Regesten Vorden.

Diverse goederen. Blz. 16.
17-11-1755, is verschenen Peter Schenker, meester zilversmid alhier, als gevolmachtigde van de
hoog weledelgeboren heer Ernest Willem van Cochenheim tot Tenckink en Hardenberg, met volmacht
verleend door de Magistraat van de stad Borge d.d. 04-11-1755, getoond, geregistreerd en geldig
bevonden.
Namens en in opdracht van de hoogweledelgeboren heer Ernest Willem van Cochenheim verklaart hij
dat deze schuldig is aan de advocaat Oswalt Peter Hoevel en zijn erven een bedrag van 13000 in
zilveren Hollandse gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%.
Als borg en dus als onderpand geeft hij zijn 50% eigendom in de Hackfortse tiende gaande uit de
erven en goederen Kosté (Kostede), Jimminck, Olyslag, Liefferink, Nieuwenhuis, Bijvank, Maalderink
en de Wiersse, waarvan zijn moeder de andere helft bezit.
11-05-1765, akte geannuleerd vanwege betaling.
Twee stukken land in de Woestenenk. Blz. 20.
27-11-1755, is verschenen de koster Jan Gallée als gevolmachtigde van de zusters Magdalena en
Johanna Stroman en hun broer Garrit Stroman, volgens verleende volmacht van de stad Alkmaar van
10 en 14-07-1755 getoond en geldig bevonden. Verklaart dat hij na ontvangst van de koopsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Stroman, zijn vrouw Berendina Obbink en
erven het ¾ gedeelte van twee stukken land gelegen in de Woestenenk in het kerspel van Vorden.
Het ene genaamd Elshaver Bree en liggende tussen het land van Elshoff en van de weduwe Assink,
het andere tussen dat van Wiemelink en de erfgenamen van de overleden Wander Roordink. Alles vrij
van lasten, behalve de verponding.
Katerstede het Winkel. Blz. 26.
10-01-1756, zijn verschenen Garrit Ontstenk en zijn vrouw Janna Aalderkamps, boeren en eigenaren
van katerstede het Winkel gelegen in de buurtschap van Delden en verklaren voor henzelf en hun
erven dat zij schuldig zijn aan Garrit Jan Knoef en zijn erfgenamen een bedrag van 150 gulden tegen
een jaarlijkse rente van 4%, waarvoor zij geven als borg voor een correcte betaling en dus als
onderpand hun katerstede het Winkel, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
30-04-1762, akte geannuleerd vanwege betaling.
Stuk bouwland op de Woestenenk. Blz. 27.
05-02-1756, zijn verschenen Jasper Bilderbeek en Berent Scholthorst met zijn vrouw Anneken
Bielderbeek en verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berent Willemsen, zijn vrouw Hendrika
Brinkhoff en erven een stuk bouwland gelegen in de Woestenenk in het kerspel van Vorden.
Grenzend met de ene zijde aan het land van de heer Hoppenbrouwer, met de andere zijde aan het
land van de Diaconie van Vorden en met het eind aan de Hooibeke. Tiendbaar en belast met de
verponding.
Erve Groot Lebbink. Blz. 29.
24-02-1756, zijn verschenen Jan van Essen en zijn vrouw Christina Hartgers en bekennen voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Joost Jan Opte Noort, zijn vrouw Geertruid Margareta
Daandels en hun erven een bedrag 3000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%, en geven als borg
voor een correcte betaling en dus als onderpand hun eigendommelijke helft van het erve en goed
Groot Lebbink gelegen in de buurtschap van Linde in het kerspel Vorden.
21-11-1758, akte geannuleerd vanwege betaling.
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De Alderkampsslag. Blz. 46.
