Regesten Vorden.

De Reijnd Smeenks hofstee. Blz. 2.
04-01-1760, zijn verschenen de heer Marcellus Straetman en zijn vrouw Maria Haesebroeck en
daarnaast juffer Johanna Haesebroeck en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij een bedrag van
1200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4½ % schuldig zijn aan de heer Jan Hendrick Roschet
rentmeester en ontvanger van de Hooge Heerlijkheid ’t Loo, als weduwnaar van juffer Margarita
Schimmelpenninck. Geven voor een correcte betaling hiervoor als borg en dus als onderpand hun
erve en goed genaamd De Reijnd Smeenks hofstee met al haar toebehoren en rechten, verder de
Deldensche tiende grof en smal en twee stukken land op het Norden, alles gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden.
Erve en goed Olijslagh. Blz. 18.
30-04-1760, zijn verschenen Berent Groot Brandenborgh, weduwnaar van Jenneken Roosink, Evert
Moll en zijn vrouw Maria Brandenborgh en verder Garrit Scheur en zijn vrouw Geertjen Brandenborgh
en verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht
en daarmee op- en overgedragen aan Jan Brandenborgh, thans bouwman op het Groot Venhorstink,
zijn vrouw Aaltjen Bouwmeester en hun erven het gezamenlijke eigendom van het halve erve en goed
genaamd Olijslagh, bestaande uit huis, barg, schuur, weides, hooiland, houtgewassen en het
akkermaalshout. Met alle van oudsher bijbehorende rechten zoals uit de nalatenschap van de
overleden Luijdert Brandenborgh en zijn vrouw geërfd. Gelegen in het kerspel van Vorden, vrij van
lasten en tiendbaar aan diegene die daartoe het recht heeft.
Huize Onstein, Groot en Klein Onstein en Wevering. Blz. 46.
12-12-1760, is verschenen Heilwig Derk baron van Lijnden vanwege zijn akkoord met de
nalatenschap en dus met zijn recht op de boedel van wijlen zijn vrouw Assuera Henrietta barones van
Heeckeren, volgens het magescheid van 09-12-1760. Hierbij verkrijgt voornoemde baron het volle
eigendom van alle onroerende goederen, bestaande uit Huize Onstein met alle toebehoren en rechten
en de bijbehorende erven en goederen Groot en Klein Onstein en Wevering, alles gelegen in dit
Schoutambt, kerspel Vorden.
Groot en Klein Onstein en Wevering. Blz. 50.
15-12-1760, is verschenen Heilwig Derk baron van Lijnden van Onstein, weduwnaar, vereffenaar,
boedelhouder en zodoende als gemachtigde van zijn overleden vrouw Assuera Henrietta barones van
Heeckeren en verklaart schuldig te zijn aan de hoogweledelgeboren baron Schimmelpenninck van der
Oije en zijn erven een bedrag van 3000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% en geeft als borg en
dus als onderpand zijn eigendommelijke goederen Groot en Klein Onstein, Wevering en diverse
stukken land bij de Cranenborg in het kerspel van Vorden.
14-04-1772. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Groot en Klein Onstein en Wevering. Blz. 52.
15-12-1760, is verschenen Heilwig Derk baron van Lijnden van Onstein, weduwnaar, vereffenaar,
boedelhouder en zodoende als gemachtigde van zijn overleden vrouw Assuera Henrietta barones van
Heeckeren en verklaart schuldig te zijn aan de heer Johan Schluiter, diens vrouw Theodora Lutgard
Lulofs en hun erven een bedrag van 5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 %, waarvoor hij
geeft als borg en dus als onderpand zijn eigendommelijke goederen Groot en Klein Onstein, Wevering
en diverse stukken land bij de Cranenborg in de kerspel van Vorden.
21-09-1771. Akte geannuleerd vanwege betaling.
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Erve Bijvank, Lebbinksslach, camp en bouwland. Blz. 53.
