernardus Ruwhof gecedeert aan Gerrit ten Hoopen en erven een
gedeelte van een weide bij het dorp Neede met de eene zijde naast de Akkermaat en met de andere zijde naast de weide van
Albert Hennink en ’t eene einde aan den Hoonter esch geleegen, voorts een gaarden den Ganzegaarden genaamt bij ’t dorp
Neede met de eene zijde langs den gemeenen weg en ter andere zijde naast dat van de weduwe Jan Bonkink gesitueerd, vide
breeder supra folio 289.

31.12.1804
fol. 290

Eodem die des ‘s middags om half een uur heeft Bernardus Ruwhof gecedeert aan Jan ten Raa op Giffel en vrouwe Harmiena
Wanninkhof een stuk bouwland de Steenbree genaamt groot ongeveer 2½ schepels gesaaij in den Nederberg tussen ’t land van
Jan en Roelof ten Hoopen geleegen, als meede een dito stuk groot ongeveer 2½ schepels gesaaij mede onder Neede tussen een
stuk land van de diaconie armen van Neede en een stuk geestelijk land geleegen, vide breeder supra folio 290.

31.12.1804
fol. 291 en
verder

Eodem die ‘s middags quart voor een uur heeft Bernardus Ruwhof voor eene summa van honderd vijf en zeventig guldens ten
behoeve van Gerrit ten Hoopen verbonden deszelfs huis en where met ‘t land daaragter, staande en liggende in Neede tussen de
huizen van J. Ruwhof en A. Rekers, vide breeder supra folio 291 sequenti.

31.12.1804
fol. 292 en
verder

Eodem die ‘s middags om een uur heeft Bernardus Ruwhof voor eene summa van honderd en veertien guldens ten behoeve van
Jan te Raa op Giffel en vrouwe Harmiena Wanninkhof verbonden deszelfs huis en where met ‘t land daaragter, staande en
liggende in Neede tussen de huizen van J. Ruwhof en A. Rekers, vide breeder supra folio 292 sequenti.

22.01.1805
fol. 294 en
verder

1805 den 22 jannuarij is ter instantie van Bernardus Ruwhof ten prothocolle gebragt zeeker magescheid opgerigt en geslooten
tussen gemelde Bernardus Ruwhof, weduwnaar van wijlen Hendrika ten Ra ter eener, en deszelfs zoon Jan Ruwhof ter andere
zijde, waarbij aan den eerstgemelden op conditien als daarbij zijn aan- en toebedeelt alle de gereede en ongereede goederen, vide
breeder supra folio 294 sequenti.
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23.01.1805
fol. 239 en
verder

1805 den 23 jannuarij is bij ‘t gericht geapprobeerd een maagscheid opgerigt en geslooten tussen Jan in Traa, weduwnaar van
wijlen Jenneken Wensink, ter eenre, en de gequalificeerde momboiren over deszelfs drie minderjaarige kinderen ter andere
zijde, waarbij op conditien als daarbij is bepaald, dat de vader van ’t ongereede, bestaande in een huis met een gaarden daar
annex binnen Neede tussen de huizen van Jan Ruwhof en Egbert Saaltink geleegen, de eene helft, welke voor alle praestatien
bij dat magescheid bedongen zal verbonden blijven, en de kinderen de andere helft zullen blijven behouden en bezitten, vide
breeder ‘t weesenprothocol folio 239 sequenti.

30.01.1805
fol. 301 en
verder

1805 den 30 jannuarij des middags om twaalf uur heeft Hendrik in Traa gecedeert aan H.J. Bleeken en vrouwe Jenneken
Ruwhof twee gaardens de Hobbergaardens genaamd, groot ongeveer twee schepels gesaaij, onder Neede tussen de gaardens
van Jan Ruwhof en Hendrik ter Braak gesitueerd, vide breeder supra folio 301 sequenti.