24-05-1756, zijn verschenen Arent Luikink, Jan Luikink en Hendrik Stomp, kinderen en erfgenamen
van de overleden Janna Alderkamp weduwe van Teunis Stomp. Verder Dersken Enserink weduwe
van Jan Klein Venhorstink, in dezen en indien nodig geassisteerd door haar zoon Jan Klein
Venhorstink, Jan Hiddink en zijn vrouw Janna Venhorstink, Jan Venhorstink zijn vrouw Frederika
Daniels, Jan Heesterman en zijn vrouw Willemina Venhorstink, Dries Egberts en zijn vrouw Dersken
Venhorstink, Garrit en Henders Venhorstink en laatstgenoemde indien nodig geassisteerd door
Rijkkert Venhorstink.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Jan Garmel, zijn vrouw Grietjen Lentink en erven de door hen bezeten helft van
een kamp genaamd de Alderkampsslag, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Het Anerent Stuk. Blz. 47.
24-05-1756, verschenen Arent Luikink, Jan Luikink en Hendrik Stomp, kinderen en erfgenamen van
de overleden Janna Alderkamp weduwe van Teunis Stomp. Verder Dersken Enserink weduwe van
Jan Klein Venhorstink, in dezen en indien nodig geassisteerd door haar zoon Jan Klein Venhorstink,
Jan Hiddink en zijn vrouw Janna Venhorstink, Jan Venhorstink zijn vrouw Frederika Daniels, Jan
Heesterman en zijn vrouw Willemina Venhorstink, Dries Egberts en zijn vrouw Dersken Venhorstink,
Garrit en Henders Venhorstink en laatstgenoemde indien nodig geassisteerd door Rijkkert
Venhorstink.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Garrit Onstenk en zijn vrouw Janna Alderkamp het stuk zaai of bouwland genaamd
het Anerent Stuk, gelegen tussen het land van het erve Langkamp en het land van Gosewijn Noortwijk
in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Bouwland het Stapelkampstuk. Blz. 48.
04-06-1756, is verschenen Warner Meuleman en zijn vrouw Bartha Hesselink, Christoffel Bruggink als
gevolmachtigde van Jan Meuleman, met volmacht verstrekt door dit gerecht op 18-05-1756.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Goossen Zweverink, zijn vrouw Geertjen Janssen en erven een stuk zaai- of
bouwland genaamd het Stapelkampstuk. Gelegen in de Weustenenk in het kerspel van Vorden,
tussen het land van Bilderbeek en de erve de Voorde.
Stuk zaai- of bouwland. Blz. 49.
04-06-1756, is verschenen Warner Meuleman en zijn vrouw Bartha Hesselink, en Christoffel Bruggink
als gevolmachtigde van Jan Meuleman met volmacht verstrekt door dit gerecht op 18-05-1756.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Adolph Hesselink, zijn vrouw Roelina Abbink en erven de helft van een stuk zaaiof bouwland. Gelegen in de Weustenenk in het kerspel van Vorden, tussen het land van het erve
Wiemelink en dat van Lambert Elshof.
Plaatsje de Boskamp. Blz. 49.
04-06-1756, is verschenen Warner Meuleman en zijn vrouw Bartha Hesselink, en Christoffel Bruggink
als gevolmachtigde van Jan Meuleman met volmacht verstrekt door dit gerecht op 18-05-1756.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Christoffel Bruggink, zijn vrouw Chrristina Mellink en erven hun volledig in
eigendom bezeten plaatsje genaamd De Boskamp, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
van Vorden.
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Bouwland op de Eelmerinkkamp. Blz. 50.
04-06-1756, is verschenen Warner Meuleman en zijn vrouw Bartha Hesselink, en Christoffel Bruggink
als gevolmachtigde van Jan Meuleman met volmacht verstrekt door dit gerecht op 18-05-1756.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Antonij Noortwijk en zijn erfgenamen hun eigendommelijke helft van een stuk zaaiof bouwland op de Eelmerinkkamp, tussen het land van Antonij Noortwijk en van Heijink, gelegen in
het kerspel van Vorden.
Bouwland het Eelmerinkkamp. Blz. 51.
