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De voogdie Neede
06.10.1764
fol. 3

Op den 6den october 1764 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben Jan ter Bekke en Maria Larink eheluijden, voorts Harmen
te Vaarwerk en sijne zuster Trijntjen te Vaarwerk, mede voor haren broeder Henderik te Vaarwerk de rato caverende,
overgedragen aan de heer Tileman ten Cate en juffrouw Catharina te Lintelo eheluijden en derzelver erven een huijs en
hofland daar agter en ter zijden gelegen naast de grond van Willem Nijssink en aan de gemeente van de buurschap Hoonte en
Neede kennelijk gesitueert, dan nog een stuk bouwland mede in deze heerlijkheid op den Nederberg naast de landerien van
Rutger Larink en de erfgenamen van Berent Leunneker gelegen, als breder te zien antea folio 3.

17.11.1764
fol. 12

Op den 17den november 1764 ’s nademiddaags ten vier uuren hebben Jan te Rae of Giffel en Harmina Wanninkhof eheluijden
malkanderen reciproquelijk betugtigt in alle hare gereede en ongereede goederen, sodanig als zij die bij houlixvoorwaarden van
den 5den maij 1764 hebben aangebragt, om dezelve tugtswijse sijn of haar leven lang te gebruijken en de vrugten daar van te
trekken, als breder te zien antea folio 12.

19.11.1764
fol. 12 verso
en verder

Op den 19. november 1764 hebben de kinderen en erfgenamen van wijlen Zwier Ruwhof met namen Jochem, Maria,
Hendericus, Janna en Bernadus Ruwhof laten protocolleren het magescheid in dato den 28sten september 1764 over hare
vaderlijke nalatenschap opgericht, waar bij is toebedeelt:
Ten eersten aan Jochem Ruwhof het land tegens Eggink, groot ongeveer drie schepels gezaai, aan de eene zijde langs den
gemeenen weg na de windmolen schietende, en aan de andere zijde naast het land van Jan Smits, alsmede het land ’t eindens
schietende aan den Molenweg, aan de eene zijde naast het land van Zaaltink en aan de andere zijde naast het land onder het erve
Olthuis behoorende, groot ongeveer twee schepels gezaai, dan nog den Leegen gaarden gelegen op de Haar, schietende aan het
gemeene voetpad aldaar, gelijk ook een vierde part en twee koeweijdens in een weijde in de buurschap Hoonte tusschen de
weijden van het Olthuiser erve en die van de wedue wijlen W. Stigtenaar gelegen.
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Ten tweeden aan Maria Ruwhof een stuk lands de Kinkelers koele genaamt, groot ongeveer drie schepels gezaai, gelegen langs
den Kisvelder molenweg en aan de andere zijde nast het land van Hendrik Jan ten Cate, mitsgaders den gaarden van Jan
Hondelink aangekogt, schietende aan de Hengeler steege, dan nog den Haar gaarden, gelegen tusschen de gaardens van Jan
Klein Hoonte en Gerrit ten Hope, alsmede de obligatie ten laste van Jan te Baate, bedragende voor soo veel dezelve den
gemeenen boedel betreft één duijzend ses en sestig guldens.
Ten derden aan Hendericus Ruwhof een stuk bouland agter het Busken tusschen de landerien van Warner Bleeken en Jan te
Nienhuijs, groot ongeveer drie schepels gezaai, alsmede een stuk lands den Otten genaamt van twee en een half schepels gezaai,
en dan nog een schoppe in den Ruwenhof aan den gemeenen weg staande, en aan geld de somma van twee honderd twee en
veertig guldens en vijftien stuijvers.
Ten vierden aan Janna Ruwhof een stuk land de Steenbree genaamt, groot ongeveer ses schepels gezaai, tusschen het land van
de diaconie-armen van Neede en dat van den mede condivident Jochem Ruwhof gelegen, alsmede aan geld de somma van vier
honder twintig guldens en vijf stuijvers.
Ten vijfden aan Bernadus Ruwhof een stuk land in het Tuijnhuijs naast de landerien van Berent te Vaarwerk aan de eene
zijde en aan de andere zijde aan den gemeenen weg gelegen, groot een en een half schepels gezaai, alsmede een stuk lands in het
Blik langs het land van Harmen Avink en dat van dominus Westenberg, dan nog een huijs in Neede, bij der condividenten
vader saliger bewoond geweest, met desselvs weere en hof daar agter, aan de eene zijde naast het huijs van Jochem Ruwhof en
aan de andere zijde naast dat van Hendrik te Hoonte, edog in welk huijs Maria, Hendericus en Janna Ruwhof geduurende
haar leven lang, ongetrouwt zijnde, zullen mogen bewoonen en gebruijken de kamer bezijden de keuken alsmede de gewesene
smitte met de vaalt daar tegens schietende, mitsgaders in een met geseiden haren broeder Bernadus in een gemeen gebruijk
hebben den gang van de mitte na de putte schietende en het water in dezelve, benevens een bleekveltjen en hegge daar agter.
Wijders hebben Maria, Hendericus en Janna Ruwhof haar regt van eigendom aan de banke of kaste in de kerke aan haren
broeder Jochem gecedeert, en heeft Bernadus Ruwhof daar aan sijn geregte vijfde part behouden, videatis van dit alles breder
antea folio 12 verso et sequenti.
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28.11.1764
fol. 16 en
verder
doorgehaald

Op den 28sten november 1764 ’s avonds ten half ses uuren heeft Bernadus Ruwhof voor hem selven en als volmagtiger van
desselvs huisvrouw Hendrica te Raa verbonden ten behoeve van monsieur Peter Middelburg, koopman te Deventer, en
desselvs ehevrouw Anna Olthof voor een somma van twee duijzend seven honderd en veertig gulden, sestien stuivers en twaalf
penningen 1o) de halfscheid van ’t erve en goed Hilverdink, 2do) een weijde de Akker mathe genaamt, groot vier koeweijdens,
allernaast de weijde van Hoijtink en Rutgerink en langs den Tengenagels esch, 3tio) een stuk land, groot ½ mudde gezaai, ’t
Koeschalks stukjen genaamt, tusschen de landerien van de diaconie van Neede, en dus te samen in dese heerlijkheid van
Borculo, voogdie Neede, boerschap Noortdijk en omtrent het dorp Neede respective gelegen, als breder te zien antea folio 16 et
sequenti.

14.12.1764
fol. 19

Op den 14den december 1764 ’s middaags circa twaalf uuren heeft Hendricus Loman verbonden ten behoeve van de diaconie
van Neede voor die bij hem aan dezelve, boven sodane hondert en vijf en twintig gulden als sijn vader op den 26. januarii 1745
aan voorschreven diaconie schuldig bekend en daar voor de halfscheid van deselvs huis binnen Neede staande tusschen de
behuijsingen van Arent Kuijpers en Antoni Willink verbonden heeft, verschulde vijf en seventig gulden en daar op te verlopen
renten de wederhelft van ’t vorensgemelte huijs in ’t geseide dorp van Neede, als breder te zien antea folio 19.

16.01.1765
fol. 28
doorgehaald

Op den 16. januarii 1765 ’s voordemiddaags paulo ante duodecimam hebben Henderik Weddelink en sijn huijsvrouw
Geertruid Vunderink verbonden ten behoeve van mevrouw Willemina Burners, wedue van den burger lieutenant Viefhuijs,
te Deventer woonagtig, en hare erven voor een capitale somma van één duijzend en seven honderd guldens en renten van dien
een huijs, hof en landerien tusschen het huijs en landerien van Gerrit Meijer en de wedue Wansink in en aan het Nedische dorp
kennelijk gelegen, alsmede twee stukken lands in het Blik tusschen het land van Jan ter Weeme en Jan Hondelink, groot ses
schepel gezaai, een kamp lands het Busken genaamt naast Rutgerinks gaarden, mede groot ses schepel gezaai, een stuk lands
het Rutgerinks stukke tusschen de landerien van Eggink en Henderik Larink, groot twee schepels gezaai, dan nog het vijfde
part van eene weide, in sijn geheel groot seven koeweidens, den Beien winkel genaamt, gelegen aan Schuurinks esch, en
eindelijk eenen gaarden in de Reefhorst tusschen de gaardens van Harmen Avink en Harmannus te Vaarwerk, en te zamen in
deze heerlijkheid in, bij en onder Neede kennelijk gesitueert, als breder te zien antea folio 28.
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08.02.1765
fol. 32 verso
en verder

Op den 8sten februarii 1765 ’s nademiddaags ten twee uuren hebben Albert Leppink en Jenneken Bisperink eheluijden
overgedragen aan haren soon Gosen Leppink hare gereede en ongereede goederen, ook inboedel des huijses, levendige haven,
koorn, mest en mestregt, in en buijten den lande, enfin all het geene wat maar eenigsints en met mogelijkheid onder het gereede
kan of mag begrepen worden, voorts derzelver vaste gronden, bestaande in een weijde de Agterste mate genaamt met de eene
zijde langes de Schipbeeke en met de andere zijde langes de Kappen mate, dan nog in een weijde en een stuk land den Bekken
kamp genaamt, voorts in vier koeweidens langes Rutgerinks weide met de eene en met de andere zijde langes de weijdegronden
van Wansink en Stigtenaar, eijndelijk in een catersteede Leppinks Nihuijs genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie
Neede, boerschap Noordijk kennelijk gelegen, voor sodane somma en onder conditiën als bij de acte hier vorens geprotocolleert
folio 32 verso et sequenti.

