Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 434
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1792-1794

Registratuure van de voogdie Neede
27.02.1792
fol. 4 en
verder

1792 den 27ste februarii is ter secretarie ten fine van protocollatie overgegeeven copie van een erfmagescheid opgericht en
geslooten tusschen den heer mr. A.O.F. Bomble Vatebender neffens zijne zusters de juffrouwen J.E.C., A.S., E.T. en G.B.
Vatebender ter eene, en den heer G.C.C. Vatebender bevens zijne zuster mejuffrouw R.B.C. Vatebender ter andere zijde,
waarbij de contrahenten ter andere een de contrahenten ter eene zijde in gelijken volkomen, vrijen en volledigen eigendom toeen aanbedeelen alle de ongereede goederen des boedels, niets hoegenaamd uitgezondert, en alsoo meede speciaal 18 o) de
Trommeslagers kamp in deese heerlijkheid onder de voogdie Neede in zijn bekende bepaalingen geleegen en bij den boer op
Stocker, op Kribber, Huurneman en Damme in pacht gebruikt wordende, vide breder hier voorn folio 4 et sequenti.

19.04.1792
fol. 44 en
verder

1792 den 19de april ’s voor de middaags quartier voor twaalf uuren heeft Harmanus ter Woorst of Wansink met mr. A. Geers
met inleidinge geprocedeert op ’t erve en goed Schuurink, zoo aan de abdij van Vreeden hofhorig, en in deze heerlijkheid van
Borculo, voogdie Neede geleegen, vide breder het ordinaire landgerichts protocol folio 44 et sequenti.

28.04.1792
fol. 35 en
verder

1792 den 28ste april ’s agtermiddaags quartier voor drie uuren heeft Jacob Thijsen pro se en als hier toe speciaal last hebbend
van zijn moeije Harmina ten Bosch, mitsgaders zijne huisvrouw Janna Meijer, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve
van Willem te Roller en zijn huisvrouw Geesken te Kleeve ofte haare erven der comparanten eijgendommelijke halve stuk
bouwland van ’t erve Kleeve, geleegen in dese heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, boerschap Loghuijsen naast het land
van den heer B. ten Cate ter eener zijde en langs ’t land van den onmondigen zoon Hendrik Thijsen ter andre zijde, vide breder
hier voorn folio 35 et sequenti.

09.05.1792
fol. 39 en
verder

1792 den 9de maij heeft monsieur B. Ruwhoff ter secretarie overgegeeven een huwelijks voorwaarde om per claus concerts
geprotocolleerd en geregistreerd te worden, waar bij onder anderen de moeder van de bruijd aan haar in vollen eijgendom over
geeft het huijs met het hofjen daar agter geleegen, zoo thans door haar beiden bewoond word, als meede een gaarden den
Dijkgaarden genoemd langs den togt graven en tusschen de gaardens van Arent Elferink en Jan Temmink, nog een hoff langs
de Hofmate en besijden den hoff van Jacob Thijsen, en een koeweide in de Hofmate, vide breder hier voren folio 39 et sequenti.
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18.05.1792
fol. 45 en
verder
doorgehaald

1792 den 18 maij ’s voor de middaags circa elf uuren hebben Jan Ruwhof Bernardszoon en Maria Geesken Olthaar ehelieden
voor een capitaale somma van een duisend vijf hondert Caroli guldens verbonden aan mevrouw Magdalena Margaretha
Schomaker, weduwe van Hamel, 1mo) haar eigendommelijk huis en where het Smitshuis genaamd, staande in ’t dorp Neede
aan de straate op het hoek van de Nieuw en Oude straate, met de eene zijde naast dat van de kinderen van Jan te Hoonte en
met den booven einde naast de weduwe G. Wensink met het hofjen daar annex; 2do) als meede den Dijkgaarden geleegen bij
het dorp Neede aan den Wemerdijk; 3tio) een koeweijde of een twaalfde part in de Hofmaate bij Neede; en 4to) een hoff den
Bogaart genaamd mede bij het dorp Neede geleegen, vide breder hier voren folio 45 et sequenti.

18.05.1792
fol. 48 en
verder

1792 den 18 maij ’s voor de middaags een weinig over elf uuren hebben Jan Weddelink voor hem zelven en als volmagtiger van
de heer burgemeester Hendrik Weddelink en desselfs ehevrouw Jenneken van Daalen, voorts van dominus Albertus
Weddelink en Arnolda Geertruijd ten Cate ehelieden, dan nog van Hermanus Weischede en Engeltien Weddelink
ehelieden, mitsgaders van Barent Weddelink en zijn vrouw Neeltien van Mourik, wijders Gerharda Weddelink en Aleijda
Weddelink en Bernardus Ruwhoff gecedeert en overgedragen aan de heer en mr. Rudolph Jan Staring en erven een weijde
de Egginks weijde genaamt, in de heerlijkheid Borculo, voogdij Neede, buurschap Hoonte kennelijk geleegen kort bij het goed
Hondelink langs de zoogenaamde Hondelings steege en Hoonter esch tusschen de weijden van Vruwink en Eggink, vide
breeder hier voorn folio 48 et sequenti.

18.05.1792
fol. 50 en
verder

1792 den 18de maij ’s voor de middaags quartier over elf uuren heeft Jokkemina te Witte, weduwe van wijlen Harmen Guekes,
aan Jan Ruwhoff en zijn vrouw Judith Harperink voor een capitale somma van vierhondert Caroli guldens verbonden haar
eijgendommelijk huijs en gaarden daar annex staande in den Ruwhoff bij Neede, als meede een stuk bouwland de Breede
genaamt, ongeveer vier scheepels gezaaij, in den Needer berg ter eenere naast een stuk land dat Sweer Gosselink bouwt en en
ten andre zijde naast dat van Lammert Luesink, dan nog een stukjen bouwlant aan den Tegers weg, groot ses spint gezaaij,
naast een stukke land van ’t Weemer erve zoo Emgart Clanderman bouwt, alle welke perceelen in deese heerlijkheid Borculo,
voogdie Neede geleegen, vide breder hier voorn folio 50 et sequenti.
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23.05.1792
fol. 59 en
verder

1792 den 23ste maij ’s middaags een weinig over twaalf uuren heeft de heer Tieleman ten Cate, koopman tot Neede, voor een
capitaale somma van drie hondert guldens met peindinge geprocedeert op en aan alle de zoo gereede als ongereede goederen van
Goossen Leppink, in specie op het plaatsjen den Bekken camp geheten met zijn onderhorige landerijen, weijdegronden en
verder aankleve van dien, kennelijk geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdije Neede, buurschap den Noordijk, vide
breeder ’t ordinair landsgerigte protocol folio 59 et sequenti.