04-06-1756, is verschenen Warner Meuleman en zijn vrouw Bartha Hesselink, en Christoffel Bruggink
als gevolmachtigde van Jan Meuleman met volmacht verstrekt door dit gerecht op 18-05-1756.
Verklaren allen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Gerrit Jan Stoffersen en zijn erfgenamen hun eigendommelijke helft van een stuk
zaai- of bouwland op de Eelmerinkkamp, tussen het land van Antonij Noortwijk en Heijink gelegen, in
het kerspel van Vorden.
Erve Alderkamp. Blz. 52.
09-06-1756, zijn verschenen Gosewijn Noortwijk en zijn vrouw Cornelia Gertruida Schemming en
bekennen schuldig te zijn aan de heer Simon de Vries en zijn erfgenamen een bedrag van 6000
gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 ½ procent.
Zij geven als borg voor een correcte betaling en dus als onderpand hun in eigendom hebbende erve
en goed genaamd de Alderkamp, met alle toebehoren en rechten en de daarbij gelegen Kevelerkamp,
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
24-06-1771, akte geannuleerd vanwege betaling.
De erven en goederen Rijkenborg en Hoevendael. Blz. 57. inlegvel
17-07-1756, zijn verschenen Evert Maelderink de bouwman op het erve Ringelenbergh en bekent
voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Griete Ringelenberg dat zij van de nagelaten
kinderen van Jan Rijkenberg een openstaande obligatie van 800 gulden betaald hebben gekregen.
Jan Rijkenberg weduwnaar van Janna Pelskamp had dit op 08-07-1749 opgenomen en daarvoor als
onderpand gesteld zijn eigendommelijke helft van het erve Rijkenborg en het halve land genaamd het
Hoevendael met alle toebehoren gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erfhuis Medler. Blz. 83.
19-10-1756, zijn verschenen de heer Aloisius van Dorth bij dezen geassisteerd door zijn advocaten
Dr. J.L. Solner en R.J. Staring. Zij refereren aan de uitspraak 07-04-1756 van dit gerecht betreffende
de hoogweledelgeboren vrouwe Judith Maria Ignatia van Dorh douairière Theodorus Ignatius van
Dorth tot Boslo. Het hof heeft hierbij geoordeeld en bevolen zij geen enkele aanspraak kan en mag
maken op de nalatenschap van de overleden heer Rudolph baron van Dorth tot Medler. Op 13-101756 was het vonnis in hoger beroep door het Provinciaal Hof bindend verklaard.
Comparanten hebben het gerecht verzocht om zich bij het erf- en sterfhuis te vervoegen, om daar tot
inventarisatie en registratie van het bezit over te gaan. Het gerecht heeft hieraan voldaan en zal de
registratie en het vonnis kenbaar maken aan de gevolmachtigden van de hoogweledelgeboren vrouwe
van Bosloo, de heren A. Huinink en H.A. Toewater. De rechter J.W. Scholten noteert dat hij het
afschrift van de akte heeft overhandigd aan Mr. A. Huinink, advocaat van de vrouwe van Bosloo.
20-10-1756.
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De advocaten Dr. J.L. Solner en R.J. Staring van de heer Hendrik Willem Aloisius van Dorth refereren
aan de uitspraak van 07-04-1756 en de bevestiging daarvan door het Provinciaal Hof van 13-10-1756
betreffende de erfenis van wijlen de heer Rudolph baron van Dorth tot Medler, dat daarna door dit hof
als definitief is bevestigd. Hierbij is de erfgenaam van genoemde heer Rudolph baron van Dorth tot
Medler door diens overlijden eigenaar geworden van de totale boedel en nalatenschap.
Comparanten vragen of zij naar aanleiding van het definitieve besluit aanzegging mogen doen aan de
bouwlieden en pachters die onder het genoemde sterfhuis vallen, te weten de bouwmannen op het
Heuvelink, het Laar, Kettelstege of Castele, Boerstede en Bockslag, en wat er verder nog aan bezit is.