19.02.1765
fol. 34

Op den 19. februarii 1765 is na vertoninge van de quitantie des 50sten pennings geprotocolleert eene acte van den 8sten dito,
waar bij Gosen te Swikkeler en Henders ter Maedt eheluijden hebben overgedragen aan Harmen Stokkers, desselvs
huijsvrouw en erven een stuk bouwland het Breede stukjen genaamt, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede in den
Noortdiker berg tusschen de landerien van Harperink en de Schreur en ’t eindens aan den Sijden weg in sijn bekende
bepalinge gelegen, als breder te zien antea folio 34.

27.03.1765
Op den 27. maart 1765 heeft doctor G. Vatebender arrest versogt en erholden voor eene somma van 90 guldens 4 stuijvers
fol. 179 verso contra Jan Henderik Boerman op sekeren kamp lands den Wint Berent genaamt, in deze heerlijkheid, voogdie Neede,
buurschap Noordijk kennelijk gelegen, ten einde om daar door voorschreven somme salva taxa te consequeren, als breder te zien
en verder
ten ordinairen landgerigts protocolle folio 179 verso et sequenti.
19.04.1765
Op den 19. april 1765 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft mr. H. Schivelberg Bekking als volmagtiger van
fol. 180 verso Friederich Heinrich, Johann Georg Jacobi en Ernst Winkelman en sijne vrou met arrest geprocedeert op en aan de aanparten
van het goed Wolberink onder Neede, voor soo verre aan de erfgenamen van wijlen den ontvanger W. van Sontsvelt
toebehooren, om te erlangen affectatie en praeferentie, voorts betalinge eener somma van vier duijzend guldens uit hoofde als bij
de acte ten ordinairen landgerigts protocolle folio 180 verso.

24 juli 2020

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 424
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1764-1767

25.04.1765
fol. 38 verso
en verder

Op den 25. april 1765 ’s voordemiddaags paulo ante duodecimam heeft Harmen Otto Olthaar als volmagtiger van desselvs
broeder Gerrit Jan Olthaar en Henrica Klopmans egteluiden overgedragen aan Henderik Hondelink, sijne huijsvrouw
Stijntjen Wensink en derzelver erven twee gaardens naast malkanderen gelegen in deze heerlijkheid van Borculo ’t eindens het
dorp Neede in de Hengeler gaardens tusschen de gaarden van Lambert Assink ter eener en Henderik ter Braak ter anderen
zijden, met den eenen einde aan den gaarden van Henderik Larink en met den anderen einde aan den Nedische berg kennelijk
gesitueert, als breder te zien antea folio 38 verso et sequenti.

30.04.1765
fol. 185

Op den 30. april 1765 heeft Henderik Fruink in praesentie van sijne huijsvrouw, die daar op mede heeft gestipuleert, verbonden
pro futuro judicato in sake contra Jan Coelman sijne behuisinge en hof binnen Neede, kennelijk aldaar op de Nieuwstraat
tussen de behuisingen van Albert ter Braak en Berent Grijsen gelegen, als breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 185.

01.05.1765
fol. 39 verso

Op den 1sten maij 1765 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Jan Bonkink en Aaltjen Olthof eheluijden overgedragen
aan Henderik Elsman en Janna te Nijenhuijs eheluiden en derzelver erven haar halve gaardenland van ’t Eversplaatsjen
nevens de geregte halfscheid van de uijtdrift en andere voorregten daar bij behoorende, alsmede het halve bouwland de
Reuvekampen genaamt, alles gelegen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, boerschap Noorddijk aan de oostzijde
langes den gemeenen weg langes den Heeg akker, aan de suijdsijde langs de Hoever braak, met de westzijde langs Berent
Ordelmans land en de noortzijde langs het gemeene velt, met de sigtvree daar bij behoorende, als breder te zien antea folio 39
verso.

02.05.1765
fol. 40

Op den 2. maij 1765 ’s nademiddaags ten drie uuren heeft Tieleman ten Cate voor sig selvs en als volmagtiger van sijne
ehevrouw overgedragen aan Arent Leussink en desselvs erven eene behuisinge, kennelijk binnen Neede aan den kerkhof tussen
de huisen van Henderik ten Hopen en Jan Swierink staande, met een hof daar tegens over aan de Steege tussen de hoven van
laastgenoemde Jan Swierink en die van Fredrik Sijgers gelegen, als breder te zien antea folio 40.
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02.05.1765
fol. 40 verso
en verder

Op den 2. maij 1765 ’s nademiddaags ten half vier uuren heeft Arent Leussink overgedragen aan en ten behoeve van de
gemeijnte van Neede om bewoond en gebruikt te worden bij den tijdelijken en alle volgende schoolmeesters der hervormde
kerke aldaar een huijs in de voogdie en dorp van Neede, staande en gelegen aan den kerkhof tusschen de huijsen van Jan
Sweerink en Henderik ten Hope, met het daar tegen over liggende hofjen en schuurtjen daar in, groot ongeveer een spint
gezaai, tusschen de hoven van Frederik Siegers, Gerrit ten Hope, Jan Sweerink en de Steege kennelijk gesitueert, als breder te
zien antea folio 40 verso et sequenti.

06.05.1765
fol. 43 verso
en verder

Op den 6den maij 1765 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Egbert Harperink, weduenaar van Harmina Kobus,
nevens deszelvs meerderjarige kinderen bij wijlen sijne geseide vrouw in huwelijk verwekt en schoonsoon respective, met namen
Gerrit Harperink, Teunis Elberink en Janna Harperink eheluiden, dan nog Jan Willem Harperink, overgedragen aan Jan
Saaltink en Geertruid Wesselink sijne huijsvrouw en derzelver erven een stukjen bouwland in deze heerlijkheid, voogdie
Neede in den Noordijker berg in het Slat, met den eenen einde aan ’t land van Scholte Harperink, west na Luissinks land, met
den anderen einde aan Swalemans land, oost langs Smits land het Kleine Haken stucke genaamt gelegen, als te zien antea folio
43 verso et sequenti.

06.05.1765
fol. 44 verso
en verder

Dan mede aan Harmen Elsman, desselvs huijsvrouw Berentjen Mossinkhof en derzelver erven een stuk bouwland in deze
heerlijkheid, voogdie Neede in den Noordijker berg kennelijk gelegen het Slat genaamt, groot een half molder gezaai,
zuijdwaards met den einde aan Scholte Harperinks land, westwaards aan het land van Harmen Mengerink, noortwaards met
den anderen einde aan Swalemans land, oostwaarts aan de andere zijde langs Luessinks land, als te zien folio 44 verso et
sequenti.

06.05.1765
fol. 45

Op den 6den maij 1765 ’s voordemiddaags circa duodecimam hebben Egbert Harperink, weduenaar van Harmina Kobus, cum
suis praedictis overgedragen aan Willem Niesink, sijne huijsvrouwe Henders de Witte en derzelver erven de helft van een stuk
bouwland, in ’t geheel groot een mudde gezaai, de Rikkers bree genaamt, in dese heerlijkheid, voogdie Neede in den
Neederberg aan den Meulenweg die na Loghuijsen schiet langs het land van den heer Tileman ten Cate kennelijk gelegen, als
breder te zien antea folio 45.
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08.05.1765
fol. 47 en
verder

Op den 8sten maij 1765 is door Jan Nijhof ter secretarie ten fine van protocollatie en registrature overgebragt sijne huwelijksche
voorwaarden met Geesjen Grote Bussink in dato den 5den maij 1764 opgerigt, waar bij door de vader en stiefmoeder van den
bruijdegom Harmen Nijhof en Aaltjen Nijkamp eheluijden aan geseide Jan Nijhof is gecedeert het erve en goed Welmerink,
anders de Willemsens plaatze genaamt, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede kennelijk gelegen, alsmede een stuk
lands het Bloemen stuk geheten, groot een mudde gezaai, in den Noordijker berg onder Neede ’t eindens aan de Leemkuijle
schietende, gelijk ook een derde part van een stuk lands, insgelijks een mudde gezaai groot, genaamt de Huijssteede, in
dienselven berg aan den Zijweg kennelijk gelegen, en is mede door Jan[?] Nijhof en Aaltjen Nijkamp eheluiden bij opgemelte
huwelijksche voorwaarden aan de bruijdegom en bruijd gecedeert de gehele bouwerie op het goed Welmerink of Willemsens
plaatse ervintelijk etc., mistregt en imboedel des huijses, breder te zien hier vorens alwaar dit instrument geprotocolleert is folio
47 et sequenti.

03.06.1765
fol. 59 en
verder

Op den 3den junii 1765 ’s voordemiddaags circa elf uuren hebben Gerrit Nieuhuijs en Griete te Deseker eheluijden
overgedragen aan Jan te Raa en Harmina Wannikhof eheluijden sodane schuldbekentenis van hondert vijf en twintig gulden,
als Arent Deseker en sijn huijsvrou Aeltjen Gerritsen op den 20 april 1748 voor dezen weledelen gerigte aan de transportanten
hebben bekend schuldig te wezen, en daar voor verbonden een half huijs nevens een hof in den Rouwenhof onder Neede staande
en gelegen, waar van de andere halfscheid aan Dries Cornelissen competeert, als breder te zien antea folio 59 et sequenti.