10-01-1761, is verschenen Jan van Essen en verklaart dat hij door zijn dochter in de steek is gelaten,
dat deze grote schulden heeft gemaakt, en dat zijn zoon Peter van Essen hem wel met kinderlijke
liefde heeft beloond en geholpen, en hem overtuigd van diens goede karakter, deugd en oprechtheid.
Heeft daarom besloten om al zijn roerende en onroerende goederen over te dragen aan zijn zoon
Peter van Essen en hier dus volledig afstand van te doen:
1: Het 50% eigendom in het erve en goed Bijvank met al het bijbehorende bouw- en weiland evenals
het daarop staande houtgewas.
2: Een weide genaamd de Lebbincksslach, een camp aan het Bijvancks hoff gelegen, een half molder
gezaai in de Enck en daarnaast nog een schepel gezaai in de Enck.
Al het voornoemde met toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden.
Voornoemde zoon Peter van Essen zal zijn vader tot aan diens dood jaarlijks een lijfrente betalen van
100 gulden en geeft hiervoor als borg en dus als onderpand de voornoemde roerende en onroerende
goederen. Hierop is verschenen Peter van Essen en verklaart akkoord te gaan met de inhoud van de
akte en deze geheel te aanvaarden.
Huize Onstein. Blz. 54.
20-01-1761, is verschenen Heilwig Derk baron van Lijnden van Onstein, weduwnaar, vereffenaar,
boedelhouder en zodoende als gemachtigde van zijn overleden vrouw Assuera Henrietta barones van
Heeckeren en verklaart een bedrag van 1000 gulden schuldig te zijn aan de Diaconie van de stad
Zutphen, hierbij vertegenwoordigd door hun boekhouder A.J. van Hoorn, en geeft als borg en dus als
onderpand zijn eigendommen de goederen Groot en Klein Onstein, het Wevering en daarnaast
diverse stukken land bij de Cranenborg in het kerspel van Vorden.
01-09-1770. Akte geannuleerd vanwege betaling
Huis en smederij de Swane, weide en bouwland. Blz. 55.
03-02-1761, zijn verschenen Hendrik Wossink en zijn vrouw Eva Roerdink en verklaren voor henzelf
en hun erven dat zij een bedrag van 200 gulden schuldig zijn aan Hendrica Frankenmeule de weduwe
van Hendrik Loman en erven, en geven als borg en dus als onderpand hun eigendom:
1: Het Brinckerweidjen tussen de weide van heer Westerholt en de weduwe Ripperda,
2: De weide uit het Brinke genaamd de Koppelsweidjen, naast de weide van het Oude en Nieuwe
Gasthuis, met daarnaast nog de helft van een stuk bouwland waarvan de andere helft voorheen
eigendom was van wijlen Gerrits Gesink en nu van Arent Enserink.
3: Het huis en de daarbij horende smederij genaamd de Swane, staande op de grond van de
hoogedelgeboren vrouwe Ripperda, vrouwe van Vorden.
De weilanden en het bouwland zijn Hendrik Wossink uit de ouderlijke boedel toegekomen bij
magescheijd van 25-04-1740 en mei 1752.
18-07-1762: Lening volledig betaald en akte geannuleerd.
Noot BW: Dochter Wilhelmina trouwde 06-08-1758 met Jan Wullink. Deze heeft de smederij in 1769
overgenomen. Deze smederij stond aan het begin van de dorpsstraat,
zie Dorpsstraat: Dorpsstraat 42 (oudvorden.nl)
Voornekampstukske. Blz. 66.
12-10-1761, is verschenen Warner Meuleman de zoon van de overleden Willem Meuleman en
verklaart voor hemzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Peter Elshoff, zijn vrouw Janna Keuninks en erven een stuk zaai -of bouwland
genaamd het Voornekampstukske, gelegen tussen het land van de erven Heijink en Wiemelink in de
Woestenenk van het kerspel Vorden.