Deze zullen geïnformeerd worden dat zij van niemand anders orders mogen aannemen dan
voornoemde heer Hendrik Willem Aloisius van Dorth of diens gevolmachtigde. Ook zullen zij de
pachten, oogsten of andere opbrengsten van de goederen alleen aan hen afdragen. Indien deze order
niet wordt nagekomen zullen de kosten op hen verhaald worden.
De rechter Jan Willem Scholten noteert dat hij op 22-10-1756 de bouwlieden en pachters die onder
het Medler vallen heeft geïnformeerd.
29-10-1756. Wederom beroep aangetekend.
28-02-1757. Bevestiging dat de hoogweledelgeboren vrouwe Judith Maria Ignatia van Dorth
overeenstemming heeft bereikt met haar broer de heer Hendrik Willem Aloisius van Dorth over de
nalatenschap van hun broer de heer Rudolph baron van Dorth tot Medler. De heer Willem Aloisius van
Dorth dient binnen 4 weken het erfhuis het Medler te ontruimen en alle papieren en charters over te
dragen. Alle roerende en onroerende goederen die onder de nalatenschap valllen, met al hun lusten
en lasten, zijn volgens het testament toegekend aan de hoogweledelgeboren vrouwe Judith Maria
Ignatia van Dorh tot Boslo.
Erve Langkamp en diverse stukken land. Blz. 97.
22-12-1756, is verschenen de heer Louis Meijs als gevolmachtigde van Juffer Henrica Franken, met
volmacht van 17-04-1756 door dit gerecht verstrekt, getoond en geldig bevonden.
Heeft vandaag volgens opdracht en na ontvangst van de koopsom verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan heer Gosewijn Noortwijck, zijn vrouw en erven het erve en goed genaamd
Langkamp met huis, hof, en alle landerijen, zowel bouw- als weideland. Voorts:
De Schatkamp, ten noorden grenzend aan Vroesinks weide, en ten oosten, zuiden en westen aan het
erve Langcamp. Tiendbaar, uitgezonderd een schepel gezaai.
Een kamp genaamd de Langekamp, gelegen bij het huis, ten noorden grenzend aan de gemene
gronden en met de rest aan Vroesinks weide. Ongeveer half tiendbaar.
Een kamp genaamd de Goorkamp, in het geheel tiendbaar en liggende bij de Alderkamp en de
gemene gronden.
Een stuk bouwland, een halve mudde gezaai groot, grenzend aan Hiddink, Selsterman en Winkelman
en tiendbaar op de Middelkamp.
Een stuk bouwland op de Middelkamp genaamd het Goggeler, voor de helft gehorend onder
Langcamp en voor de andere helft onder Winkelman.
Een stuk bouwland op den Winkel, grenzend aan Alderkamp en Winkelman.
Een stuk bouwland genaamd het Anuwendenstuk met het bijbehorende akkermaalshout, gelegen
tegen het land van Alderkamp en Hassinks land in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden
Gerrit Jan Weijcamp. Blz. 100.
29-01-1757, is verschenen de heer Hendrik Willem Aloisius baron van Dorth en verklaart Gerrit Jan
Weijcamp gedurende de tijd van drie jaren jaarlijks 500 gulden te zullen betalen. Mocht Gerrit Jan
Weijcamp tussentijds overlijden dan vervalt de vordering, die niet overdraagbaar is op zijn
erfgenamen. Dit volgens afspraak tussen hem en de vrouw Judith Maria Ignatias van Dorth tot Bosloo
en twee commissieleden, zoals besloten voor het hof van Gelderland. De kwitanties van de betalingen
zullen elk jaar aan mevrouw van Bosloo worden overhandigd.
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Gerrit Jan Weijcamp neemt dit aanbod aan en tevens dat de heer hem in deze drie jaren zal
onderhouden en voorzien van kost, drank, kleren, linnen, wol en verpleging in geval van ziekte.
Aldus heden bevestigd en geregistreerd.
De erven Groot Lebbink en Bijvank. Blz. 102.