06.06.1765
fol. 61

Op den 6den junii 1765 ’s nademiddaags ten twee uuren heeft den koopman Henderik ten Cate als volmagtiger van de heeren
Jan Willem ten Cate, Harmen Vriese en Jan Jeuriens, makelaar en burger vaandrigs der stad Deventer, overgedragen aan
monsieur Henderik Olthaar en Piternella Paff twee stukken lands den Eppenkamp genaamt, in deze heerlijkhied Borculo,
voogdie Neede kennelijk gelegen, als breder te zien antea folio 61.
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06.06.1765
fol. 62
doorgehaald

Op den 6den junii 1765 ’s nademiddaags ten half drie uuren hebben Jan Hagens en Berendina Loman eheluiden verbonden te
behoeve van de provisorie van Neede voor een capitaal van drie honderd en vijftig guldens ad 20 stuivers het stuk en daarop
verlopene rente een huijs in Nede op de Nieuwstraat gelegen, tusschen de huijsen van Lammert Bonkink ter eener en van de
kinderen van Henderik Avink ter andere zijde, met het stuk lands daar agter, ongeveer groot drie en een half schepel gezaai,
alsmede een stuk bouwland in den Kranenkamp agter Rutgerink, ongeveer groot twee schepel gezaai, gelegen aan de eene
zijde aan Rutgerinks land en aan de andere zijde aan den graven die daar bij behoord, als breder te zien antea folio 62.
Geroijeerd den 23 februarij 1808, vide ’t prothocol van affectiën ibidem folio 311.

01.07.1765
Op den 1sten julii 1765 ’s voordemiddaags ten tien uuren heeft mr. H. Schievelberg Bekking als volmagtiger van de heeren
fol. 205 verso Friederich Heinrich, Johann George Jacobi en Ernst Winkelman beneffens desselvs ehevrouwe Johanna Maria Jacobi
en verder
opgeheft en afgezien van sodanen arrest, als zijn weledele qualitate quo op den 19 april dezes jaars hadde ondernomen op en aan
de aanparten van het goed Wolberink, voor soo verre aan de erfgenamen ab intestato van wijlen de heer Willem van Sonsvelt
zijn toebehoorende, en tot refuis van kosten een dubbelden stuiver geoffereert, als te zien ten ordinairen landgerigts protocolle
folio 205 verso et sequenti.
01.07.1765
Op den 1sten julii 1765 ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft mr. H. Schievelberg Bekking als volmagtiger van de heeren
fol. 206 verso Friederich Heinrich, Johann George Jacobi en Ernst Winkelman beneffens desselvs ehevrouwe Johanna Maria Jacobi
en verder
versogt en geobtineert peindinge op en aan sodane aanparten van het goed en erve Wolberink, als bij het overlijden van Willem
van Sonsvelt op desselvs erfgenamen ab intestato zijn gedevolveert, onder de voogdie Neede gelegen, en alnog het zij onderling
doorgehaald
verdeelt of onverdeelt beseten wordt, mitsgaders op de pagten en revenuen van dien, ten einde om hierdoor (onder anderen) te
erlangen affectatie, praeferentie, voorts betalinge van drie vierde parten van seker legaat door wijlen geseide Willem van Sonsvelt
op den 1sten april 1748 aan de pandeischers gemaakt ter summa van vier duijzend guldens in het geheel, en wel voor soo verre
als juffr. Clara Antonetta de Roller pro se en als universele erfgename van haren broeder Justus Gerhard de Roller die
overleden is, of anders voor soo verre daar aan casu quo bevonden word erfgenaam te weezen, en vrouwe Catharina Elisabeth
Erkenswijk, wedue Kirschbaum, te samen in qualiteit als mede erfgenamen ab intestato van dukgemelten Willem van Sonsvelt,
ter voldoeninge van voorschreven legaat, pro portione hereditaria, moeten uijtkeeren ter somma van drie duijzend guldens,
videatis het ordinair landgerigts protocolle folio 206 verso et sequenti.
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08.08.1765
fol. 65

Op den 8sten augusti 1765’s nademiddaags ten een uuren heeft Hendricus Weddelink overgedragen aan Jan Bonkink en
desselvs huijsvrouw Harmina van Hunderen twee gaardens, gelegen onder de voogdie Neede in de Reefhorst, den eenen naast
den gaarden van Hendrik Olthaar aan de eene zijde en aan de andere zijde aan den gemeenen weg, en den tweeden tusschen de
gaardens van de weduwe Henderik Thijssen, als breder te zien antea folio 65.

01.10.1765
fol. 73 verso
en verder

Op den 1sten october 1765 ’s nademiddaags ten half ses uuren heeft de heer Jan Theodoor Oldenkotte in qualiteit als
volmagtiger van desselvs oom den heer Lambertus Oldenkotte overgedragen aan Arent Hennink en desselvs erven het erve en
goed Fischer, gelegen in deze heerlijkheid van Borculo, buurschap Loghuijsen, als breder te zien antea folio 73 verso et
sequenti.

01.10.1765
fol. 75 verso
en verder

Op den 1sten october 1765 ’s nademiddaags ten half ses uuren heeft Arent Hennink verbonden ten behoeve van de heer
Francois de Wolf en vrouw Aleida Dumbar eheluiden en derzelver erven voor eene somma van een duijzen en driehonderd
guldens van twintig stuijvers Hollands het stuk en daar van te verschijnene renten het erve of plaatsjen het Fischer genaamt, in
deze heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, buurschap Loghuijsen kennelijk gelegen, met alle de bouw- en weidelanden daar
onder gehoorende, voorts alle ab- en dependentien van dien, invoegen dit goed aan hem Arent Hennink op huijden is
overgedragen, waar van breder antea folio 75 verso et sequenti.

doorgehaald

04.10.1765
fol. 76 verso
en verder

Op den 4den october 1765 heeft Jan Theodoor Oldenkatte als volmagtiger van desselvs oom den heer Lambertus Oldenkatte
laten protocolleren seker extractus inventarii bonorum mobilium et immobilium Mariae Gertrudis Huning, waar bij aan de heer
canonicus et pastor Lambertus Oldenkatte na luijd der woorden is too- en angefallen de geheele plaatse Goorhuijs of Fisger
onder Needa, alsmeede een fordering spreekende op Goorhuijs vigore extractus protocolli judicii Borculoensis de dato den 23sten
julij 1729 ad 206 gulden Hollans, als breder te zien antea folio 76 verso et sequenti.
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11.11.1765
fol. 79

Op den 11den november 1765 ’s voordemiddaags ten elf een uuren hebben Derk Poppink en desselvs huisvrouw Willemina
Loman malkanderen en den eenen den anderen in sijne of haare door de dood te ontruimen goederen, soo gereed als ongereed,
obligatien, actien en crediten, wat name die ook mogen hebben of waar ter plaatse deselve mogten gelegen zijn, voor de
halfscheid als erfgenaam of erfgename hebben geinstitueert, als breder te zien antea folio 79.

09.12.1765
fol. 87 verso

Op den 9den december 1765 ’s voordemiddaags paulo ante duodecimam hebben Hendrik Lammers en Jenneken Olminkhof
eheluiden, voorts Henderik Olminkhof en desselvs zuster Geeske Olminkhof pro se et qualitate quo overgedragen aan de erven
van Metta Korthof, weduwe van wijlen Jan Leussink, met namen Henderik en Lammert Leussink alsodane stuk bouwland
als gelegen is in de heerlijkheid Borculo, voogdie Neede in den Nederberg tussen het land van Willem Meijer (modo desselvs
erfgenamen) ter eener en dat van Harmen Gaakes ter anderen zijde, met den eenen einde tegen Clever kamp en met den
anderen einde aan de Blikvoore, als breder te zien antea folio 87 verso.

19.12.1765
fol. 88 verso

Op den 19den december 1765 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Reint Broekers overgedragen aan Jan Bonkink, Harmina
van Hunderen eheluiden en haren erven een stuk bouwland in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede in het Blik, met de
eene zijde naast het land van Gerrit Elferink en met de andere zijde naast dat van Jan ter Weeme kennelijk gelegen, als breder
te zien antea folio 88 verso.

22.04.1766
fol. […]

Op den 22 april 1756[!] heeft mr. A. Franken als volmagtiger van juffr. C.A. de Roller verbonden pro futuro judicato in sake
contra de heeren Friederich Heinrich en Johan Georg Jacobi en Ernst Winkelman nevens deszelvs vrouw haar
eigendommelijke aanpart aan het erve en goed Wolberink onder de voogdie Neede gelegen, als breder te zien ten ordinairen
landgerigts protocolle folio […].

25.04.1766
fol. 109 en
verder

Op den 25 april 1766 heeft scholte Jan Harperink laten protocolleren de huwelijkse voorwaarden tussen desselvs soon
Christiaan Harperink en Gerritjen Meeink op den 16 januarij 1762 opgerigt, waar bij den bruidegom heeft aangebragt een
koeweide van de Hofmate van het vierde part van gemelte Hofmathe, hebbende daarbij afstand gedaan van de twee andere
koeweijdens van het geseide vier part ten profijte van den gemeene ouderlijken boedel op Harperink, en wijders als daarbij zijnde
verder daar bij bedongen retour van goederen na de boesem daar sij uijt sijn voortgekomen, ’t zij er kinderen mogten na blijven
of niet, breder te zien het gehele maagscheid folio 109 et sequenti.
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28.04.1766
fol. 112
doorgehaald

Op den 28sten april 1766 ’s voordemiddaags ten tien uuren hebben heer Harmen Bernard Starink en jufvrouw Getruid ten
Nieuwenhuijs eheluijden verbonden ten behoeve van de heer Fredrik Geers en desselvs eheliefste jufvrouw Anna Maria ten
Rengevoort en erven voor een hoofdsumma van elf honderd guldens en daar op te verlopene renten een vierde part aan het goed
Assink met alle ab- en dependentien, in deze heerlijkheid van Borculo, voogdije Neede, buurschap Lochuijsen kennelijk gelegen,
waar van breder te zien antea folio 112.