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Groot en Klein Onstein en Wevering. Blz. 80.
21-05-1762, is verschenen Heilwig Derk baron van Lijnden van Onstein, weduwnaar, vereffenaar,
boedelhouder en zodoende als gemachtigde van zijn overleden vrouw Assuera Henrietta barones van
Heeckeren en verklaart schuldig te zijn aan het Oude en Nieuwe Gasthuis binnen Zutphen een bedrag
van 1000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% en geeft als borg en dus als onderpand zijn
eigendommen de goederen Groot en Klein Onstein, het Wevering en daarnaast diverse stukken land
bij de Cranenborg in de kerspel van Vorden.
19-06-1770. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Testament Christina Brinkerhof. Blz. 82.
27-05-1762, is verschenen Christina Brinckerhoff, geassisteerd door haar gekozen en toegelaten
voogd Frerick Addinck, en wil vanwege de zekerheid van de dood hierbij haar laatste wil vastleggen,
en laat na:
1: Aa haar neven Bernardus en Garrit Willem van den Brinkerhoff en aan haar nicht Harmina van den
Brinkerhof de huisvrouw van Jan van den Brinkerhof tesamen een bedrag van 200 gulden.
2: Aan voornoemde nicht Harmina van den Brinkerhoff al het linnen en wullen, niets uitgezonderd, en
daarnaast nog haar zilveren beugeltas en bijbel met zilveren sluiting.
3: Aan haar zuster Geertjen van den Brinkerhoff haar twee bedden inclusief het beddengoed met al
het verdere toebehoren.
Noot BW: Christina overleden 06-12-1770.
Hofstede de Schutterije en de Stirumtiende. Blz. 83.
27-05-1762, zijn verschenen Derk Meijer en zijn vrouw Maria Jebbink en verklaren voor zichzelf en
hun erven dat zij schuldig zijn aan Joost Joan Schluiter, zijn vrouw Theodora Lutgarda Lulofs en erven
een bedrag van 1200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4 %. Als borg en dus als onderpand voor
een correcte aflossing geven zijn hun eigendom katerstede de Rever of Revelerhofstede in het
Warkense Broek, met de daarbij horende weide genaamd het Beukerslendeken, alles gelegen in de
buurtschap van Warken, kerspel Warnsveld.
Daarnaast ook een hofstede genaamd de Schutterije met bouw- en weideland, houtgewas en rechten
gelegen tegenover het Meulenbrugge, evenals het derde deel van het tiende deel van de
Stirumtiende, alles gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
12-05-1766. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Stuk land in de Woestenenk. Blz. 84 en 85.
05-06-1762, zijn verschenen Jan Termeulen en zijn vrouw Geertjen Jacobs, Garrit Plasbeek en
Stevendina Termeulen, Hendrik Termeulen en zijn vrouw Willemken Kleijn Wolterink, Willem
Termeulen en zijn vrouw Geertjen Gossens, en daarnaast Garrit Plasbeek en Hendrik Termeulen als
gevolmachtigden van hun afwezige broer Gerrit Jan Termeulen, wonende te Delft.
Verder Egbert Hummelman, Garrit Plasbeek en Garrit Knoef als voogden van de minderjarige
kinderen van wijlen Berent Termeulen bij Geertje Goossen in huwelijk verwekt, die door het overlijden
van hun grootvader Harmen Termeulen en zijn vrouw Berents Anneken Berents hun 3/20 deel hadden
verloren doordat een stuk van het bouwland was verkocht om hun begrafenis te bekostigen. De
overige familieleden verkopen nu hun totale aandeel van de grond voor een bedrag van 220 gulden,
ten behoeve van het onderhoud van de kinderen, en leggen dit vast in een geldige akte.
Verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Johan Gallée en zijn erven de helft van een stuk zaai- of bouwland
gelegen in de Woestenenk ten zuiden aan de beek en met een zijde grenzend aan het Wiemelink bij
het dorp van Vorden.