04-02-1757, zijn verschenen Jan van Essen en zijn vrouw Christina Hartgers en verklaren nogmaals
dat zij een bedrag 900 guldens met een jaarlijkse rente van 3%, schuldig zijn aan de ontvanger
Gerard Jan Opgelder, zijn vrouw Barta Opten Noort en hun erfgenamen, volgens een opgenomen
obligatie d.d. 22-10-1742. Zij geven als borg en dus als onderpand hun 50% eigendom in de erven en
goederen Groot Lebbink en Bijvank, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden, en
daarnaast ook het erve Nijhoff in de buurtschap van Eefde, kerspel Warnsveld.
24-04-1758, akte geannuleerd vanwege betaling.
Stuk land op de Middelkamp. Blz. 113.
08-03-1757, zijn verschenen Gooswijn Noortwijk en zijn vrouw Cornelia Gerharda Schemmink en
verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Jan Weenink, bouwman op de Selst en zijn erven hun
eigendommelijke stuk bouwland op de Middelkamp, een halve mudde gezaai groot en tiendbaar.
Gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, grenzend aan het veld, ten oosten aan
Selsterman en ten noorden aan Hiddinks land,
Zaai of bouwland op de Woestenenk. Blz. 120.
30-05-1757, is verschenen Jan Norde en verklaart voor hemzelf en zijn erven dat hij na ontvangst van
de koopsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Stroman, zijn vrouw
Berendina Obbinks en erven een stuk zaai- of bouwland genaamd “het stuk uit de Maat”, gelegen in
de Woestenenk, kerspel Vorden.
Erve Lebbink. Blz.124.
23-06-1757, zijn verschenen Willem Lebbink en zijn vrouw Jenneken van den Kleijnen Brandenburgh
en verklaren schuldig te zijn aan de provisoren van het Burgerweeshuis de pacht over de jaren 1753
tot en met 1758, dus 6 jaren, van het erve en goed Lebbink. Verklaren vrijwillig al hun goederen, zaad
en de op het land staande zaadgewassen rogge en boekweit, alsmede have en vee, 2 paarden en 5
koeien, enig elshout zowel op stam als geveld, evenals het bouwgereedschap als borg, onderpand en
als zijnde een rechterlijke beslaglegging te geven, om daarmee een beslaglegging of openbare
verkoop voorlopig voorkomen.
Weide het Aldercampsslag in Delden. Blz. 130.
17-11-1757, is verschenen Roelof Kleijn Obbink als gevolmachtigde van Jan Aldercamp en Aaltjen
Hoenink, met volmacht d.d. 17-09-1757 verstrekt door burgemeester en regeerders van Amsteldam
getoond en geldig bevonden.
Verklaart volgens opdracht na ontvangst van de koopsom te hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Gerrit Jan Aldercamp en zijn erven het ¼ gedeelte van een weide met houtwallen
genaamd het Aldercampsslag, gelegen aan het veld, naast het Hiddinksslag en de Wever op de
Haverslag, in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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De erven en goederen Olthuijs, de Bult en Camphuijsen. Blz. 131.
30-11-1757, is verschenen Thomas van Wijlich als gevolmachtigde van de Hooggrafelijke excellentie
W.O.F. van Quaadt en de Hooggeboren vrouwe gravin van Bijlandt, met volmacht verstrekt op 27-021757. Verklaart volgens opdracht en na ontvangst van de koopsom te hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan de heer Gerrit Ravenschot, zijn vrouw en erven, de erven en goederen
Olthuijs, den Bult en Camphuisen, met de bloedtiende van Geltink en alle toebehoren en rechten.
Gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Erve en goederen het Waerle. Blz. 131.
01-12-1757, zijn verschenen Jan Teunis Brouwer en zijn vrouw Ida Meulemans en verklaren schuldig
te zijn aan Warner Viefhuis, zijn vrouw Wilmina Bumers en erven een bedrag van 2000 gulden tegen
een jaarlijkse rente van 3 ¾ %. Zij geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun erve en goed
het Waerle met alle rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
18-03-1780, akte geannuleerd vanwege betaling.