01.05.1766
Op den 1sten maij 1766 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Jannes Jasink voor hem selvs en namens sijne
fol. 115 verso minderjarige dogter Henderica overgedragen aan Harmen Avink en Helena Bleeken eheluiden een huijs, weere en hofland
en verder
daar agter, staande en gelegen in het dorp Neede tusschen de huijsen en landerien van de koperen en Roelof Bloos, als breder te
zien antea folio 115 verso et sequenti.
06.05.1766
Anno 1766 den 6den maij ’s voordemiddaags ten half elf uuren heeft burgermeester Hermannus Weddelink, weduenaar van
fol. 116 verso Anna Cuipers, voor hem selvs en voor sijne gesamentlijke kinderen bij geseide vrouw in huwelijk verwerkt caverende,
overgedragen aan Arent Luessink en desselvs ervgenamen een huijs en hofland, staande en gelegen in deze heerlijkheid binnen
Neede tussen de huijsen van Henderik Olthaar en Jan Wolberink, als breder te zien antea folio 116 verso.
09.05.1766
fol. 119 en
verder

Op den 9den maij 1766 is ter instantie van Jenneken te Relker, wedue van wijlen Berent Smit, geprotocolleert een maagscheid
tussen haar en de momberen van haar onmondigen soon Derk Smit opgerigt, waar bij aanbelangende de ongereede goederen de
eene helfte derzelver aan de geseide wedue en de wederhelfte aan haren onmondigen zoon voornoemt zijn toegedeelt, en bestaan
in een huijs staande in Neede aan de straat tussen het huijs van Jan Kempers en dat van Hendrik ten Cate en een gaarden in de
Weeme, breder te zien antea folio 119 et sequenti.
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09.05.1766
Op den 9den maij 1766 is ter instantie van Jan Kempers, weduenaar van wijlen Geesken Smit, geprotocolleert een maagscheid
fol. 120 verso tussen hem en de momberen van sijn minderjarige dogter Gerritjen Kempers opgerigt, waar bij belangende de ongereede
en verder
goederen aan geseiden Jan Kempers de eene helft en de wederhelfte aan sijne dogter voornoemt en toegedeelt zijn, bestaande in
een huijs staande in Neede aan de strate tussen het huijs van Jan Bonking en dat van Jenneken te Relker, wedue van Berent
Smit, een stukke bouwland op den Kronenkamp, groot 1½ schepel gezaai, een stuk bouwland op den Bleeken esch, ongeveer
groot 1¼ schepel gezaai, een gaarden den Weemer gaarden genaamt, een gaarden den Dijk gaarden genaamt, breder te zien
antea folio 120 verso et sequenti.
21.05.1766
fol. 127

Op den 21sten maij 1766 ’s nademiddaags ten drie uuren hebben Jan en Berent Breukers alsmede Aaltjen Breukers
overgedragen aan Engbert Willemsens en sijne erven de kaatstede of keutersplaatze Willemsens of de Willemsens stede
genaamt, met desselvs kamp en alle ab- en dependentien van dien in de buurschap Noortdijk onder Neede gelegen, breder antea
folio 127.

21.05.1766
Op den 21sten maij 1766 ’s nademiddaags paulo post tertiam heeft Engbert Willemsens verbonden ten behoeve van Gerrit ten
fol. 127 verso Damme voor een capitale somma van vijf honderd vijf en twintig guldens en renten daar van te verschijnen de kaatstede
genaamt Willemsens, gelegen in deze heerlijkheid onder de voogdie Neede, buurschap Noortdijk, met allen toebehoor en
geregtigheden van dien, alsmede twee stukjes bouwland, ’t eene het Sijland genaamt en het andere den Cop geheten, in den
Noortdijker berg kennelijk gesitueert, breder te zien antea folio 127 verso.
24.05.1766
fol. 130

Op den 24 maij 1766 ’s nademiddaags ten ses uuren hebben Berend Scheunink, weduenaar van Henders Scheunink, voorts
Jan Fredrik Santvoord als volmagtiger van Berend ter Horst en Henders Scheunink eheluijden, mitsgaders van Jan Dijk pro
se en als man en ehevoogd sijner huijsvrouwe Maartje Vroom, overgedragen aan Harmannus en Hendrik Olthof het
plaatsjen of caterstedeken den Scheunink genaamt, in de voogdie Neede, buurschap Noortdijk gelegen, als breder te zien antea
folio 130.
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08.07.1766
fol. 46

Op den 8 julii 1766 hebben Henderik Blankvoort en Jan Morgensteern als administrerende voogden over de onmundige
kinderen van wijlen Lammert ter Maet en Henders Beerhorst, Triene, Harmine en Berentjen genaamt, met peindinge
geprocedeert voor de somma van eenhonderd guldens en twee jaaren rente van dien ad ses guldens op de gereede en ongereede
goederen van Harmen Nijhof op Willemsens plaats, in specie op ’t goed Nijhof of Willemsens plaats onder deze heerlijkheid
voogdie Neede kennelijk gelegen, waar van breder te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 46.

18.07.1766
fol. 141

Op den 18den julii 1766 hebben Henderik ten Vaarwerk en Harmken Hagens eheluijden malkanderen of den eenen den
anderen betugtigt in alle hare gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, soo sij thans besitten of na dezen
mogten verkrijgen, heeft zij Harmken Hagens daar bij tot hare universele erfgenamen gestelt hare susters kinder, te weten Garrit,
Jan, Harmen, Janna en Berendina in Traa, als breder te zien hier vorens ten protocolle folio 141.

21.08.1766
fol. 148 en
verder

Op den 21sten augusti 1766 heeft den hoogwelgebooren heer Gustaaf Adam, baron van Schleussing, heer van de Hoeve en
capitain in de Littause guarde, in qualiteit als plenipotentiaris van sijn hooggraaflijke excellentie Georg Dethlof, des heiligen
roomschen rijks grave van Fleming, heere der stad en heerlijkheid Borculo, mitsgaders Ligtenvoorden, Leeuwen en Puffelijk,
etc., etc., etc., verbonden deszelfs hoge pricipalens persoon en goederen, en wel speciaal deszelfs eigendommelijke heerlijkheid
van Borculo, in de graafschap Zutphen kennelijk gelegen, met alle deszelfs onderhorige huizen, landerijen, holtgewaschen,
molens, erfpagten, praerogativen, regten en geregtigheden, geene uitgezondert, soo en in diervoegen gemelte heerlijkheid van
Borculo alsnu in eigendom bij zijnen heere principaal word bezeten, voor de na benoemde capitalen voor rekening van
hooggedagte sijne excellentie genegotieert en alle daar op te verlopene renten als:
1. Voor eene somma van ses duiznd guldens ten behoeve van de heer Evert van de Veld en juffrouw Joanna Maria Backer,
eheluiden;
2. Voor een gelijke somma van ses duizend guldens ten behoeve van mevrouwe Theodora Margareta van Munster, douarière
van wijlen den weledelen gestrengen heer Johan Otto van Hasselt, in sijn leven secretaris van ’t quartier, mitsgaders
’t collegie van de edele mogende heeren gedeputeerde staten der graafschap Zutphen;
3. Voor eene somma van vijftien duizend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren gestrengen heer Andries baron
Schimmelpenning van der Oije, landdrost van 't quartier van Veluwe, en desselvs ehevrouwe de ook hoogwelgeborene
vrouwe Woltera baronesse van Wijnbergen, heer en vrouwe tot de Pollen;

doorgehaald
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4. Voor eene somma van tien duijzend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren heer Gerrit Ditmar baron
Schimmelpenning van der Oije, zijnde den tweeden zoon van den ook hoogwelgeboren heer Andries baron
Schimmelpenning van der Oije, heer van de Pollen en landdrost van ’t quartier van Veluwen.
5. Voor eene somma van twintig duizend guldens ten behoeve van den hoogwelgeboren heer Willem Carel baron van
Westerholt;
6. Voor eene somma van tien duizend guldens ten behoeve van den weledelen gestrengen heer en mr. Hendik Willem
Brantsen, secretaris van ‘t quartier, mitsgaders ’t collegie van de edele mogende heeren gedeputeerde staten van Veluwen, en
mevrouwe Joanna Elisabet de Vree, eheluiden;
7. Voor eene somma van sestien duizend guldens ten behoeve van den weledelen gestrengen heer en mr. Willem Reinier
Brantsen, ordinaris raad des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen;
8. Voor eene somma van vier duizend guldens ten behoeve van den weledelen gestrengen heer en mr. Ernst van Laken Sels,
burgermeester der stad Zutphen, en mevrouwe Petronella Cunera op ten Noort, eheluiden;
9. Voor eene somma van één duizend guldens ten behoeve der diakonie van Hummel in de graafschap Zutphen;
10. Voor eene somma van tien duizend guldens ten behoeve van den weledelen gestrengen heer en mr. Gerhard Jan op Gelder,
ontfanger generaal der graafschap Zutphen, en mevrouw Barta op ten Noort, eheluiden;
11. Voor eene somma van vier duizend guldens ten behoeve van de mondige kinderen en de heeren voogden van de onmondige
kinderen van wijlen den weledelen gesterngen heer en mr. Everhard Jacob Brantsen, in leven eerste secretaris van de
cancelerie van Gelderland, en mevrouwe Beatrix Tulleken, eheluiden;
12. Voor eene somma van drie duizend guldens ten behoeve van den weledelen heer Jan Hasebroek;
als met meerdere te zien antea folio 148 et sequenti.
30.09.1766
fol. 53 verso