26.05.1792
fol. 65 en
verder
doorgehaald

1792 den 26ste maij ’s avonds ten half seeven uuren heeft Egbert Hungerink voor een capitaale somma van twee hondert en
vijftig guldens met peindinge geprocedeert op het plaatsjen den Bekkamp geheeten, toestendig aan Goossen Leppink en zijn
huisvrouw, met zijn behuijsinge, onderhoorige landerijen, weidegronden en verder aankleeve van dien, geleegen in deese
heerlijkheid Borculo, voogdije Neede, buurschap den Noordijk, vide breeder ’t ordinair landsgerigts protocol folio 65 et sequenti.

01.06.1792
fol. 70 en
verder
doorgehaald

1792 den 1sten junij ’s na de middaags eeven voor vijf uuren hebben Aalbert Kunnenkamp en Geertien Slatboom ehellieden
aan den coopman Gerrit ten Hoope en zijne huisvrouw Steijntien te Relleker voor een capitaale somma van drie hondert
guldens verbonden hunlieder eijgendommelijke cavensteedjen Koords genaamd, bestaande in huis en een kamp lands daar aan
geleegen, groot ongeveer twintig scheepels gezaaij, als mede de eijkenboomen daar om heen staande, dan nog een weijdjen, groot
derde halve koeweijde, onder gemelte plaatsjen gehoorende, het Koords weijdjen genaamt, met ’t eijken hout daarom staande,
tussen de Bekker gaarden van Jan Olthaar en den kamp van Hendrik Bekkeman, in deze heerlijkheid Borculo, voogdije
Neede, buurschap Lochuisen geleegen, vide breder hier voorn folio 70 sequenti.

01.06.1792
fol. 74 en
verder

1792 den 1sten junij ’s nademiddaags eeven nae vijf uuren hebben Goossen Leppink en zijn vrouwe Grietjen ter Weeme 1mo)
aan den coopman Gerrit ten Hoopen en zijn huisvrouw Stijntien te Relker ofte hunlieder erven voor eene capitaale somma van
dartien hondert guldens; 2do) aan Gerrit Bonkink en die zijne erven voor eene somma van vierhonderd guldens verbonden, voor
welke twee differenten capitaalen de comparanten tot een speciaal hijpotheecq stellen 1mo) hun eijgendommelijke huijs den
Bekkamp geheeten met ongeveer drie scheepel gaardengrond en ongeveer drie schepel bouwland, neffens de daar bij en onder
geleegen weide, groot ongeveer vier koe weide, schietende ter eener sijde langs de Schipbeek en aan de andre sijde ’t land van
A. in de Mors, zoo ook tusschen de weijden van Leppink plaatse en ’t Agterste genaamd; 2do) een weijde het Agterste of
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Winkel genaamd, groot ongeveer drie koeweide, met een bosjen van eijken, elsen en peppelboomen daar bij of in geleegen,
schietende langs de Schipbeek en Kapper maate; 3tio) een stuk bouwland en een kleijn akkerbosjen, groot ongeveer neegen
schepel gezaaij, ’t Piggen land of Middelste genaamd, schietende met de eene sijde langs ’t land van Arend in de Mors en aan
de andre sijde langs de Elsbeeke en met ’t einde aan de Kapper maat; en 4to) een huijs genaamt Leppink weunner met de
gaardengrond, ongeveer vier scheepel; dan nog tien scheepel gezaaij bouwland, leggende met de eene zijde langs ’t land van
Gerrit Stokkers en met de andre zijde langs ’t land van Leppink hornte, voorts met eene einde aan Krebber zijn land en met
de andre einde aan ’t Veld, welke parceelen alle kennelijk zijn geleegen in deese heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, buurschap
den Noordijk, vide breder hier voorn folio 74 et sequenti.
05.06.1792
fol. 88 en
verder

1792 den 5de junij ’s na de middaags ten twee uuren heeft de heer mr. C.H. Westenberg als volmagtiger van juffrouw Gerharda
ten Cate gecedeert en overgedraagen aan de heer Christoffel ten Cate en juffrouw Johanna Tegers en erven comparants
principalinne eigendommelijke stukjen bouwlands mitsgaders een kamp of gaardentjen, beijde onder deze heerlijkheid van
Borculo in de voogdie Neede, het eerste tussen de landen van Jan te Raa op ’t Giffelo ende van Jan Ruwhoff aan den weg zoo
op Hoijtink schiet, en het andere bij het erve Olthuijs aan het zogenaamde Rijkenhuis kennelijk geleegen, vide breder hier
voorn folio 88 sequenti.

05.06.1792
fol. 270

1792 den 5de junij is bij een weledele landgerichte van Borculo met advijs van rechtsgeleerden een magescheid geapprobeert
geworden, opgericht tussen Jan te Meer of Meerman, weduwenaar van Aaltien ten Paste, ter eener ende Herman ten Paste en
Jan Welmerink als momboiren ter andre zijde, waarbij aan de vader en eerste condivident is aan- en toebedeelt het Meermans
plaatsjen, geleegen in den Noordijk onder Neede en in deesen heerlijkheid van Borculo, waar en tegens desselvs minderjaarige
zoontie erf- en eijgendommelijk zal bezitten de twee stukken bouwlands onder voorschreven Meermans plaatsjen gehoorende en
het Haken en Lange stuk genaamd, vide breder het weesen protocol folio 270.
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12.06.1792
fol. 93 en
verder