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Katerstede de Voskuil en de weide Brandenborgsslagge. Blz. 87.
23-06-1762, zijn verschenen Wessel Harenberg en zijn vrouw Stevendina Janssen Franke, Zweer
Harenberg en zijn vrouw Aaltjen Wullink, Evert Jan Heuvelink en zijn vrouw Jenneken Harenberg,
Hendrick Bultman en zijn vrouw Meijntjen Harenberg, daarnaast Anneken Harenberg de weduwe van
Jan Memelink genaamd Harmina Harenberg en als laatste Berendina Harenberg.
Verklaren voor henzelf en hun erfgenamen dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Jan Hissink, zijn vrouw Fenneken Meijrink en erven hun
gezamenlijke eigendommelijke helft van katerstede de Voskuijle en 1/8 gedeelte van een weide
genaamd het Brandenborgsslagge, gelegen bij de Fosser in de buurtschappen van Linde en Mossel,
kerspel Vorden.
Katerstede de Kleine Weijenberg. Blz. 88.
23-06-1762, zijn verschenen Harmen Scheffers en zijn vrouw Jenneken Hendriks en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Hendrikus Eggink, zijn vrouw Janna Kleijn Weijenbarg en erven evenals aan Stijne Weijenbarg en
haar erven hun gerechte 1/6 aandeel in een katerstede genaamd de Kleijne Weijenbarg met al haar
rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Katerstede de Kleine Weijenberg. Blz. 88.
23-06-1673, zijn verschenen Hendrikus Eggink en zijn vrouw Janna Kleijn Weijenbarg, en Stijne
Weijenbarg in dezen geassisteerd door Harmen Scheffers, en verklaren schuldig te zijn aan Anthonij
Noortwijk en erven een bedrag van 75 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%.
Geven als borg en dus als onderpand hun persoon en goederen en mede hun gerechte 1/6 deel van
een katerstede genaamd de Kleijne Weijenbarg, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve en goed de Cruijswegh of het Nije en bouwland de Loostukken. Blz. 91.
03-07-1762, zijn verschenen de heren Mr. Gerhard Hasebroeck en Gerrit Hasebroeck als
gevolmachtigden van de heer Marcelus Straatman, oud-luitenant, en diens vrouw Maria Hasebroeck
en daarnaast ook namens juffer Johanna Hasebroeck, met volmacht dit jaar op 31 maart verstrekt
door deze rechtbank.
Verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de heer secretaris van de Gedeputeerde Staten Mr. Lambert Welmers, zijn vrouw
Maria van Meghen en erven twee stukken bouwland genaamd de Loostukken op de Middelkamp, 9
schepel groot en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Daarnaast ook het erve en goed de Cruijswegh of het Nije genaamd, met alle verdere toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, nabij het erve Veenhorstinck tot aan
de weg en over de Venhorstinckskamp, met al het getimmerte, bouwland, houtgewas, hietgrond
(plaggengrond) zoals de heer Herman Hasebroeck gekocht had van de gezamenlijke geërfden (dus
gemene gronden). Vrij van lasten en allodiaal.
Het Brinkersweidjen. Blz. 94.
18-07-1762, zijn verschenen Jan Hendrik Wossink met zijn vrouw Eva Roerdink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij een weide genaamd het Brinkersweidjen en gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden, voor een geldsom hebben verkocht en ̶ na hiervoor op 08-07 betaald te zijn
door Warner Meuleman ̶ hebben op- en overgedragen aan Peter Elshoff, zijn vrouw Janna Keuninks
en erven.
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Plaatsje het Velthuijs op de Beecke. Blz. 97.
12-10-1762, zijn verschenen Teunis Velthuis en zijn vrouw Christijne Harmsen en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Jan Weenck, zijn vrouw Geertjen Lenderinck en erven hun 1/8 en 1/12 deel van een plaatsje genaamd
het Velthuijs op de Beecke en daarnaast nog hun ¼ deel van een stuk land uit Noordijk, gelegen
naast het land van Haller in de Lindensche Enk, buurtschap Linde, kerspel Vorden.