Op den 30 september 1766 hebben Lammert Ruwhof (gedaagde over injurie contra Jan Harmen Mellink, impetrant) nevens
deselvs huijsvrouw Jenneken Geerdes verbonden pro futuro judicato een cavenstede de Evers- of Luikensteede genaamt,
gelegen in de buurschap Noortdijk onder deze heerlijkheid, als te zien ten ordinairen landgerigts protocolle folio 53 verso.
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06.10.1766
Op den 6den october 1766 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren heeft Johannes Nijhof, egte zoon van Harmen Nijhof en
fol. 165 verso Trijntjen te Biesbeek, in der tijd eheluiden, geapprobeert sodane obligatie voor een capitaal ad vijf duizend guldens, als welke
des comparants vader nevens sijne tegenswoordige huisvrouw Aeltjen Nieuwkamp en sijne daarbij vermelte respective broeders
en zusters op den 13 januarii 1763 van de Borculosche provisorie genegotieert, en daar voor de Willemsensplaatze met nog ses
stukken lands daar onder niet gehoorende, te zamen onder de voogdie Neede gelegen, gepasseert en verbonden hebben, en
verklaard sijn aandeel in opgemelte goederen gerigtelijk te verbinden, als breder te zien antea folio 165 verso.
05.11.1766
fol. 169

Op den 5den november 1766 ’s voordemiddaags ten half twaalf uuren hebben Berent ten Hopen en Janna ten Kotte eheluiden
verbonden ten behoeve van Jan Tiesselink, desselvs huijsvrouw Jenneken Sweerink en erven voor een capitale somma van vijf
honderd guldens een weide, groot ongeveer drie dag maaiens, en twee stukken bouwland, de Hoper mathe genaamt, in deze
heerlijkheid, voogdie Neede en buurschap Loghuijsen gelegen, als breder te zien antea folio 169.

05.11.1766
Op den 10den november 1766 hebben Berent Dollenhoed en Janna Timmermans eheluijden, alsmede Harmen Eggink of
fol. 169 verso Kampman en Teunis Florijn in qualiteit als momberen over de minderjarige kinderen van de tweede comparante bij wijlen
en verder
Wijchard Eggink in huwelijk verwekt, overgedragen:
1. Aan Henderik Havink en Roelofken Botterhuis eheluiden en derzelver erven alle het regt het welke de cedenten pro se et
qualitate pro soo uit hoofde van eigendom als pandschap hebben aan het zaai- en hooiland het Bloos einde genaamt, in deze
heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, buurschap Loghuijsen, oost bij langs Hendrik Nijhuijs sijn hooiland, zuijd ’t eindens
den gemeenen weg, west bij langs Hemminks weg na de Broek maat, noord ’t eindens aan de voornoemde Broekmaate; en
2. Aan Berent Biskerink en deszelfs erfgenamen alle het regt, het welke de cedenten pro se et qualitate pro soo uit hoofde van
eigendom als pandschap hebben aan een huijs den Hagvoort genaamt met den daar bij gelegenen grond en land de Tekens
haar mate geheten, in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, buurschap Loghuijsen kennelijk gelegen, alsmede een
uitdrifte in de Loghuiser markt;
als breder te zien antea folio 169 verso et sequenti.
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19.02.1767
fol. 177

Op den 19den februarii 1767 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Geertjen Meijerink, weduwe van wijlen Jan Willem ten
Harkel, overgedragen aan Harmen te Velthuijs, desselvs huijsvrouw Geertjen Harmelink en erven een weijde de Aaftink
mathe genaamt, in deze heerlijkheid, voogdie Neede naast de weijde gronden ’t Overbroek genaamt en die van Gerrit Hagens
gelegen, als breder te zien antea folio 177.

19.02.1767
fol. 178

Op den 19den februarii 1767 is ter instantie van Geertruid Meijerink, wedue van Jan Willem ten Harkel, geprotocolleert een
maagscheidinge tusschen haar en hare twee kinderen Henderik Jan te Harkel en Janna te Harkel over de nog onverdeelde
goederen met haren overleden man bezeten geweest den 28sten julii 1763 opgerigt, waar bij aan geseide wedue aan- en
toebedeelt is onder anderen een weijde onder het erve Aaftink behoord hebbende, onder Neede gelegen, de Aaftink hooimaate
genaamt, als te zien antea folio 178.

13.04.1767
Op den 13den april 1767 ’s voordemiddaags ten half elf uuren hebben Garrit Hagens Engberts zoon en Garritjen
fol. 180 verso Morgensteren eheluijden verbonden ten behoeve van de burgemeester Frederik Elberus en Johanna Lamberg eheluijden en
en verder
haren erven voor een capitale somma van vier honderd en vijf en twintig Caroli guldens en daar op te verlopene rente de helft van
een weijde, waar van Garrit Hagens de wederhelft toebehoord, gelegen onder de voogdie Neede, buurschap Noorddijk even agter
en aan het Aaftink vonder, met de eene zijde aan het gemeene velt en met de andere zijde aan de Kinder-, Velthuijs- en
Schreurs mathen, breder te zien antea folio 180 verso et sequenti.
17.04.1767
Op den 17den april 1767 is ter instantie van Gerrit Jan Olthaar, Harmen Otto Olthaar en Jan Smits als momberen over de
fol. 181 verso minderjarige kinderen van Geertruid Meijers, wedue van wijlen Henderik Olthaar, bij haren geseiden man in huwelijk
en verder
verwekt met namen Jan, Maria, Willemina, geprotocolleert een maagscheid over den boedel en nalatenschap bij geseide wedue
en wijlen haren man in gemeenschap bezeten geweest, waar bij zijn toegedeelt aan de moeder de volgende ongereede goederen:
1. Een huijs in Neede het Smitshuijs genaamt, aan de eene zijde naast het huijs van de kinderen van Jan te Hoonte en aan de
andere kante naast dat van de wedue Wenssink staande en gelegen, met desselvs weere en hofjen daar annex, en den Dijk
gaarden bij de Weeme, de halve bank in de kerk;
2. Twee koeweidens in de Hofmate;
3. Een koeweide in den Pas;
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4. Den hof of gaarden bij de Hofmate gelegen;
5. Een stuk land op den Bleeken esch, groot drie schepels gezaai;
6. De kaatsteede den Hagen;
7. Een stuk land in den Neder berg, drie schepel gezaai;
8. Een stuk lands in den Nederberg bij de windmolen gelegen, groot ses schepels gezaai;
9. Een gaarden in de Reefhorst;
10. Twee koeweiden in het Overbroek;
11. Een hoek veengrond op het Mallumse veen en den halven boedels veengrond op ’t Haxbergse veen;
12. Een stuk land op den Loghuijser berg in de Quikbaane;
13. Een obligatie ten laste van Andries Cornelissen ad 150 guldens;
alles met sijn toebehoor.
Zijnde bij voorschreven maagscheid aan de drie kinderen voor hare vaderlijke erfportie ten dele gevallen aan ongerede parcelen:
 Het huijs en weere nevens de brouwerie en brouwgereetschappen, staande en gelegen in het dorp Neede, aan de eene zijde
naast het huijs van Gerrit Jan Naals en aan de andere zijde naast dat van Arent Luessink, met het annexe hofjen en verdere
toebehoor, soo als ook de halve bank in de kerk, alsmede het land, ongeveer drie schepel gezaai groot, agter het huis of
’t eindens de brouwerie gelegen;
 Twee koeweidens in de Hofmate;
 Een koeweide in den Pas;
 Een stuk land in den Nedensen berg an den Meulenweg gelegen, groot drie schepel gezaai;
 Een stuk lands op den Bleeken esch, groot vier schepel gezaai, en de schoppe daar aan gelegen met de bijstaande boomen;
 Drie agste parten van het erve en goed Assink in Loghuijsen gesitueert;
 Een koeweide in het Overbroek;
sijnde alle deze parcelen in de heerlijkheid Borculo, voogdie Neede kennelijk gelegen, en dan nog een hoek veengrond op het
Mallumse veen, het Tengenagels veen genaamt, alsmede den halven boedels veengrond op het Hoxebargse veen, met derselver
appertinentien en in diervoegen, als breder bij het instrument selve hier vorens ten protocolle te zien folio 181 verso et sequenti.
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04.05.1767
fol. 184

Op den 4den maij 1767 ’s voordemiddaags even over half twaalf uuren heeft Jenneken te Reuschemors, wedue van wijlen
Hendrik Vruink, verbonden ten behoeve van de heer Tieleman ten Cate en Catharina te Lintelo eheluijden voor eene somma
van vier honderd guldens en daar op te verlopene renten een huijs met den daar agter gelegenen hoff en schoppe, staande en
gelegen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie en dorp Neede, breder te zien antea folio 184.