1792 den 12de junij ’s nademiddaags ten twee uuren hebben Harmina Olthoff, weduwe Harmanus Lankheet, voor haar en
haare kinderen, voorts Garrit Assink op Dekkers mede voor zig zelvs en namens zijn meerderjarige dogter Fenne Assink,
mitsgaders Garrit Geerdink pro se et nomine uxoris Berentien Bennink, dan nog Jan Harperink insgelijks voor zig zelvs en
namens zijne huisvrouw Eva Bos, en eijndelijk Harmen Hesselink, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van den
hoogwelgebooren gestrengen heer den heer A.R. vrijheer van Heeckeren, heere van Suideras, drossaard der stad en
heerlijkheid Borculo, &&&, der comparanten eijgendommelijke de Roode landen genaamt, bestaande in zeeven stukken woeste
grond, en wel in zoo verre als dat door paalen of steenen staat afgepaald te worden, alle in deze heerlijkheid Borculo, voogdie
Neede, buurschap den Noordijk op den Woesten Nedesche berg, zuijd zijde schietende langs het land van Leussink, noordzijde
langs ’t vicarien land, oostzijde aan of langs den weg schietende aan de door den heer cooper nieuw op genoemde berg
aangekogte en reeds omgezette grond, en westzijde teindens de verkogte Rood landen geleegen, vide breder hier voorn folio 93
sequenti.

15.06.1792
fol. 77 en
verder

1792 den 15de junij hebben Jan Gielink, voorts mrs. C.H. Westenberg en J.L. Solner als gesubstitueerde volmagtigers met
inleidinge geprocedeert op het hoffhoorige erve en goed Schuurink, kennelijk geleegen in deese heerlijkheid van Borculo,
voogdie Neede, vide breder het ordinaire landsgerichts protocoll folio 77 et sequenti.

22.06.1792
fol. 88

1792 den 22ste junij ’s voor de middaags quartier voor twaalf uuren heeft Harmanus ter Woorst of Wanssink met uijtleidinge
geprocedeert op het hofhorige erve en goed Schuurink, gelegen onder de voogdije Neede, heerlijkheid van Borculo, vide breder
het ordinair landsgerigts protocol folio 88.

02.07.1792
fol. 100 en
verder

1792 den 2den julij ’s na de middaags quartier over drie uuren hebben de heer Arend van Kroon en Catharina Colenbrander
echtelieden gecedeert en overgedraagen aan Johannes Schulte van Mast en zijne erven zeker erve en goed het Middelhuijs
genaamd, bestaande in bouw- en weijdelanden en opgaande bosschen, in deese heerlijkheid Borculo, kerspel Neede, buurschap
Brammelo kennelijk gesitueert, vide breder hier voorn folio 100 sequenti.
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14.07.1792
fol. 106 en
verder

1792 den 14de julij ’s na de middaags ten half ses uuren heeft de heer burgemeester Adam Martens, volmagtiger van de
welgebooren heeren F.M. Popping en C.F. de Schorsin enderselver ehevrouwen, gecedeert en overgedragen de halfscheid aan
de havezathe en goed Welmerink vulgo ’t Bloo genaamt aan ende ten behoeve van den welgebooren heer J.H. van Renesse de
Wulphen, kennelijk geleegen in deze heerlijkheid, voogdije Neede, buurschap Hoente, vide breder hier voorn folio 106 sequenti.

14.07.1792
fol. 113 en
verder

1792 den 14de julij ’s avonds quartier voor ses uuren heeft mr. A.H. Hummelink, secretaris der stadt Groenlo, in qualiteit als
volmagtiger van de heer J.H. van Renesse voor eene capitale somma van vier duijsend guldens verbonden aan ende ten behoeve
van de heeren F.C. de Schorsin en F.M. Popping en derselver respective ehevrouwen de halfscheid aan de havezathe en goed
Welmerink met zijnen onderhorige bouw-, weijdelanden, houtgewassen, kennelijk geleegen in deese heerlijkheid Borculo,
voogdie Neede, buurschap Hoente, vide breder hier voorn folio 113 sequenti.

11.08.1792
fol. 105 en
verder

1792 den 11den augusti ’s voor de middaags quartier over tien uuren heeft Hendrik ten Cate, woonagtig in de buurschap
Haerloo, bij een weledele landgerichte van Borculo versogt een dach tot distractie en verkoop van het plaatsjen Ossen of Jan
Manshuijs genaamt, bestaande in huijs, hoff, gaerden, bouw- en weijdeland, kennelijk staande en geleegen in deesen
heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, buurschap Brammelo, vide breder het ordinair landsgerichts protocoll folio 105 sequenti.

20.09.1792
fol. 121 en
verder

1792 den 20sten september ’s voor de middaags ten half twaalf uuren hebben Jan Bultman nomine uxoris Hendrica ten
Hoopen, voorts Maria ten Damme bij impotentie van haar eheman Garrit ten Damme, geadsisteert met mr. C.H.
Westenberg, dan nog Wichard Gorckink nomine uxoris Jenneken ten Hoopen voor een capitaale somma van seshondert en
neegentig guldens met peindinge geprocedeert op het bij executie te verkopen goed het Ossen of Jammes plaatsjen, voor zoo
verre het zelve niet mogte verkogt worden, of op ’t provenu en restant der koopspenningen, geleegen in den Brammeler broek
onder deze heerlijkheid, voogdije Neede, vide breder het ordinaire landgerichts protocol folio 121 et sequenti.
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11.10.1792
fol. 150 en
verder

1792 den 11den october heeft de heer mr. L.J. Lambergh, richter deser heerlijkheid Borculo, een verwinbrief verleend aan
monsieur Gerrit ten Hoope van het plaatsjen den Ossen of Janmanshuijs genaamd, bestaande in huis, hoff, gaarden, bouw- en
weijdeland, voorts al het geen daar toe verder behoord, kennelijk staande en geleegen in desen heerlijkheid Borculo, voogdie
Neede, buurschap Bramler broeke, in voegen hij Gerrit ten Hoope op den 20ste september 1792 van de nagelatene kinderen van
wijlen Hendrik te Flierhaar en Aaltien ter Borg ehellieden ten overstaan van dit weledele landgerigte aan zig gekogt heeft,
vide breeder hier voorn folio 150 sequenti.