De Brinkerhof en een weide. Blz. 141.
31-01-1758, zijn verschenen Janna Stegeman de weduwe van Henrik Leurink en haar meerderjarige
zonen Jan en Berent Leurink, verder Garrit Leurink als bloedvoogd over haar minderjarige kinderen
Maria, Hendrine, Geertruijt, Dersken, Frederik en Hendrik in huwelijk met haar overleden man
verwekt, en wat betreft de minderjarigen volgens akte verstrekt door het gerecht te Zutphen op 30
december 1757. Verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de heer Frederick Borchard Lodewijk baron
van Westerholt, heer van Hackfort en zijn erven hun ¼ deel, min het 1/20 en 1/40 deel van het plaatsje
den Brinkerhoff, met daarbij een weide genaamd het Niffler met alle toebehoren, oude en nieuwe
rechten, zoals door haar overleden man was aangekocht en alles gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden.
Diverse stukken land in de Lindensche Enk. Blz. 147 t/m 152.
18-04-1758, zijn verschenen Jan van Essen, weduwnaar van Christina Hartgers en zijn vier
meerderjarige kinderen Peter, Maria, Elsken en Hendrika. Verder nog als curator de heer Nicolaas van
Huet, bij decreet benoemd op 06-03-1658. Verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na
ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan:
1: Willem Kluvers, zijn vrouw Catharina Buschker en erven een stuk bouwland het Rouweland
genaamd en gelegen in de buurtschap van Vierakker, kerspel Warnsveld.
2: Hendrik Hendriksen en zijn erven een stuk zaai- of bouwland genaamd de Korte Vooren, gelegen
in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
3: Garrit Maelderink, zijn vrouw en erven een stuk zaai- of bouwland genaamd De Koegaerde,
gelegen in de Lindensche Enk en tiendbaar onder de tienden van het erve Lebbink.
4: Wander Jimmink, zijn vrouw en erven een stuk zaai- of bouwland in de Lindense Enk genaamd
het Nijlandt stuk en tienbaar onder het erve Lebbink.
5: Gerrit Jan Knoef en zijn erven een stuk zaai- of bouwland in de Lindensche Enk genaamd het
Koestuk. Tiendbaar onder het erve Lebbink, waartoe het stuk altijd heeft behoord, ten bate van de
koster van de kerk van Vorden
6: Wander Ringelenberg, zijn vrouw Hendrika Nieuwenhuis en erven een stuk zaai- of bouwland met
akkermaalsheggen, tiendbaar en altijd gehoord hebbende onder het erve Lebbink.
7: Joh. Gallee, zijn vrouw Hendrika Pelskamp en erven een stuk zaai- of bouwland in de Lindensche
Enk genaamd het Meenstuk, altijd gehoord hebbende bij het erve Lebbink.
06-05-1758. Blz. 153.
8: Evert Leemreijse, zijn vrouw Henders Hummelink en erven een weiland met houtgewas, genaamd
de Weghorst en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
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Zaai- of bouwland in de Deldensche Enk naast Vroessink. Blz. 161.
13-06-1758, zijn verschenen Jan Willem en zijn vrouw Garritjen Ploegman en verklaren na ontvangst
van de koopsom te hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Anthonij Enserink, zijn
vrouw Catharina Teunissen en erven een stuk zaai- of bouwland, gelegen in de Deldensche Enk
naast het erve Vroessink in het kerspel van Vorden.
Huis, hof en stuk land in de Molenenk. Blz. 171.
12-09-1758, zijn verschenen Jan Mellink en Anna Wilhelmina Lentink en bekennen schuldig te zijn
aan Aalbert Lentink en zijn vrouw een bedrag van 750 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%.
Zij geven als borg en dus als onderpand hun schuur en hof, gelegen naast het huis in het dorp van
Vorden dat Mellink zelf bewoont, met daarnaast een stuk bouwland genaamd de Addink Bree gelegen
in de Vordensche Molenenk, kerspel Vorden.