30.01.1805
fol. 111 en
verder

1805 den 30 jannuarij ’s middags quart over twaalf uur heeft Jan Ruwhof pro se et nomine matris de weduwe Joachim Ruwhof
voor twee capitaalen te saamen groot 800 guldens peinding gedaan op de gereede en ongereede goederen van Berent Huiskers
en vrouwe Willemken Uijnk, speciaal 1o op een kampjen land met een hoekjen grasgrond, bij ’t Olthof langs de Hooge steege
geleegen, 2o op een stuk bouwland in den Dieperink kamp, aan de eene zijde naast ’t land van den armen van Neede en aan de
andere zijde naast dat van Embert Dieperink geleegen, 3o op een weijde de Hilvermaate genaamd, aan de Bolksbeeke met de
eene zijde naast de weide van de weduwe Joachim Ruwhof en met de andere naast die van Leussink geleegen, en 4o op een
weide de Voortmaate genaamd, tusschen de weiden van Geerdink en Zwaneman gesitueerd, zijnde alle deeze parceelen in den
Noordijk onder Neede geleegen, vide breeder ’t ordinair landgerichtsprothocol folio 111 sequenti.

05.02.1805
fol. 302 en
verder

1805 den 5 februarij des middags om twaalf uur heeft H. ter Schoot pro se et nomine uxoris Janna Beernink gecedeert aan Jan
Geerdink en vrouwe Elisabeth Berenpas zijne aanparten aan ’t erve Geerdink in den Noordik onder Neede gesitueerd,
beswaard met een uitgang van sestien schepels rogge aan de provisorie armen van Neede, vide latius supra folio 302 sequenti.
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09.02.1805
fol. 115 en
verder

1805 den 9 februarij des ’s middags om twaalf uuren deede mr. J.B. Roelvink Bz. als volmagtiger van H.E. ten Caate, weduwe
W.A. Becking, voor een summa van tweehonderd guldens peinding op de gereede en ongereede goederen van B. Huiskers en
ehevrouw, speciaal 1o op een kampjen land met een hoekjen grasgrond langs de Hooge steege geleegen, 2o op een stuk bouwland
in den Dieperink kamp, aan de eene zijde naast ’t land van den armen van Neede en aan de andere zijde naast dat van Engbert
Dieperink geleegen, 3o op een weide de Hilversmaate genaamd, aan de Bolksbeeke aan de eene zijde naast de weijde van de
weduwe Joachim Ruwhof en met de andere naast die van Leussink geleegen, en 4o op een weide de Voortmaate genaamd,
tusschen de weiden van Geerdink en Zwammerman gesitueerd, alle onder Neede in den Noordijk gesitueerd, vide breeder ’t
ordinair landgerichtsprothocol folio 115 sequenti.

19.02.1805
fol. 314 en
verder

1805 den 19 februarij des voordemiddags even voor elf uuren hebben Gerrit Cappers en vrouwe Fenneken te Blokhuis voor
eene summa van elfhonderd guldens ten behoeve van de gebroeders Hendrik en Jannes Leussink verbonden hunlieder plaatsjen
de cavenstede de Cappe genaamd met al het daaronder gehoorende in den Noordik onder Neede gesitueerd, vide breeder supra
folio 314 sequenti.

05.03.1805
fol. 321 en
verder

1805 den 5 maart des voordemiddags om half twaalf uuren hebben dr. E. Abbinck pro se en als volmagtiger van zijne zusters de
weduwe mr. J.J. Solner, A.C. en J.H. Abbinck, als meede in qualiteit als curator over zijnen innocenten broeder mr. B.
Abbinck, voorts mr. J.B. Roelvink in qualiteit als volmagtiger van zijne ouders B.A. Roelvink en Harmina Abbinck
ehellieden gecedeert aan Albert Scholten en Elisabeth Loenemans ehellieden het halve erve en goed Mengerink genaamt in
den Noordik onder Neede geleegen, vide breeder supra folio 321 sequenti.

05.03.1805
fol. 323 en
verder

1805 den 5 maart des voordemiddags quart voor half twaalf uuren hebben Aalbert Scholten op Mengerink en vrouwe
Elisabeth Loenemans gecedeert aan Willem Morgenstern een stuk bouwland gehoorende onder ‘t erve Mengerink in den
Noordijk onder Neede in den Noordijker berg aan den Sijdenweg geleegen, schietende aan de eene zijde langes Stokkers land
en aan de andere zijde langes ’t land van Gerrit Jan Dieperink, vide breeder supra folio 323 sequenti.
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05.03.1805
fol. 324 en
verder
doorgehaald

Eodem die ’s middags om twaalf uur hebben Aalbert Scholten, bouwman op Mengerink, en Elisabeth Loeneman ehellieden
voor een summa van twee duizendt guldens ten behoeve van de tijdelijke provisooren des huizes Bornhoff binnen Zutphen
verbonden hunlieder plaats Mengerink genaamt, onder Neede in den Noordijk gesitueerd, vide breeder supra folio 324 sequenti.