28.11.1792
fol. 171 en
verder

1792 den 28ste november ’s avonds circa half ses uuren hebben Derk ten Hopen en zijn ehevrouw Anna Geertruij Bonkink,
Abraham Nolte en zijn huisvrouw Eva Bonkink, mitsgaders Derk Bonkink en zijn vrouwe Henders Ruwhoff, vervolgens
Arend ten Hoopen en zijn vrouwe Henders Bonkink, dan nog Lammert Morgensterne en Derk ten Hoopen mede namens
Jacob Thijssen als momboiren, voorts nog Derk Bonkink de rato caverende voor zijn absente neef en nigten Jan, Anna en
Grietjen van Ommen, mitsgaders Abraham Nolte mede de rato caverende voor zijn nigte Aleida Zwiers, tans vrouw van
Ommen, gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Arend ter Weeme en desselvs huisvrouw Johanna ten Hoopen en
erven der comparanten en der momboiren hunner pupillen eijgendommelijke aangeërvet huijs met derselver hoff en land daar
agter en aan geleegen in deze heerlijkheid van Borculo, als mede ook de eene halve putte kennelijk staande en gesitueert binnen
Neede aan de straate tusschen de huijsen ter eenere zijde langs cessionarien en met de andre zijde langs de weduwe van Jan
Hagens, vide breeder hier voorn folio 171 sequenti.

28.01.1793
fol. 197 en
verder

1793 den 28ste januarij ’s avonds even over acht uuren hebben Jan Bomers en Garrit Sijgers als voogden der minderjarige
kinderen van Jacob Thijssen gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Willem te Roller en desselvs huisvrouw
Geesken te Kleeve en erven zodane halve stukke bouwland van ’t erve Kleeve als comparantens pupillen daar aan zijn beregtigt
en geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, boerschap Loghuijsen naast ’t land van den heer B. ten Cate ter
eenere en naast ’t land van den onmondigen Hendrik Thijssen, vide breder hier voorn folio 197 sequenti.
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20.04.1793
fol. 211

1793 den 20sten april ’s voor de middaags ten elf uuren heeft Jan Saaltink voor hem zelvs en als volmagtiger van zijn huisvrouw
Berendina Tesink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Jan Hungerink en erven des comparants
eigendommelijke weijde het Hag genaamt, gelegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, buurschap Noordijk,
oostwaarts langs Lussink weijde, zuijden langs de weijde van Jan te Raa op het Giffel, westen langs de weijde bij Mengerink
behorende en noordwaarts langs de weijde bij Mengerink en de weduwe van wijlen Harmanus Lankhiet op ’t Olthoff haaren
bosch, vide breder hier voorn folio 211.

04.05.1793
fol. 226

1793 den 4de maij ’s avonds quartier over ses uuren hebben Lammert Coojers en Reintien Breukers ehellieden voor eene
capitaale somma van achtien hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van Johanna ten Damme, weduwe wijlen Joachim
Ruwhoff, en haare kinderen met namen Jan, Jan Arend Christiaen en Eva Zwaantjen Ruwhoff der comparanten
eijgendommelijke cavenstede ’t Vaarwark genaamd, bestaande in huijs, schuure, gaardengrond, bouwland en weidegrond,
kennelijk gelegen in deze heerlijkheid Borculo, voogdie Neede, buurschap Hoonte, vide breder hier voorn folio 226.

07.05.1793
fol. 234 en
verder

1793 den 7de maij ’s middaags ten twaalf uuren hebben Jan ter Meer en Aaltien Broekers ehellieden voor eene capitaale
somma van vijfhondert guldens aan en ten behoeve van de diaconie armen van Neede verbonden haar comparanten
eijgendommelijke plaatse de Meermans plaatse genaamd, bestaande in huijs, schoppe en een bakhuijs, voorts in gaardengrond
en een kamp bouwlands, groot te zaamen ongeveer dertig scheepels gezaaij, gelegen tussen de landerijen behoorende onder het
plaatsjen aan de heer Wijgink te Grol toestendig en bij Arent Wensink in bouwinge gebruijkt, dan nog een stuk bouwlands,
groot ongeveer zes schepels gezaaij, tussen gemelde A. Wensink zijn Lange stukke en Jannes Hondelink zijn kamp gesitueert,
zijnde de Winkel genaamd, mitsgaders een koeweijde liggende aan de Bolksbeeke en eindelijk eenige weidegrond leggende
tussen de voornoemde landerijen met al het hout en houtgewassen op voorschreven plaatse staande, hebbende zig Berend
Broekers als borge ten principalen voor de interest van voorschreven capitaal ingelaten en daar voor mede verbonden zijn
eigendommelijke stukke bouwlands, groot ongeveer vier schepels gezaaij, gelegen in den Nedischen berg naast een stuk lands
toebehoorende de kerk van Neede en naast een stuk land van de diaconie van Neede, vide breeder hier voorn folio 234 sequenti.
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07.05.1793
fol. 238 en
verder

1793 den 7de maij ’s middaags ruijm twaalf uuren hebben Jan ter Meer en Aaltien Broekers ehellieden voor een capitaale
somma van een duijsend Caroli guldens verbonden aan en ten behoeve van de provisorie armen van Neede haar comparanten
eijgendommelijke plaatse de Meermans plaatse genaamd, bestaande in huijs, schoppe en een bakhuijs, voorts in gaardengrond
en een kamp bouwlands, groot te zaamen ongeveer dertig schepels gezaaij, gelegen tusschen de landerijen van het plaatsjen van
de heer Wijgink te Grol, waar van Arent Wensink bouwman is, dan nog een stuk bouwlands, groot ongeveer ses schepels
gezaaij, tussen gemelde Arent Wensink zijn Lange stukke, de Winkel genaamd, en Jannes Hondelink zijn kamp, mitsgaders
een koeweijde leggende aan de Bolksbeeke en eindelijk eenige weidegrond leggende tussen voornoemde landerijen, met al het
hout en houtgewas op voorschreven plaatse staande, alle welke parceelen kennelijk zijn geleegen in deze heerlijkheid van
Borculo, voogdie Neede, buurschap Noordijk, hebbende zig Berend Broekers als borge ten principalen voor de interesse van
voorschreven capitaal ingelaeten en daar voor mede verbonden zijn eigendommelijke stukke bouwlands, groot ongeveer vier
scheepels gezaaij, gelegen in den Nedischen berg naast een stuk lands toebehoorende de kerk van Neede en naast een stuk land
van de diaconie van Neede, vide breeder hier voorn folio 238 sequenti.