Erven en goederen Wachtelink, Kieskamp en Jamers kampken. Blz. 174.
06-10-1758, zijn verschenen Jan Ravenschot en zijn vrouw Christina Hecking en bekennen als
waarborg voor een goede administratie en ontvangst door hun schoonzoon Johan Henrik Brass van
de verpondingen waarmee de geërfden in de mark van Almen en Gorssel belast waren in de
maanden augustus en september, te verbinden hun eigendommelijke erven en goederen Wachtelink,
het Kieskamp en Jamers kampken, met lusten en lasten en gelegen in de buurtschap van Delden,
kerspel Vorden. Deze goederen waren aangekocht op 03-09-1743, nog steeds in hun bezit, en door
de onpartijdige J. Gallée en Anthonij Noordwijk getaxeerd op 11730 gulden, 11 stuivers en 14
penningen.
Genoemde goederen en percelen worden ingebracht teneinde de gezamenlijke erfgenamen van
Almen en Gorssel en de daarbij horende districten gezamenlijke of apart, met name betreffende de
gevallen van kwalijke administratie van de ontvangst der verpondingen volgens gerechtelijke uitspraak
schadeloos te kunnen stellen en alles zonder verweer.
Dit volgens recht overeengekomen S.A.L.
Groot Veldkamp. Blz 182-183-184.
28-12-1758, zijn verschenen Dersken Janssen Selsterman de weduwe van Gerrit Bosch, voorts Garrit,
Jan Bosch, Aalbert Baltus en zijn vrouw Grietjen Bosch die zo nodig wordt geassisteerd door haar
zoon, voornoemde Garrit Jan Bosch, om het testament te lichten dat op 01-07-1744 was opgesteld
door Gerrit Bosch en Janna Selsterman. Hierin staat aangegeven dat de voormalige echtelieden
elkaar als langstlevende begunstigen en dat hun erfgenamen bij overname de verplichtingen inzake
hun onderhoud, verzorging en evt. verpleging in het Gasthuis te Zutphen dienen na te leven.
Zie verder de akte in het boek.
Katerstede het Nijland en restant erve Lebbink. Blz. 185
23-01-1759, zijn verschenen Jan van Essen voor zichzelf en - zoals reeds bij het gerecht bekend voor zijn absente dochter, volgens het decreet van 22ste van deze maand. De grote schulden van deze
dochter, evenals haar niet verschijnen voor deze rechtbank en haar onvindbaarheid noodzaken hem
om de volgende stap te nemen.
Om haar uitstaande schulden te voldoen moet hij overgaan tot verkoop van haar goederen, waarbij
het gerecht hem toestaat om ook het erfgedeelte van zijn kleinzoon Theodorus van Essen te laten
vervallen. Peter van Essen en Nicolaas van Huet zijn akkoord als aangestelde curators, en de
rechtbank is akkoord met de verkoop zodat de crediteuren betaald kunnen worden.
Curators verklaren dat zij die dag na ontvangst van de koopsom verkocht en daarmee op- en
overgedragen te hebben aan Garrit Hoffman, zijn vrouw en erven een katerstede genaamd Nijland,
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
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Tevens verkocht zijn het recht op en eigendom van het halve erve Lebbink, bestaande uit een
tiendbare kamp bouwland met akkermaalsheg, evenals het nieuw aangegraven hofland en alles wat
daar nog toebehoort, met uitzondering van het huis, dat eigendom is van de tegenwoordige
bouwvrouw.
Mocht de huidige eigenaar de katerstede opnieuw willen verkopen, dan zal hij deze moeten
aanbieden aan genoemde verkoper of diens familie genaamd van Essen. De verkoopprijs zal dan
gelijk zijn aan de koopprijs zoals heden volgens deze akte is vastgelegd en mag niet hoger zijn,
ondanks verbeteringen of eventuele lasten.
Erve en goed de Bijvank. Blz. 207.