08.04.1805
fol. 336 en
verder

1805 den 8 april ‘s middags om twaalf uur hebben Gerrit in Traa en Aaltjen ter Braak ehellieden gecedeert aan Hendrik Jan
Bleeken en vrouwe Jenneken Ruwhoff hunlieder huis en wheere en hof en land daaragter geleegen, staande in het dorp Neede
met de eene zijde naast het huis van koperen en ter andere zijde naast het huis van Jan Klein Buurink, vide breeder supra folio
336 sequenti.

09.04.1805
fol. 337 en
verder

1805 den 9 april ’s middags om twaalf uur hebben Berend Huiskers en vrouwe Willemken Uijnk voor een summa van
elfhondert guldens ten behoeve van Janna ten Damme, weduwe Joachim Ruwhof, verbonden de volgende parceelen in den
Noordijk onder Neede geleegen, als 1o een kampjen land met een hoekjen grasgrond bij ’t Olthof langs de Hooge steege
geleegen, 2o een stuk bouwland in den Dieperink kamp, tussen het land van den armen van Neede en dat van Engbert
Dieperink geleegen, 3o een weide de Hilversmaate genaamd, aan de Bolksbeeke naast de weide van de weduwe Joachim
Ruwhof en die van Leussink geleegen, 4o een weide de Voortmaate genaamd, tusschen de weiden van Geerdink en
Zwaneman geleegen, vide breeder supra folio 337 sequenti.

01.05.1805
fol. 132 en
verder

1805 den 1 maij des voordemiddags circa elf uuren heeft Jan Stoelhorst voor eene summa van 188 guldens arrest gedaan op de
gereede en ongereede goederen van Hendrik Bennink en ehevrouw, speciaal 1o op een stuk land groot zes schepels gesaaij,
liggende aan den Noordijker berg bij den Hollenweg tusschen de landerijen van Antonij Nijhuis en Teunis Wonniker, 2o een
stuk land groot twee schepels gesaaij, ook aan den Holleweg geleegen, 3o een stuk land twee schepels gesaaij, liggende in het
Zijland naast het land van H. te Goorhuis, zijnde alle deeze parceelen in de buurschap Noordijk, vide breeder ’t ordinair
landtgerichtsprothocol folio 132 sequenti.

Geroijeerd den 30 julij 1808, vide ’t prothocol van affectatien ibidem folio 369.
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08.05.1805

1805 den 8 maij ‘s middags om twaalf uuren hebben Jan Assink en vrouwe Geertrui Kuipers gecedeert aan hunlieder dogter
Geertruij Assink hunlieder halve huis met ’t daaragter leggende land, aan de eene zijde naast ’t huis en land van de weduwe
Hendrik Bleeken en aan de andere naast dat van Jan Wander Assink in het dorp Neede gesitueerd, onder conditie dat
cessionarisse aan haare ouders vrije inwooning zal vergunnen.

08.05.1805
fol. 366 en
verder

Eodem heeft Geertruid Assink boovenstaande cessie op conditien als daarbij vermeld aangenomen, en tot agtervolging van dien
verbonden het booven aan haar getransporteerde halve huis en land, vide breeder hiervooren folio 366 sequenti.

15.05.1805
fol. 371 en
verder

1805 den 15 maij des middags om half drie uur hebben Derk Vrijlink en vrouwe Geesken Leussinkamp gecedeert aan Aaltjen
Bonkink, weduwe van wijlen Berend Bisperink, hunlieder catersteede het Leussinkkamp genaamd, onder Neede in den
Noordijk gehoorende, vide breeder supra folio 371 sequenti.