08.05.1793
fol. 245

1793 den 8sten maij ’s middaags ten twaalf uuren heeft Garrit ten Thije als volmagtiger van Henders ten Hoopen, weduwe
wijlen Jan Schapers, gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Derk Bonkink, zijne huisvrouw Henders Ruwhoff en
erven des comparants eijgendommelijke stuk bouwland, groot ongeveer vijf schepels gezaaij, gelegen in dese heerlijkheid van
Borculo, voogdie Neede op den Tengnagels esch tusschen het land van Abraham Nolte aan de eene zijde en aan de andere zijde
van de bouwman van het erve Hoonte, vide breder hier voorn folio 245.

22.05.1793
fol. 271 en
verder

1793 den 22ste maij ’s middaags een weinig over twaalf uuren hebben Jan Bonkink en desselvs huisvrouw Henders Maats voor
een capitaale somma van twee hondert guldens verbonden aan en ten behoeve van Mannes Scholten, desselvs huisvrouw
Berendina Leusink en erven 1mo) een huis Jan Bonkinks huijs genaamd en de daar bij gehoorende gaardengrond, staande en
geleegen bij het dorp Neede in den Rouwenhoff; 2do) een stukke lands de Caters morsch genaamt, groot ongeveer twee molders
gezaaij, geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, buurschap Hoonte aan de eene zijde langs het land van de
weduwe Garrit Scholten en aan de andre zijde langs de weidegrond van Jan te Russchenmors, vide breeder hier voorn folio
271 sequenti.

16 september 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-9Transcriptie: © Rob Stokkers

Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 434
Protocol van opdrachten en bezwaren voor het landgericht

Tafel op bovengenoemd protocol betreffende de voogdij Neede - Periode 1792-1794

31.05.1793
fol. 189 en
verder

1793 den 31sten maij ’s middaags een weinig over twaalf uuren heeft Jan Hendrik ten Damme of Levers pro se et nomine
uxoris, voorts als speciaal last hebbende van zijn broeder en suster Jan en Geesken ten Damme, bij dit weledele landgerigte
versogt en bekoomen een geprefixeerde dag tot distractie van de cavenstede de Stege genaamd, gelegen in dese heerlijkheid van
Borculo, voogdie Neede, buurschap Brammelo, vide breder het ordinair landsgerigts protocol folio 189 sequenti.

04.06.1793
fol. 47 en
verder

1793 den 4de junij is bij een weledel landgerigte van Borculo geapprobeert een maagscheid opgerigt en geslooten tusschen
Jannes Temmink, weduwenaar van wijlen Elsken Jordens, en de mombers over zijn onmondig zoontien uit dit huwelijk
geprocreeert, waar bij is geaccordeert dat de vader de gereede goederen zal behouden op conditie als daar bij en vervolgens van
de ongereede goederen de vaader de eene halfscheid en zijn zoontien de wederhelft, bestaande 1 mo) in een huijs met een hof daar
agter gelegen binnen het dorp Neede tusschen de behuijsingen van Arent Elferink en Egbert Leusink; 2do) in een gaarden den
Weemer gaarden genaamd, kort bij Neede gesitueert, teindens en langs den gemeenen weg en naast den gaarden van Jan
Hendrik de Witte; 3tio) in drie naas elkanderen gelegen stukken bouwlands, te zaamen groot zes schepels gezaaij, geleegen in
het zoogenaamde Tuijnhuijs onder Neede naast de landerijen van Jochem Ruwhoff en van Berent Nijland of Martens; en de
lastige schulden insgelijks half zullen draagen, vide breeder hier van het weesen protocol folio 47 sequenti.

11.06.1793
fol. 286 en
verder

1793 den 11den junij ’s agter middaags een weinig over half ses uuren hebben Roelof ter Steege en Janna Camphuijs ehellieden
voor een capitaale somma van een duijsend Caroli guldens verbonden aan en ten behoeve van monsieur Garrit ten Hoopen en
desselvs ehevrouwe Steintien Trelker en erven hun comparanten eijgendommelijke cavenstede de Stege genaamt, gelegen in
dese heerlijkheid, voogdie Neede, buurschap Brammelo, vide breder hier voorn folio 286 sequenti.

11.06.1793
fol. 288

Eodem die ’s na de middaags ten ses uuren hebben boven gemelde Roelof ter Steege en zijn huisvrouw Janna Camphuijs
hunne eijgendommelijke cavenstede de Stege voor de somma van vijf hondert Caroli guldens verbonden aan en ten behoeve van
Jan Hendrik Greevink op Schuurink en Jenneken Ensink ehellieden ofte erven, vide breder hier voorn folio 288.
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12.06.1793
fol. 297 en
verder

1793 den 12de junij ’s agtermiddaags circa vier uuren hebben Harmanus ter Weme en Jan Waander Assink als voogden over
de minderjarige kinderen van wijlen Derk Assink gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Arent ter Weme en zijn
huisvrouw Janna ten Hoopen en erven een kampjen land, groot ongeveer drie scheepels gezaaij, gelegen in dese heerlijkheid
van Borculo, voogdie Neede in ’t Tuijnhuijs ter eenere zijde naast het land van Gerrit Meijer en ter andere sijde naast ’t land
van Arend ter Weeme, vide breder hier voorn folio 297 sequenti.

12.06.1793
fol. 300 en
verder

Eodem die ’s agter middaags ten vier uuren hebben Harmanus ter Weme en Jan Waander Assink in qualiteit als boven
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Jan ten Hoopen en Grietjen ter Weme ehellieden en haare erven een huijs
met ’t agterleggende land en de halve putte, benevens ’t oovenhuijsjen en den gank naast Hendrik ter Braaks huijs, staande en
gelegen in dese heerlijkheid binnen ’t dorp Neede ter eenere zijde naast het huijs en land van Jan Bomers en ter andere sijde
naast ’t huijs en land van Hendrik ter Braak, vide breder hier voorn folio 300 sequenti.