07.05.1767
fol. 184

Op den 7den maij 1767 heeft Joachim Ruwhof laten protocolleren eene erfverdeelinge, gehouden met sijnen broeder Bernadus
Ruwhof over het erve en goed Hilverdink, bij hun in gemeenschap bezeten, en in de buurschap Noortdijk onder de voogdie
Neede gelegen, waarbij aan geseiden Joachim Ruwhof en desselvs huijsvrouw Janna ten Damme voor hunne geregte helft zijn
toegevallen het huijs op het geseide erve staande, met den gaarden aan de noortzijde tot aan de palen, en de sigtvreede tegens
den gaarden en tegens het Blik schietende, voor soo verre de landerien aldaar strekken, alsmede het voorste gedeelte van eene
weide de Hilverdink weijde genaamt, oostwaarts gelegen, soo als van ’t andere gedeelte is afgedeelt, en dan nog ’t voorste
gedeelte van een weijde genaamt ’t Wennenbroek, zuijdwaarts gelegen, van ’t andere gedeelte door een graven of sloot
afgesondert. Daarenboven zijn daar bij aan Joachim Ruwhof en desselvs vrouw ten dele gevallen van de boulanden onder
gementioneerde erve behoorende de volgende parcelen:
1. Het Blik;
2. Den Dries, tusschen het land van het erve Weming gehoorende en een geestelijk stuk;
3. De Steenbree, gelegen tussen ’t land van Jan ten Kolke, en dat soo thans bij Stegert gebouwt word;
4. Een stukjen naast het land van Blaauwhand gesitueert;
5. De Geere, naast het land van Jan Saaltink, en dat soo tegenswoordig Polman bouwt, het Swalemans stuk genaamt;
6. Het Kleine Slat, tusschen het land van Fruink en Jan Saaltink;
7. Het Grote Slat, naast het land van Fruink en het andere land van dit erve, soo reets door Bernadus Ruwhof en desselvs
huijsvrouwe aan Jan ten Kolke verkogt is;
8. Den Trommenslager, tusschen het land van Jan Schuters en dat van Jan ten Kolke; en eindelijk
9. Een stuk land, tusschen een stuk geestelijk land en dat van Henderik Fijnen, schietende het boven einde tussen het land van
het erve Weming en dat van Jan ten Kolke, gaande tusschen beide einden een vaarweg door.
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Waar tegens aan Bernadus Ruwhof en Henderica te Raa eheluijden zijn toegedeelt alle de weide- en bouwlanden, welke
behalven de vorens genoemde, die aan Joachim Ruwhof en desselvs vrouw zijn toegevallen, tot en onder het voorschreven erve
ende goed behoorend, mitsgaders de schoppe en berg daarop staande, videatis latius antea folio 189 verso et sequenti.
18.05.1767
fol. 199

Op den 18 maij 1767 heeft Bernadus Ruwhof voor hemselvs en als volmagtiger van desselvs huijsvrouw Henderica te Raa
overgedragen aan Jan ten Kolke en desselvs erven vijf stukken bouwlands van het erve Hilverdink, namentlijk:
1. Het Nootgat, gelegen tusschen de landerien van de erven Fruink en Mengerink;
2. Het Slat, tusschen de landerien van Jochem Ruwhof en het erve Weming, met den vredegrond tot deze parcelen
gehoorende, en den weg over de Hegge ’t eindens het land van meergemelten Jochem Ruwhof te mogen gebruiken;
3. Het Polmans endeken, groot één en een half schepel gezaai, aan de eene zijde naast het land van de cessionaren en aan de
andere kant naast dat van Henderik Elsman;
4. Den Belt, tusschen een stuk geestelijk land en dat van Fruink, ’t eindens aan de gemeene weg; en
5. Het Lange stukke, tusschen het land der diaconie armen van Neede en een stuk geestelijk land;
te zamen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede op den Noordijker berg kennelijk gelegen, breder te zien antea folio 199.

18.05.1767
fol. 200

Nog heeft Bernadus Ruwhof pro se et qualitate pro op den 18 maij 1767 overgedragen aan Gerrit Assink, sijne huijsvrouw
Gerritjen Dekkers en derzelver erven een stuk bouwlands van het erve Hilverdink onder voorschreven buurschap Noordijk in
den Noordijker berg op de Koldeweij, tussen de landerien van Berent Luessink en van het erve Markerink kennelijk gelegen,
als breder te zien antea folio 200.

18.05.1767
Op den 18 maij 1767 hebben Jan Huiskers en Maria Bekking eheluijden overgedragen aan Gerrit Elsman en Jenneken Smid
fol. 200 verso eheluijden en hare erven een weijdeland den Krappen tooren genaamt, gelegen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede,
en verder
buurschap Noordijk, met de eene zijde langs Wanink mathe en de andere aan Olthofs mathe, met den eenen einde aan of langs
Brinkhofs weijde en den anderen einde aan die van de cessionarien, breder te zien antea folio 200 verso et sequenti.
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18.05.1767
fol. 201

Op den 18 maij 1767 heeft Bernadus Ruwhof pro se en als volmagtiger van sijn vrouw Henderica te Raa overgedragen aan
Jan Schuiten genaamt Huiskes en Maria Bekking eheluijden en derselver erven een hoek weijdegrond van het erve
Hilverdink, leggende ten oosten aan Jochem Ruwhofs weide, west aan Hesselinks weijde, zuijd aan de Bolks beeke, ten
noorden aan Lusink en Bennink weiden, onder de voogdie Neede, buurschap Noordijk, als te zien antea folio 201.

18.05.1767
Op den 18 maij 1767 heeft Bernadus Ruwhof pro se en als volmagtiger van sijn vrouw Henderica te Raa verbonden ten
fol. 202 verso behoeve van Peter Middelburg, koopman te Deventer, voor een capitale somma van twee duijsend guldens en daar op te
en verder
verlopene renten:
1. Het Blik, groot ongeveer tien schepel gezaai, en een gaarden;
doorgehaald
2. Een stuk land den Olijsleger genaamt;
3. Een stuk land het Stukke na Neede genaamt en een hoekjen weidegrond het Wennebroek;
alle te samen onder het erve Hilverdink gehoord hebbende, met het nieuwe daar op getimmerde huijs;
4. Een weijde de Akkermaate, allernaast de weijde van Hoijtink en Rutgerink en langs den Tengenagels esch;
5. Een stuk lands het Koeschalks stukjen genaamt;
6. Agt schepel gezaai in den Loghuiser berg, naast de landerien van Negberink en Wolberink;
te samen onder de voogdie, buurschappen Noordijk en Loghuijsen en omtrent ’t dorp Neede gelegen, breder antea folio 202 verso
et sequenti.
19.05.1767
Op den 19 maij 1767 ’s nademiddaags ten half vijf uuren heeft dominus Bernhardus Westenberg pro se et qualitate qua
fol. 205 verso overgedragen aan Arent Deseker, desselvs ehevrouw Aaltjen Gerritzen en haren erven een gaarden, kennelijk bij het dorp
Neede in den Ruwenhof aan de eene zijde naast den gaarden van Hermannus Weddelink en aan de andere zijde naast koperen
gaarden gelegen, als breder te zien antea folio 205 verso.
19.05.1767
fol. 206

Op den 19 maij 1767 ’s nademiddaags ten half vijf uuren heeft Hermannus Weddelink pro se et qualitate qua overgedragen aan
Arent Deeskers, desselvs huijsvrouw Aaltjen Gerritzen en haren erven een gaarden, gelegen in de voogdie Neede in den
Ruwenhof tussen de gaardens van dominus Westenberg en die van Benedictus Niessink, breder te zien antea folio 206.
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19.05.1767
Op den 19 maij 1767 ’s nademiddaags ten vijf uuren hebben Arent Deeskers en desselvs huijsvrou Aaltjen Gerritzen
fol. 206 verso verbonden ten behoeve van Jan te Raa en Hermina Wanninkhof eheluiden en haren erven voor eene capitale summa van drie
honderd vijf en seventig guldens en daarop te verlopene interesse twee gaardens in den Ruwenhof bij Neede gelegen, soo
comparanten van dominus Westenberg en burgemeester Weddelink hebben aangekogt met en beneffens het van de gemeente
aangekogte hoekjen grond en den aan comparanten verder gehoorenden inslag, breder te zien antea folio 206 verso.
26.05.1767
fol. 208

Op den 26sten maij 1767 hebben Jan Temmink en Geertjen Marquerink eheluijden verbonden ten behoeve van de provisorie
armen van Neede voor twee capitalen, het eene ad één honderd en vijftig guldens en het andere ad vier honder en vijftig
guldens, en interessen van dien een huijs en weere met het land daar agter in het dorp Neede tussen de huijsen en gronden van
Jan Poppink en Henderik Luessink, alsmede een stuk bouwlands in het Tuijnhuijs tussen de landerien van Joachim Ruwhof
en die van de erfgenamen van Benedictus Niessink en Arent ten Hopen, en dan nog een hof of gaarden voor aan in de Weemer
gaardens tussen den gaarden van Jan Henderik de Witte en den weg bij en omtrent het Nedische dorp gelegen, als breder te
zien antea folio 208.