22.05.1805
fol. 386 en
verder

1805 den 22 maij ‘s middags quart over een uur hebben G. Heijlersig en deszelfs schoonzoon H. Schothorst en vrouwe
Jenneken Heijlersig, de rato caveerende voor hunnen dogter en suster Arendiena Heijlersig, gecedeert aan Jan Boerman en
vrouwe Geertien ten Damme eene koeweide in de Kindermaate, geleegen aan de Bolksbeeke naast de weide van de
provisorie van Borculo, vide breeder supra folio 386 sequenti.

22.05.1805
fol. 387 en
verder

Eodem die ‘s middags even voor half twee uur hebben dezelve comparanten gecedeert aan Janna ten Damme, weduwe van
wijlen Joachim Ruwhof, een halve koeweide in de Kindermaate, geleegen onder Neede aan de Bolksbeeke naast de weide van
de provisorij van Borculo, vide breeder supra folio 387 sequenti.

24.05.1805
fol. 388 en
verder

1805 op den 24 maij 1805 ’s avonds om vijf uur hebben Wessel Koeslag en vrouwe Aaltjen Dieperink voor een summa van
zeeventien honderd guldens ten behoeve van Gerrit Dorenbos op Elsman en ehevrouw, als meede Jan Leusink en deszelfs
zusters Berendjen en Janna Leusink verbonden het plaatsjen Polman genaamd onder Neede in den Noordijk gesitueerd, als
meede een weide meede aldaar geleegen met de eene zijde aan het Noordijker broek en met de andere aan de Olthoover
maathe, vide breeder supra folio 388 sequenti.
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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).
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A
Aart, ter

huisjen, 8

Abbinck

Bleeken

A.C., 11
dr. E., 11
Harmina, 11
J.H.., 11
mr. B., 11

Bleken
weduwe Hendrik Bleeken (huis), 13

weide de, 9

stuk land in het, 8

weide de, 8

Blokhuis, te

Alferink
Garrit Willem, 3
Jacoba, 3

Assink
Geertruid, 13
Geertruij, 13
Jan, 13
Jan Wander (huis), 13
land van erve, 1

B
W.A., 11
Janna, 10

Bennink
Hendrik, 5, 12

Berenpas
Elisabeth, 10

Bisperink
Berend, 1, 13

Fenneken, 11

Bloos
Berendiena, 8
Engbert, 8
erven (land), 6
Esselina, 8
Garrit, 8
Jan Derk, 8
Jan Hendrik, 8
Roelof, 8

Boerman
Jan, 2, 13

Bolksbeeke, de, 10, 11, 12, 13
Bonkers
weduwe Jan (land), 5
weduwe Jan (weide), 3

Borg, de
Borg, ter
Antonij, 6

Bornhoff
provisooren des huizes, 12

Bouwhuis
Braak, ter
Aaltjen, 12
Albert (huis en hof), 5
Hendrik (gaarden), 10

Aaltjen, 1, 13
Gesina, 1
Jan (land), 5
weduwe Jan (gaarden), 9

C
Caate, ten
G. (land), 6
Gerrit, 2
Gerrit (weide), 3
H.E., 11
Tieleman (land), 4

Cappe, de
cavenstede, 11

Cappers
Gerrit, 11

Cate, ten
C. (land), 6
Gerrit (land), 7

Breutveld

D

Gerrit Jan, 1

Brink
Evert, 7
Fenneken, 7
Hendrik, 7
Teunis, 7

Brinkhof, ten
Jenneken, 3

Bronckhorst
huize, 1

Brouwers esch
stuk bouwland op den, 6

Bruiker

Bonkink
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E
Elsman
Welmer (bouwland), 1