12.06.1793
fol. 302

Eodem die ’s agter middaags een weinig over vier uuren hebben meergemelte Harmanus ter Weeme en Jan Waander Assink
gecedeert en overgedragen aan en ten behoeve van Evert Jan ter Weme, desselvs huisvrouw Janna Lammers en erven hunner
pupillen eijgendommelijke gaarden, groot ongeveer twee schepels gezaaij, gelegen in deze heerlijkheid Borculo onder de voogdij
Neede in de Hengeler gaardens, ter eenere zijde naast den gaarden van de weduwe van Hendrik Hondelink en ter andere zijde
naast den gaarden van de weduwe Joachim Ruwhoff, vide breder hier voorn folio 302.

12.06.1793
fol. 305 en
verder

Eodem die ’s agter middaags quartier over vier uuren hebben dukgemelte Harmanus ter Weeme en Jan Waander Assink
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Gerrit ten Cate en Hendrica Groothuijs ehellieden en haare erven hunner
pupillen eijgendommelijke stuk bouwland gelegen in dese heerlijkheid onder Neede op den Bleeken esch, ter eener zijde naast
het land van Gerrit Meijer en ter andre zijde aan dat van Jan Smit, met de daarbij gehoorende drie hoeken plaggengrond op het
Spelbroek naast den grond van Garrit Ruwhoff numero 3 en naast den voetpad numero 2 ende naast den grond van Gerrit ten
Hopen, mitsgaders van Derk ten Hopen en Gerrit Meijer, vide breder hier voorn folio 305 sequenti.
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12.06.1793
fol. 308

1793 den 12de junij ’s agtermiddaags ten half vijf uuren hebben Hermanus ter Wheeme en Jan Waander Assink laastelijk nog
gecedeert en overgedraagen aan en ten behoeve van Garrit ten Cate en Hendrica Groothuijs ehellieden, voorts aan Tieleman
ten Cate en Johanna Jacoba Roelvink mede ehellieden en haar respective erven, ider voor de halfscheid, hunner pupillen
eigendommelijke halve stuk bouwlands, ongeveer twee schepels gezaaij groot, in dese heerlijkheid, voogdije Neede in den
Nederberg ter eener zijde naast het land van G. ten Cate, vide breder hier voorn folio 308.

02.07.1793
fol. 336

1793 den 2den julij ’s agtermiddaags ten half ses uuren heeft Harmina ten Bos binnen Neede ten huijse van Jacob Thijsen bij
testamentaire acte gelegateert en besproken aan de twee zoonen van Jacob Thijsen en Janna Meijer ehellieden met naamen
Garrit Hendrik en Harmanus Thijsen eene summa van vijfhondert guldens ieder ofte wel te zamen eene summa van duijsend
guldens, vide breder hier voorn folio 336.

02.07.1793
fol. 339

1793 den 2de julij ’s agtermiddaags quartier voor ses uuren heeft Harmina ten Bos voor een capitale summa van achthondert
Caroli guldens verbonden aan ende ten behoeve van Jan Ruwhoff, desselvs huisvrouwe Judith Harperink ofte erven zoodane
ongereede goederen als zij comparante in eijgendom besit en in deese heerlijkheid in en onder het dorp Neede geleegen zijn, vide
breder hier voorn folio 339.

13.08.1793
fol. 77 en
verder

1793 den 13de augustus is bij een weledle landgerigte van Borculo een maagescheid geapprobeert geworden, opgerigt tusschen
Stiene Brouwers, weduwe wijlen Hendrik Cooldeweij, ter eenre, voorts Engbert Cooldeweij en Jan Brouwers als momboiren
over des eersten contrahents minderjaarige dogtertien Berendina ter andre zijde, waar bij aan de moeder is aan- en toebedeelt de
halfscheid van het ongereede goed, bestaande in een huijs of wooninge den Tempel genaamt, met een molder gezaaij land en
drie spind hofland daar bij, en geleegen in deese heerlijkheid van Borculo, voogdie Neede, buurschap Noordijk, vide breder het
weesen protocol folio 77 sequenti.

12.09.1793
fol. 85 en
verder

1793 den 12de september is bij een weledle landgerigte van Borculo geapprobeert een magescheid opgerigt en geslooten tusschen
Jacoba Alferink, weduwe wijlen Berend Wansink, ter eenre, voorts de aangestelde en toegelaatene momboiren over haare vijf
onmondige kinderen ter andre zijde, waar bij aan de weduwe en moeder is aan- en toebedeelt geworden de eene halfscheid van de
roerende en onroerende goederen, obligatien, actien en crediten, voorts de schulden voor zoo verre tot den gemeenschappelijke
boedel gehoorende, vide breder hier van het weesen protocol folio 85 sequenti.
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10.10.1793
fol. 105 en
verder

1793 den 10de october is bij een weledel landgerigte van Borculo geapprobeert een magescheid opgerigt en geslooten tusschen
Jenneken Schoppers, weduwe wijlen Hendrik Luesenkamp, ter eenre, voorts de aangestelde en gequalificeerde momboiren
van en over haar minderjarige zoontie, waar bij onder anderen is aan- en toebedeelt geworden de halfscheid van een stukjen land
geleegen in den Needischen berg, vide breeder hier over het weesen protocol folio 105 sequenti.

25.10.1793
fol. 389 en
verder

1793 den 25ste october ’s voor de middaags circa twaalf uuren heeft Derk Schuijtert gecedeert en overgedraagen aan en ten
behoeve van Egbert Broekers en erven comparants eigendommelijke twee stukken bouwlands, kennelijk gesitueert tussen het
land van de kerk van Neede ter enere en tusschen het land van Willem Huijkers en Jan Rotgerink, en het tweede geleegen
tusschen de landerijen van Berend Broekers ter eenere en tussen het land van Jan te Raa op Giffele, in deese heerlijkheid
Borculo, voogdie Neede in den Needischen berg, vide breeder hier voorn folio 389 sequenti.

22.11.1793
fol. 421

1793 den 22ste november ’s avonds ruijm ses uuren hebben Barent Vulkerink en Henders ter Braak ehellieden gecedeert en
overgedragen aan ende ten behoeve van monsieur Abraham Nolte en desselvs huisvrouw Eva Bonkink en erven der
comparanten aangeërfde gaarden den Rijdvorsten of Rijdvoezeken gaarden genaamt, in de Revorst bij het dorp Neede onder
deese heerlijkheid Borculo, vide breeder hier hier van folio 421.