11.06.1767
Op den 11 junii 1767 ’s voordemiddaags ten elf uuren heeft Hendrik Olthaar in qualiteijt als volmagtiger van Willem Leussink
fol. 216 verso en Hendrika ten Hope egteluijden, voorts van Janna Leussink en Trijntjen Leusink, overgedragen aan Albert ter Braak en
Jenneken Waenink eheluijden en haren erven een huijs en weere, gelegen aan den kerkhof binnen ’t dorp Neede tussen het
huijs van Jan Sweerink aan de eene en Hendrik Wunnekink aan de andere zijde, met het hofje daar aan gelegen, breder te zien
antea folio 216 verso.
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- Index -

A
Aaftink

Beerhorst
Henders, 13

Beien winkel

erve, 16

Aaftink hooimaate
weijde de, 16

weide den, 3

Bekke, ter
Jan, 1

Aaftink mathe

Bekken kamp

weijde de, 16

Aaftink vonder
weijde aan het, 16

Agterste mate

weijde en een stuk land den, 4

Bekking
Maria, 19, 20

Belt

weijde de, 4

stuk bouwland den, 19

Akker mathe

Bennink weide, 20
Biesbeek, te

weijde de, 3

Akkermaate

Trijntjen, 15

weijde de, 20

Biskerink

Assink
erve en goed, 16
Gerrit, 19
goed, 11
Lambert (gaarden), 5

Avink
Harmen, 11
Harmen (gaarden), 3
Harmen (huis), 1
kinderen van Henderik (huis), 8

B
Baate, te
Jan (obligatie), 1

Berent, 15

Bisperink
Jenneken, 4

Blaauwhand
land van, 18

Blankvoort
Henderik, 13

Bleeken
Helena, 11
Warner (land), 1

Bleeken esch
1¼ schepel gezaai op den, 12
drie schepels gezaai op den, 16
vier schepel gezaai op den, 16

Blik
stuk bouwland het, 18
stuk bouwland in het, 10
stuk land in het, 1
tien schepel gezaai het, 20
twee stukken lands in het, 3

Blikvoore, de, 10
Bloemen stuk
stuk land het, 7

Bloos
Roelof (huis), 11

Bloos einde
zaai- en hooiland het, 15

Boerman
Jan Henderik, 4

Bolks beeke, de, 20
Bonking
Jan (huis), 12

Bonkink

Brantsen
mr. Everhard Jacob, 13
mr. Hendik Willem, 13
mr. Willem Reinier, 13

Breede stukjen
stuk bouwland het, 4

Breukers
Aaltjen, 12
Berent, 12
Jan, 12

Brinkhofs weijde, 19
Broekers
Reint, 10

Broekmaate, de, 15
Burners
Willemina, 3

Busken
kamp land het, 3
stuk bouland agter het, 1

Jan, 5, 9, 10
Lammert (huis), 8

Borculo
heerlijkheid van, 13

Borculosche provisorie, 15
Botterhuis
Roelofken, 15

Braak, ter
Albert, 21
Albert (huis), 5
Henderik (ggarden), 5

Backer

C
Cate, ten
Hendrik (huis), 11
Hendrik Jan (land), 1
Tieleman, 5, 18
Tileman, 1
Tileman (land), 6

Clever kamp, den, 10
Coelman
Jan, 5

Joanna Maria, 13
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E

Cop
stukje bouwland den, 12

Cornelissen
Andries (obligatie), 16
Dries (huis), 7

Cuipers
Anna, 11

Eggink

Florijn

Harmen, 15
land tegen, 1
land van, 3
Wijchard, 15

Teunis, 15
mr. A., 10

Elferink
Elsman

Arent, 20, 21

Dekkers
Gerritjen, 19

Deseker
Arent, 7, 20

Deseker, te
Griete, 7

Dijk
Jan, 12

Gerrit, 19
Harmen, 6
Henderik, 5
Henderik (land), 19

Erkenswijk

Dijk gaarden, den, 16
Dollenhoed
Berent, 15

Dries
stuk bouwland den, 18

Dumbar
Aleida, 9

Eversplaatsjen
gaardenland van ’t, 5

Everssteede, de
cavenstede, 14

Gaakes
Harmen (land), 10

Geerdes
Jenneken, 14
stuk bouwland de, 18

Geers
Fredrik, 11

Gelder, op
mr. Gerhard Jan, 13

F

Gerritsen
Aeltjen, 7

Gerritzen

Fijnen
Henderik (land), 18

Fischer
erve en goed, 9

Fischer, het
erve of plaatsjen, 9

Aaltjen, 20, 21

Giffel, te
Jan, 1

Goorhuijs
plaatse, 9

Grijsen

Fisger
plaatse, 9

24 juli 2020

gaarden op de, 1

Geere

Catharina Elisabeth, 8

gaarden den, 12

Haar

G

Gerrit (land), 10

Dijk gaarden

H

erve (land), 19
Henderik, 5
land van, 18, 19

Frederik, 16

Gerrit, 12
Janna, 18

stuk bouwland het, 18

Fruink

Elberus

Damme, ten

Geesjen, 7

Grote Slat

Franken

Teunis, 6

Deeskers

Grote Bussink

graaf Georg Dethlof, 13

Elberink

D

Fleming, van

Berent (huis), 5

Haar gaarden, den, 1
Hagen, den
kaatsteede, 16

Hagens
Garrit Engberts zoon, 16
Gerrit (weide), 16
Harmken, 13
Jan, 8

Hagvoort, den
huijs, 15

Harkel, ten
Henderik Jan, 16
Jan Willem, 16
Janna, 16

Harmelink
Geertjen, 16

Harperink
Christiaan, 10
Egbert, 6
Gerrit, 6
Jan, 10
Jan Willem, 6
Janna, 6
land van, 4
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Jan, 13

Hasselt, van
Johan Otto, 13

Havink
Henderik, 15

Haxbergse veen
veengrond op ’t, 16

Heeg akker, den, 5
Hege
weg over de, 19

Hemminks weg, 15
Hengeler gaardens
twee gaardens in de, 5

Hengeler steege
gaarden aan de, 1

Hennink
Arent, 9

hervormde kerke van Neede
schoolmeesters der, 6

Hesselinks weijde, 20
Hilverdink
erve, 19

Hilverdink
erve, 19
erve en goed, 3, 18
huijs op het erve, 18

Hilverdink
erve, 20

Hilverdink
erve, 20

Hilverdink weijde
weide de, 18

Hoever braak, de, 5
Hofmate
hof of gaarden bij de, 16
koeweide van de, 10
twee koeweidens in de, 16

Hoijtink
weijde van, 3, 20

Hondelink
Henderik, 5
Jan (gaarden), 1
Jan (land), 3

Huijssteede

Hendrik (huis), 1
kinderen van Jan (huis), 16

Hope, ten
Gerrit (gaarden), 1
Gerrit (hof), 6
Henderik (huis), 6
Hendrika, 21

diakonie van, 13

Hoper mathe
een weide en twee stukken bouwland
de, 15

Horst, ter
Berend, 12

Hoxebargse veen

stuk land de, 1

Hunderen, van

Kirschbaum

Harmina, 9, 10

wedue, 8

Huning
Maria Gertrudis, 9

Kisvelder molenweg, den, 1
Klein Hoonte
Jan (gaarden), 1

J

Kleine Haken stucke
bouwland, 6

Jacobi
Friederich Heinrich, 4, 8, 10
Johan Georg, 10
Johann Georg, 4
Johann George, 8
Johanna Maria, 8

Kleine Slat
stuk bouwland het, 18

Klopmans
Henrica, 5

Kobus
Harmina, 6

Jasink

Koeschalks stukjen

Henderica, 11
Jannes, 11

Hopen, ten
Arent, 21
Berent, 15
Henderik (huis), 5

Kinder mathe, 16
Kinkelers koele

Jan, 19, 20

Hummel

gemeente van de buurschap, 1

Hoonten, te

huijs aan den, 5, 6
huijs en weere aan den, 21

Huiskers

Hoonte en Neede
Hoonte, te

kerkhof

stuk land de, 7

stuk land ‘t, 3
stuk land het, 20

K
Kampman
Harmen, 15

Kappen mate, de, 4
Kempers
Gerritjen, 12
Jan, 12
Jan (huis), 11

Koldeweij
stuk bouwland op de, 19

Kolke, ten
Jan, 19
Jan (land), 18

Korthof
erven van Metta, 10

Kotte, ten
Janna, 15

veengrond op het, 16
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- Index Kranenkamp

M

Leusink

stuk bouwland in den, 8

Krappen tooren
weijdeland den, 19

Kronenkamp

Trijntjen, 21

Leussink
Janna, 21

Leussink

1½ schepel gezaai op den, 12

Kuijpers
Arent (huis), 3

L

Arent, 5, 6, 11
Henderik, 10
Lammert, 10
weduwe van Jan, 10
Willem, 21

Lintelo, te

Laken Sels, van

Catharina, 1, 18

mr. Ernst, 13

Loghuijser berg

Lamberg
Johanna, 16

Lammers
Hendrik, 10

Lange stukke
stuk bouwland het, 19

Larink
Henderik (gaarden), 5
Henderik (land), 3
Maria, 1
Rutger (land), 1

Leegen gaarden, den, 1
Leemkuijle, de, 7
Leppink
Albert, 4
Gosen, 4

Leppinks Nihuijs
catersteede, 4

Leunneker

stuk land op den, 16

Loghuiser berg
agt schepel gezaai in den, 20

Loghuiser markt
uitdrifte in de, 15

Loman
Berendina, 8
Hendricus, 3
Willemina, 10

Luessink
Arent (huis), 16
Berent (land), 19
Henderik (huis), 21

Luessinks land, 6
Luikensteede, de
cavenstede, 14

Luissinks land, 6
Lusink weide, 20

erfgenamen van Berent (land), 1

Maedt, ter
Henders, 4

Maet, ter
Berentjen, 13
Harmine, 13
Lammert, 13
Triene, 13

Mallumse veen
hoek veengrond op het, 16

land aan den, 1

Morgensteern
Jan, 13

Morgensteren
Garritjen, 16

Mossinkhof
Berentjen, 6

Munster, van
Theodora Margareta, 13

Markerink
erve (land), 19

N

Marquerink
Geertjen, 21

Meeink
Gerritjen, 10

Meijer
Gerrit (huis en land), 3
Willem (land), 10

Meijerink
Geertjen, 16
Geertruid, 16

Meijers
Geertruid, 16

Mellink
Jan Harmen, 14

Mengerink
erve (land), 19
Harmen (land), 6

Meulenweg
stuk bouwland aan den, 6
stuk land an den, 16

Middelburg
Peter, 3, 20
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Molenweg