Elsman, op

Giffel, op

Havekort, te

Jan, 9

Triene, 4

Giffele

Heijlersig

scholte op ’t, 1

Arendiena, 13
G., 13
Jenneken, 13

Goorhuis, te

Gerrit, 13

H. (land), 12

Elzen, ten

Groot Kormelink

Hendrika, 2
Jan, 2

Christiaan, 6

Groot Markerink

Essink

land van, 5

erve, 7

Groothedde

F
Flippes plaatsjen
katersteede, 7

Florijn

Gaardemans
Jan (land), 5

Ganzegaarden
gaarden den, 9

Geerdink
Berentjen, 1
erve, 10
Jan, 1, 10
Janna, 1
weide van, 10, 11, 12

Albert, 8
Albert (weide), 9
Herman bouwman op, 1

Groothuis

Hilverink

Aaltjen, 7
Frederik, 3
Geertjen, 6

Arend, 7
Hendrik Jan, 7

Hilvermaate

H
G

Jude, 4

Hennink
Hesselink

Jenneken, 2

Gesina, 1
Jan (land), 5

Heijman

Haar

weijde de, 10

Hilversmaate
weide de, 11, 12

gaarden op de, 8

Haar, ter

Hobbergaardens
gaardens de, 10

Albertus, 3
Berendina, 3

Hag

Hoijkers
Willem, 8

Hoikers

weide het, 1

Hagens

Willem, 4

Hoitenkamp

Arent (huis), 4

Harperink
Judith, 2

Hartgerink

stuk bouwland op den, 4

Hollenweg
stuk land aan den, 12
stuk land bij den, 12

Hondelink
Willem, 5

Hooge steege
kampjen land met een hoekjen
grasgrond langs de, 11, 12

Hooge steege, de, 10
Hoonte, te
Janna, 1

Hoonter esch, den, 9
Hoope, ten
Jannes (wheere), 2
weduwe Arend (land), 2

Hoopen, ten
Bernardus, 2
Garrit (gaarden), 8
Gerrit, 1, 4, 9
Gerrit (land), 2, 6
Jan (land), 9
Roelof (land), 9

Huiskers
B., 11
Berend, 12
Berent, 10

Huiskes
Gerrit Jan, 7

Hungerink
Berent (land), 7
Janna, 7

Hungerink, op
Engbert, 6

Antonij, 7
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K
Keijzers
Willem, 7

Keizers

L
Laarink
Laarink camp
camp den, 1

Keizers bree

Lange Heegde

Kiesfels
Jenneken, 7

Kindermaate
halve koeweide in de, 13
koeweide in de, 13

Kinkeler
gaardengrond den, 5

Klein Buurink
Jan (huis), 12

Kleine stukjen
stukjen bouwland het, 8

Koeslag
Wessel, 13

Kolkers
Margaretha, 6

Kruiselbos
stukjen bouwland den, 8

Kruisstukke
stuk bouwland het, 3

Kuipers
Geertrui, 13

stuk bouwland de, 3

Langen gaarden
gaarden den, 6

Lankheid
Geertruid, 5

twee stukjes bouwland in den, 7

Loeneman
Elisabeth, 12

Gosen, 3

Leussenkamp
weduwe Hendrik (land), 2

Leussink
Berentjen, 1
Hendrik, 11
Jan, 1
Janna, 1
Jannes, 11
weide van, 10, 11, 12

Leussinkamp
Geesken, 13

Leussinkkamp, het
catersteede, 13

Lintelo, te
Fenneken, 5
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stukjen bouwland in den, 6
twee stukken bouwland in den, 6
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Elisabeth, 11

Neede

Loghuis berg
stuk bouwland in den, 1

Loghuisen
gemeente van (weide), 1
Hendricus (huis en hof), 5

Leusink
Berendjen, 13
Jan, 13
Janna, 13

Nederberg

Nedischen berg

Loenemans

Loman

Leppink

N

gemeente van, 1

Lochhuiser berg

Goossen (land), 2

Willem, 6
stuk bouwland de, 3

Lochhuijsen

M
Maas
Berendina, 2
Gerrit, 1

Meer, ter
Aaltjen, 5

Mengerink
bouwman op, 12
erve en goed, 11
plaats, 12
stuk bouwland onder het erve, 11

Mengerink, op
Aalbert, 11

Morgenstern
Willem, 11

Mors, den
plaatsjen, 5

armen van (land), 10, 11, 12
diaconie armen van (land), 9
gemeente van (huis), 2
provisorie armen van (uitgang), 10

Negberink
Harmen, 7

Nienhuis, te
Hendrica, 7

Niessink
Berend, 2

Nieuwenhuis, te
Hendrika, 6

Nieuwestraat
huis, hof en wheere op de, 2

Nijenhuis
Aaltjen, 6

Nijenhuis, op
Christiaan, 6

Nijhuis
Antonij (land), 12

Nijland
Henders, 5

Noordijker broek, het, 13
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O
Olminkhof