19.02.1794
fol. 240

1794 den 19de februarij ’s voor de middaags ten tien uuren heeft mr. A. Geers in qualiteit als advocaat fiscaal met arrest en
besathe geprocedeert op alle de gereede en ongereede goederen van Harmen Wilmsen en die zijn vrouw bezeten en in dese
heerlijkheid, voogdie Neede geleegen zijn, vide breder ’t ordinair landgerigts protocol folio 240.
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- Index -

A

Bomble Vatebender
mr. A.O.F., 1

Agterste

Bomers

weide ‘t, 3
weijde het, 3

Jan, 7
Jan (huis en land), 11

Alferink

Brouwers

D

Jan, 12
Stiene, 12

Daalen, van
Jenneken, 2

Bultman

Damme

Jan, 6

boer op, 1

Bonkink

Jacoba, 12

Assink
Derk, 11
Fenne, 5
Garrit, 5
Jan Waander, 11, 12

B
Bekkamp, den
huijs en gaardengrond, 3
plaatsjen, 3

Bekkeman
Hendrik (kamp), 3

Bekken camp, den
plaatsjen, 3

Bekker gaarden, de, 3
Bennink
Berentien, 5

Bleeken esch
stuk bouwland op den, 11

Bloo, ‘t
havezathe en goed, 6

Bogaart
hoff den, 2

Bolksbeeke
een koeweijde aan de, 8, 9

Anna Geertruij, 7
Derk, 7, 9
Eva, 7, 13
Gerrit, 3
Henders, 7
Jan, 9

Borg, ter
Aaltien, 7

Bos
Eva, 5

Bos, ten
Harmina, 12

Bosch, ten
Harmina, 1

Braak, ter
Henders, 13
Hendrik (huis en land), 11
Hendrik (huis), 11

Breede
stuk bouwland de, 2

Breukers
Reintien, 8

Broekers
Aaltien, 8, 9
Berend (borg), 8, 9
Berend (land), 13
Egbert, 13
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C
Camphuijs
Janna, 10

Cate, ten
Arnolda Geertruijd, 2
B. (land), 1, 7
Christoffel, 4
G. (land), 12
Garrit, 12
Gerharda, 4
Gerrit, 11
Hendrik, 6
Tieleman, 3, 12

Damme, ten
Garrit, 6
Geesken, 10
Jan, 10
Jan Hendrik, 10
Johanna, 8
Maria, 6

Dekkers, op
Garrit, 5

Dijkgaarden
gaarden den, 1

Dijkgaarden, den, 2

E

Caters morsch
stukke lands de, 9

Clanderman
Emgart (land), 2

Colenbrander
Catharina, 5

Coojers
Lammert, 8

Cooldeweij
Berendina, 12
Engbert, 12
Hendrik, 12

Eggink
weijde van, 2

Egginks weijde
weijde de, 2

Elferink
Arent (gaarden), 1
Arent (huis), 10

Elsbeeke, de, 3
Ensink
Jenneken, 10
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F
Flierhaar, te

H
Hag

Hendrik, 7

weijde het, 8

Hagens

G
Geerdink
Garrit, 5

Geers
mr. A., 1, 13

Gielink
Jan, 5

Giffel, op het
Jan (weide), 8

Giffele, op
Jan (land), 13

Giffelo, op ‘t
Jan (land), 4

Gorckink
Wichard, 6

Gosselink
Sweer (land), 2

Greevink
Jan Hendrik, 10

Groothuijs
Hendrica, 11, 12

Guekes
Harmen, 2

weduwe van Jan (huis), 7

Haken stuk
bouwland het, 4

Hamel, van
weduwe, 2

Harperink
Jan, 5
Judith, 2, 12

Heeckeren van Suideras, van
heer A.R., 5

Hengeler gaardens
gaarden in de, 11

Hesselink
Harmen, 5

Hofmaate
een koeweijde in de, 2

Hofmate
hoff langs de, 1

Hofmate:, 1
Hoijtink
weg naar, 4

Hondelings steege, de, 2
Hondelink
goed, 2
Jannes (kamp), 8, 9
weduwe van Hendrik (gaarden), 11

J

Hoonte
bouwman van het erve (land), 9

Hoonte, te
kinderen van Jan (huis), 2

Hoonter esch, de, 2
Hoope, ten
Gerrit, 3, 7

Hoopen, ten
Arend, 7
Garrit, 10
Gerrit, 3
Henders, 9
Hendrica, 6
Jan, 11
Janna, 11
Jenneken, 6
Johanna, 7

Hopen, ten
Derk, 7
Derk (grond), 11
Gerrit (grond), 11

Huijkers
Willem (land), 13

Hummelink
mr. A.H., 6

Hungerink
Egbert, 3
Jan, 8

Huurneman
boer op, 1

Jammes plaatsjen, het
goed, 6

Jan Bonkinks huijs
huis, 9

Jan Manshuijs
plaatsjen, 6

Janmanshuijs
plaatsjen, 7

Jordens
Elsken, 10

K
Kapper maat, de, 3
Kapper maate, de, 3
Kleeve
halve stukke bouwland van ’t erve, 7
stuk bouwland van ’t erve, 1

Kleeve, te
Geesken, 1, 7

Koords
cavensteedjen, 3

Koords weijdjen
weijdjen het, 3

Krebber
land van, 3

Kribber
boer op, 1

Kroon, van
Arend, 5

Kunnenkamp
Aalbert, 3
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L
Lambergh
mr. L.J., 7

Lammers
Janna, 11

Lange stuk
bouwland het, 4

Lange stukke, het, 8, 9
Lankheet
Harmanus, 5

Lankhiet
weduwe van Harmanus (bos), 8

Leppink
Goossen, 3

Leppink hornte
land van, 3

Leppink plaatse
weijden van, 3

Leppink weunner
huijs en gaardengrond, 3

Leusink
Berendina, 9
Egbert (huis), 10

Leussink
land van, 5

Levers
Jan Hendrik, 10

Luesenkamp
Hendrik, 13

Luesink

M

N

erve, 4

Maats

Nederberg

Henders, 9

Martens
Adam, 6
Berent (land), 10

Meer, te

Ommen, van

halve stuk bouwlands in den, 12

Nedischen berg
vier scheepels gezaaij in den, 9
vier schepels gezaaij in den, 8
diaconie armen van, 8
diaconie van (land), 8, 9
kerk van (land), 8, 9, 13
provisorie armen van, 9