Naals
Gerrit Jan (huis), 16

Nedensen berg
stuk land in den, 16

Neder berg
drie schepel gezaai, 16

Nederberg
ses schepels gezaai in den, 16
stuk bouwland in den, 1, 10

Nedische berg, den, 5
Neede
diaconie armen van (land), 19
diaconie van, 3
diaconie van (land), 3
diaconie-armen van (land), 1
gemeijnte van, 6
provisorie armen van, 21
provisorie van, 8
schoolmeesters der hervormde kerke
van, 6
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- Index Neederberg
stuk bouwland in den, 6

Negberink
land van, 20

Nienhuijs, te
Jan (land), 1

Niesink
Willem, 6

Niessink
Benedictus (gaarden), 20
erfgenamen van Benedictus (land),
21

Nieuhuijs
Gerrit, 7

Nieuwenhuijs, ten
Getruid, 11

Nieuwkamp

Olthaar

Nijkamp
Aaltjen, 7

Nijssink
Willem (grond), 1

Noordijker berg
een mudde gezaai in den, 7
stuk bouwland in den, 6, 19
stukjen bouwland in den, 6

Noordijker berg, den, 19
Noort, op ten
Barta, 13
Petronella Cunera, 13

Noortdijker berg
twee stukjes bouwland in den, 12

Noortdiker berg, den, 4
Nootgat
stuk bouwland het, 19

Aeltjen, 15

Nieuwstraat
huijs en land op de, 8
huis en hof op de, 5

Nijenhuijs, te
Janna, 5

Nijhof
goed, 13
Harmen, 7, 13, 15
Jan, 7
Johannes, 15

Nijhuijs
Hendrik, 15

O
Oldenkatte
Jan Theodoor, 9
Lambertus, 9

Oldenkotte
Jan Theodoor, 9
Lambertus, 9

Aaltjen, 5
Anna, 3
Harmannus, 12
Hendrik, 12
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Derk, 10
Jan (huis), 21

Q
Quikbaane

R
Raa, te

Olthofs mathe, 19
Olthuis
erve (land), 1
erve (weide), 1

Henderica, 18, 19, 20
Hendrica, 3
Jan, 7, 21

Rae, te
Jan, 1

Ordelmans

Reefhorst

Berent (land), 5

Otten

gaarden in de, 3, 16
twee gaardens in de, 9

stuk land den, 1

Relker, te

Overbroek
koeweide in het, 16
twee koeweiden in het, 16
weijde gronden ’t, 16

Jenneken, 11
Jenneken (huis), 12

Rengevoort, ten
Anna Maria, 11

P

stuk land den, 20
Geeske, 10
Henderik, 10
Jenneken, 10

stuk bouwland het, 19

Poppink

stuk land in de, 16

Olthof

Olijsleger
Olminkhof

Polmans endeken

Gerrit Jan, 5, 16
Harmen Otto, 5, 16
Henderik, 16
Henderik (huis), 11
Hendrik, 21
Hendrik (gaarden), 9
Jan, 16
Maria, 16
Willemina, 16

Pas
een koeweide in den, 16

Polman
bouwman, 18

Reuschemors, te
Jenneken, 18

Reuvekampen
bouwland de, 5

Rikkers bree
stuk bouwland de, 6
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- Index Roller, de
Clara Antonetta, 8
juffr. C.A., 10
Justus Gerhard, 8

Rouwenhof
half huis en hof in den, 7

Rutgerink
erve, 8
weijde van, 3, 20

Rutgerinks gaarden, 3
Rutgerinks land, 8
Rutgerinks stukke
stuk land het, 3

Rutgerinks weide
vier koeweidens langs, 4

Ruwenhof
gaarden in den, 20
schoppe in den, 1
twee gaardens in den, 21

Ruwhof
Bernadus, 1, 3, 18, 19, 20
Hendericus, 1
Janna, 1
Joachim, 18
Joachim (land), 21
Jochem, 1
Jochem (huis), 1
Jochem (land), 1, 19
Jochem (weide), 20
Lammert, 14
Maria, 1
Zwier, 1

S
Saaltink
Jan, 6
Jan (land), 18

Santvoord
Jan Fredrik, 12

Scheunink
Berend, 12
Henders, 12

Scheunink, den
caterstedeken, 12
plaatsjen, 12

Schievelberg Bekking
mr. H., 8

Schimmelpenning van der
Oije
baron Andries, 13
baron Gerrit Ditmar, 13

Schipbeeke, de, 4
Schivelberg Bekking
mr. H., 4

Schleussing, van
baron Gustaaf Adam, 13

Scholte Harperink
land van, 6

Scholte Harperinks land, 6
Schreur, de
land van, 4

Schreurs mathe, 16
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Schuiten
Jan, 20

Schuters
Jan (land), 18

Schuurinks esch, 3
Siegers
Frederik (hof), 6

Sijden weg, den, 4
Sijgers
Fredrik (hof), 5

Sijland
stukje bouwland het, 12

Slat
stuk bouwland het, 6, 19
stukjen bouwland in het, 6

Smid
Jenneken, 19

Smit
Berent, 11
Derk, 11
Geesken, 12

Smits
Jan, 16
Jan (land), 1

Smits land, 6
Smitshuijs, het
huijs, 16

Sonsvelt, van
erfgenamen Willem, 8
Willem, 8

Sontsvelt, van
erfgenamen W., 4

Starink
Harmen Bernard, 11

Steege
hof aan de, 5
hofjen aan de, 6

Steenbree
stuk bouwland de, 18
stuk land de, 1

Stegert
bouwman, 18

Stigtenaar
wedue W. (weide), 1
weijdegrond van, 4

Stokkers
Harmen, 4

Stukke na Neede
stuk land het, 20

Swalemans land, 6
Swalemans stuk
land het, 18

Sweerink
Jan (hof), 6
Jan (huis), 6, 21
Jenneken, 15

Swierink
Jan (hof), 5
Jan (huis), 5

Swikkeler, te
Gosen, 4

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

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 424
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1764-1767
- Index -

T
Tekens haar mate
grond en land de, 15

Temmink
Jan, 21

Tengenagels esch, den, 3, 20
Tengenagels veen
hoek veengrond het, 16

Thijssen
weduwe Henderik (gaardens), 9

Tiesselink
Jan, 15

Timmermans
Janna, 15

Traa, in
Berendina, 13
Garrit, 13
Harmen, 13
Jan, 13
Janna, 13

Trommenslager
stuk bouwland den, 18

Tuijnhuijs
een en een half schepels gezaai in
het, 1
stuk bouwland in het, 21

Tulleken

V
Vaarwerk, te
Berent (land), 1
Harmannus (gaarden), 3
Harmen, 1
Henderik, 1
Trijntjen, 1

Vaarwerk, ten
Henderik, 13

Vatebender
doctor G., 4

Veld, van de
Evert, 13

Velthuijs mathe, 16
Velthuijs, te
Harmen, 16

Viefhuijs
burger lieutenant, 3

Vree, de
Joanna Elisabet, 13

Vroom
Maartje, 12

W
Waenink
Jenneken, 21

Wanink mathe, 19
Wannikhof
Harmina, 7

Wanninkhof
Harmina, 1
Hermina, 21

Wansink
wedue (huis en land), 3
weijdegrond van, 4

Weddelink
burgemeester, 21
Henderik, 3
Hendricus, 9
Hermannus, 11, 20
Hermannus (gaarden), 20

Weeme
gaarden in de, 11

Weeme, de, 16
Weeme, ter
Jan (land), 3, 10

Vruink
Hendrik, 18

Vunderink
Geertruid, 3

Weemer gaarden
gaarden den, 12

Weemer gaardens
hof of gaarden in de, 21

Welmerink
erve en goed, 7

Weming
erve (land), 18, 19

Wennebroek
hoekjen weidegrond het, 20

Wennenbroek
weijde ‘t, 18

Wensink
Stijntjen, 5

Wenssink
wedue (huis), 16

Wesselink
Geertruid, 6

Westenberg
dominus, 21
dominus (gaarden), 20
dominus (land), 1
dominus Bernhardus, 20

Westerholt, van
baron Willem Carel, 13

Wijnbergen, van
baronesse Woltera, 13

Willemsens
Engbert, 12
kaatstede, 12

Beatrix, 13
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- Index Willemsens plaats
goed, 13

Willemsens plaatze, de
erve en goed, 7

Willemsens stede
kaatstede, 12

Willemsensplaatze, de, 15
Willink

windmolen, de, 1, 16
Winkelman
Ernst, 4, 8, 10

Wint Berent
kamp land den, 4

Witte, de
Henders, 6
Jan Henderik (gaarden), 21

Antoni (huis), 3

Wolberink
erve en goed, 10
goed, 4, 8
goed en erve, 8
Jan (huis), 11
land van, 20

Z
Zaaltink
land van, 1

Zijweg
stuk land aan den, 7

Wolf, de
Francois, 9

Wunnekink
Hendrik (huis), 21

24 juli 2020

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