R
Ra, ten

Gerrit, 5
Gerrit Jan, 5
Hendricus (land), 5
Jan Hendrik (land), 5
Janna (land), 5
Johannes, 3

Olthof
Harmen (bouwland), 1
kampjen land met een hoekjen
grasgrond bij ‘t, 12
kampjen land met een hoekjen
grasgrond bij ’t, 10

Olthoover maathe, de, 13
Oosterbroek
Jan, 6

Hendrika, 9

Raa, te
Jan, 1, 9

Raa, ten
Hendrica, 8
Jan, 9

Ravenhorst, den
plaatze, 6

Rekers
gaarden in de, 2

Janna, 2

Rollers

P
Paauwen
Hendricus, 4, 5
Lammert, 4

Paste, ten
Engbert, 6

pastorie
wheere van de, 2

Peeters plaatsjen, het
plaatsjen, 1

Polman
plaatsjen, 13

Ronden gaarden
gaarden den, 6

Roodlandt
stuk bouwland in het, 7

Ruwenhof
huis en hof in de, 5
huis en where in de, 2
huis met twee gaardens in den, 6

Ruwhof
Bernardus, 8, 9
Hendrica, 1
J. (gaarden), 8
J. (huis), 9
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Gerrit (gaarden), 2

Smit
A. (land), 4
Arend (huis), 3
Jan (gaarden), 2

Solner
stuk bouwland de, 9

Stoelhorst

S
Saaltink
Berent (land), 3
Egbert (huis), 10

Sanders
Samuel, 4

Maria, 5

stuk bouwland aan den, 11

Sijgers

Steenbree

Jan, 2
Jenneken, 12

A. (huis), 9

Roelvink

Sijdenweg

weduwe mr. J.J., 11

Ruwhoff

Riefhorst
mr. J.B., 11
mr. J.B. Bz., 11

Ordelman

Jan, 9, 10
Jan (gaarden), 10
Jan (huis), 10
Jan (land), 3, 4, 8
Jenneken, 10
Joachim, 13
weduwe J., 8
weduwe Joachim, 10, 12
weduwe Joachim (land), 4
weduwe Joachim (weide), 10, 11, 12

Jan, 12

Stokkers land, 11
Swarte bree
stuk bouwland de, 3

Sweers
doctor (huis), 3

Schildkamp, den

T

plaatsjen, 6, 7

Scholten
Aalbert, 11, 12
Albert, 11

Schoot, ter
H., 10

Schothorst
H., 13

Schukking
Herman, 1

Schuppers
Garridina, 8

Tien bree
stuk bouwland de, 3

Tijbert
stukjen bouwland den, 8

Traa, in
Gerrit, 12
Hendrik, 6, 10
Jan, 10

Tramans weide, 6
Tuinhuis
stuk bouwland in het, 2
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U
Uijnk

W
Wanninkhof

Willemken, 10, 12

Harmiena, 9

Wansink

V
Vaak
Henders, 6

Vaanholt, te
Derk, 7

Vaarhold, te
Arent, 5

Vaarstukke
stuk bouwland het, 8

Volkerink
Aaltjen, 7

Voortmaate
weide de, 10, 11, 12

Vrijlink
Derk, 13

Berend, 3
Christina, 3
Grada, 3
Jan Willem, 3
Johanna Maria, 3
Willemina, 3

Weeme, ter
Grietjen, 3

Whemer erve, 2
Willemsen

Zijland
stuk land in het, 12

Zwammerman

Harmen, 3

weide van, 11

Willink

Zwaneman

Jan, 5

weide van, 10, 12

Witte, de

Zweerink

Hendrik, 7

Wolberink (oude)

Jan, 1

erve, 6

Wolterink
Aaltjen, 1

Wonneker
Teunis (land), 12

Weenink
Maria, 5

Z

Welmerink
Harmina, 5

Wensink
Jenneken, 10

Westenberg
juffrouw A.S.M. (land), 8
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Zaaltink braak
stuk bouwland op de, 5

Ziegerink bree
stuk bouwland de, 3
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