Meer, ter
Jan, 8, 9

Meerman
Jan, 4

Meermans plaatse, de
plaatse, 8, 9

Meermans plaatsjen, het, 4
Meijer
Gerrit (grond), 11
Gerrit (land), 11
Janna, 1, 12

Mengerink
weijde bij, 8

Needer, 2
Needischen berg

Berent (land), 10

Nolte
Abraham, 7, 13
Abraham (land), 9

erve en goed, 5

O

Middelste
stuk bouwland ‘t, 3
Lammert, 7

Mors, in de
A. (land), 3
Arend (land), 3

Lammert (land), 2

Mourik, van

Lussink weijde, 8

Neeltien, 2

plaatsjen, 6

Ossen plaatsjen, het
goed, 6

Ossen, den
plaatsjen, 7

Oude straate, de, 2

stukjen land in den, 13

Nieuw straate, de, 2
Nijland

Middelhuijs, het

Morgensterne

Aleida, 7
Anna, 7
Grietjen, 7
Jan, 7

Ossen

Neede

Jan, 4

16 september 2020

Olthuis

P
Paste, ten
Aaltien, 4
Herman, 4

Piggen land
stuk bouwland ‘t, 3

Popping
heer F.M., 6

Olthaar
Jan (gaarden), 3
Maria Geesken, 2

Olthoff
Harmina, 5

Olthoff, op ‘t
weduwe van Harmanus (bos), 8

R
Raa, te
Jan (land), 4, 13
Jan (weide), 8

Relleker, te
Steijntien, 3
Stijntien, 3
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- Index Renesse de Wulphen, van

S

heer J.H., 6

Renesse, van
heer J.H., 6

Revorst, de, 13
Rijdvoezeken gaarden
gaarden den, 13

Rijdvorsten gaarden
gaarden den, 13

Rijkenhuis, het, 4
Roelvink
Johanna Jacoba, 12

Roller, te
Willem, 1, 7

Roode landen, de, 5
Rotgerink
Jan (land), 13

Russchenmors, te
Jan (weide), 9

Ruwhof
Jan Bernardszoon, 2

Ruwhoff
B., 1
Bernardus, 2
Eva Zwaantjen, 8
Garrit (grond), 11
Henders, 7, 9
huijs en gaarden in den, 2
Jan, 2, 8, 12
Jan (land), 4
Jan Arend Christiaen, 8
Joachim, 8
Jochem (land), 10
weduwe Joachim (gaarden), 11

Smitshuis, het

Saaltink

Garrit, 9

Solner

Jan, 8

Thijsen

mr. J.L., 5

Schapers

Spelbroek

Jan, 9

plaggengrond op het, 11

Schipbeek
weide langs de, 3
weijde langs de, 3

Scholten
Mannes, 9
weduwe Garrit (land), 9

Schomaker
Magdalena Margaretha, 2

Staring
mr. Rudolph Jan, 2

Steege, ter

Jenneken, 13

Schorsin, de

Hendrik (land), 7
Jacob, 7
kinderen van Jacob, 7

Stege, de
cavenstede, 10

Stocker

Trelker

Schuijtert

Steintien, 10

Stokkers

Trommeslagers kamp, de, 1
Tuijnhuijs

Gerrit (land), 3

heer C.F., 6
heer F.C., 6

Garrit Hendrik, 12
Harmanus, 12
Hendrik (land), 1
Jacob, 1, 12
Jacob (hof), 1
Jacob (huis), 12

Thijssen

Roelof, 10

boer op, 1

Schoppers

T

drie stukken bouwlands in het, 10
een kampjen land in het, 11

Tegers

Derk, 13

Schulte van Mast
Johannes, 5
erve en goed, 1, 5

Schuurink, op
Jan Hendrik, 10

Sijgers

Tegers weg
Temmink
Jan (gaarden), 1
Jannes, 10

Tempel, den
huijs of wooninge, 12

Garrit, 7

Tengnagels esch

Slatboom
Geertien, 3

vijf schepels gezaaij op den, 9

Tesink

Smit
Jan (land), 11

V

Johanna, 4
stukjen bouwlant aan den, 2

Schuurink

16 september 2020

Thije, ten

huis en where, 2

Berendina, 8

Vaarwark, ‘t
cavenstede, 8

Vatebender
heer G.C.C., 1
juffrouw A.S., 1
juffrouw E.T., 1
juffrouw G.B., 1
juffrouw J.E.C., 1
juffrouw R.B.C., 1

Vatebender, Bonmble
mr. A.O.F., 1
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- Index Veld, ‘t, 3
vicarien land, 5
Vreeden
abdij van, 1

Vruwink

Weeme, ter

weijde van, 2

Arend, 7
Arend (land), 11
Grietjen, 3
Harmanus, 11

Vulkerink
Barent, 13

W
Wansink
Berend, 12
Harmanus, 1

Wanssink
Harmanus, 5

Weddelink
Aleijda, 2
Barent, 2

burgemeester Hendrik, 2
dominus Albertus, 2
Engeltien, 2
Gerharda, 2
Jan, 2

Weemer erve
stukke land van ’t, 2

Weemer gaarden
gaarden den, 10

Weischede
Hermanus, 2

Welmerink
havezathe en goed, 6
Jan, 4

16 september 2020

Weme, ter
Arent, 11
Evert Jan, 11
Grietjen, 11
Harmanus, 11

Wemerdijk, den, 2
Wensink
Arent (plaatsje), 8, 9
weduwe G. (huis), 2

Witte, de
Jan Hendrik (gaarden), 10

Witte, te
Jokkemina, 2

Woesten Nedesche berg, den,
5
Woorst, ter
Harmanus, 1, 5

Westenberg

Z

mr. C.H., 4, 5, 6

Wheeme, ter
Hermanus, 12

Wijgink

Zwiers
Aleida, 7

heer (plaatsje), 8, 9

Wilmsen
Harmen, 13

Winkel
stuk bouwlands de, 8, 9
weijde het, 3
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