20-02-1759, is verschenen Jan van Essen als boedelhouder van zijn overleden vrouw en verklaart
schuldig te zijn aan Juffrouw Theodora Visser en erven een obligatie die hij in het jaar 1748 heeft
verhandeld en waarvan over een jaar de termijn zal vervallen.
Hij geeft voor deze lening en oplopende rente als borg en dus als onderpand zijn eigendommelijke
erve en goed de Bijvank, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Obligatie geannuleerd 25-06-1765.
Erve en goed Weulen Cranenburg. Blz. 213.
28-03-1759, is verschenen Gooswijn Noortwijk, koopman alhier, als gevolmachtigde van Willem van
de Veld, voorheen wonende te Rotterdam doch nu te Amsteldam, van Theodora van de Veld,
eveneens woonachtig te Amsteldam, en de meerderjarige kinderen van Gijsbert van de Veld en
Catharina Noordwijk, in leven echtgenoten. Volmacht afgegeven op 28-11-1758 te Amsteldam en
geldig bevonden.
Comparant verklaart dat voor rekening van voornoemde personen nicht Theodora van de Veld 2000
gulden mag lenen voor het doen van beleggingen en dus om mee te handelen. Zij mag hiervoor als
onderpand gebruiken het erve en goed Weulen Cranenburg, gelegen in het kerspel Vorden, waarvan
voornoemde personen elk ⅓ deel bezitten, dus samen volledig eigenaar zijn.
Lening: Zoals verklaard door genoemde nicht en bevestigd door de gevolmachtigde comparant is zij
een bedrag van 1500 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3% schuldig aan de heer Joost Joan van
Schluiter en zijn vrouw Theodora Lugard Lulofs en hun erfgenamen, en geeft hiervoor als borg en dus
als onderpand het erve en goed Weulen Cranenburg, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in
de buurschap van Mossel, kerspel Vorden
20-04-1770, akte geannuleerd vanwege betaling.
Katerstede de Elshof en Hanencamp. Blz. 249.
28-07-1759, zijn verschenen Geertjen Booterman de weduwe van Harmen Oostenenk, vergezeld van
en indien nodig geassisteerd door Marten Oostenenk, en verklaart voor haarzelf en haar erven dat zij
voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerrit Hendrick Stakebrand,
zijn vrouw Harmina Everdingen en erven haar eigendommelijke katerstede genaamd het Elshof met
de daarbij gelegen HanenCamp, bijbehorende landerijen en een weide. Lastenvrij en met alle rechten
zoals zij heeft bezeten gelegen in het Galgengoor in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Erve en goederen Groot Geltinck. Blz. 249.
30-07-1759, zijn verschenen de weledelgeboren heer Hendrik Jan Knoppert en zijn vrouw de
hoogwelgeboren Maria Louise van Doetinchem en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor
een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Wolterink, zijn vrouw
Hendrina Mentinks en hun erven het erve en goed Groot Geltinck, met alle rechten en toebehoren. De
erve is in gebruik bij de tegenwoordige pachters, bebouwd, vrij van lasten en tiendbaar, en gelegen in
de buurtschap van Linde, kerspel Vorden
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Huis en hof het genaamd het Weertjen of Kleine Paradis. Blz. 253.
12-11-1759, is verschenen Wander Schultink als gevolmachtigde van Willem Hierinck en zijn vrouw
Sara Stommen, met volmacht afgegeven op 10-11-1759 door het gerecht van Zelhem en geldig
bevonden. Verklaart die dag volgens opdracht en voor een geldsom te hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan Jan Schultink, zijn vrouw Gartjen Geesink en hun erven het ¾ eigendom
van een huis en hof genaamd het Weertjen of Kleine Paradis, gelegen in het dorp van Vorden.
Grenzend aan Hendrik Stromans hof, aan de kom op de Mathe aan de beek, en aan de hoven van
Derk Meijer en Arent Enserink, met een uitweg tot aan de straat lopende over de Woert en tussen de
huizen van Wander Schultink en Garrit Wisselink.
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