Reijnt Smeincks hofstede. Blz. 111.
17-11-1762, zijn verschenen de heren Mr. Gerhard Hasebroeck en Gerrit Hasebroeck als
gevolmachtigden van de heer Marcelus Straatman, oud-luitenant, en zijn vrouw Maria Hasebroeck en
ook namens van juffer Johanna Hasebroeck, met volmacht verstrekt en voor deze rechtbank
gepasseerd dit jaar op 31 maart. Verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Hendik Brass, zijn vrouw Isabelle
Geertruijdt Ravenschot en erven hun eigendommelijke erve en goed genaamd Reijnt Smeincks
hofstede met twee stukken land op het Norden, en voorts de Deldensche tiende grof en smal, alles
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Bouwland het Aelenstuckke. Blz. 116.
23-12-1762, zijn verschenen Jan Groot Onsteijn en zijn vrouw Maria Onsteijn en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
hun broer en zwager Evert Leemreijse en erven een stuk bouwland van ongeveer 6 schepel groot en
genaamd het Aelenstuckke, gelegen in de Lindensche Enk, buurtschap Linde, kerspel Vorden.
De Brinkerweide. Blz. 117.
22-01-1763, zijn verschenen Jan Hendrik Wossink en zijn vrouw Eva Roerdink en verklaren schuldig
te zijn aan de Diaconie van Vorden een bedrag van 300 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%.
Geven als borg en dus als onderpand hun eigendom een weide genaamd de Brinkerweide, gelegen
bij de Koppele, in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Erve Waarle en diverse stukken land. Blz. 117.
01-02-1763, is verschenen Jan Meuleman en verklaart voor hemzelf en zijn erven dat hij voor een
geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Mellink, zijn vrouw Anna Willemina
Lentink en erven de goederen die hij had geërfd van zijn moeder Ida Meuleman, overleden op 02-011760 te Deventer, en die zij samen had bezeten met haar man Jan Teunis Brouwer:
1: Het 3/32 gedeelte van het plaatsje Waarle, gelegen in de buurtschap van Mossel.
2: Het 3/32 gedeelte uit de halve Spoormakerstiende in de buurtschap van Delden.
3: Het 1/32 gedeelte van 3 stukken land, het eerste genaamd het Woestenenkstuk, het tweede het
Bargstuk en het derde een smal stuk gelegen achter het Noortwijkshof, alles in het kerspel van
Vorden.
Het Hiemken. Blz. 138.
01-08-1763, is verschenen Heiltjen Willemsen Hogencamp en, indien nodig, bij deze zaak
geassisteerd door Peter Garritsen. Laat vastleggen dat zij heden, uit vrije wil en uit eigen beweging,
heeft overgedragen aan de kinderen van Peter Garritsen en Janna Willemsen, zijnde Teunisken
getrouwd met Berent op de Bult, Janna getrouwd met Willem Cornelissen en verder Willem,
Willemina, Harmanus en Fenneken:
1: al haar roerende goederen, effecten en kredieten, niets uitgezonderd, en daarnaast al haar
onroerende goederen, in het bijzonder haar eigendommelijke helft van het 7/8 deel van het erve en
goed genaamd Hiemken, met alle toebehoren en rechten gelegen in het kerspel van Vorden.
2: een stuk bouwland genaamd het Vrouw Wilmerinckstuk en gelegen bij het dorp Vorden.
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De genoemde kinderen dienen hiervoor Heiltjen Willemsen Hogencamp voor de rest van haar leven
voorzien van eten, drinken en kleren en wat verder zij nodig mocht hebben en zorgen voor een nette
begrafenis.
Daarnaast zullen zij vijftig gulden schenken aan de diaconie voor de armen van Vorden, maar
mochten zij deze afspraak niet nakomen, dan zullen zij elk jaar 60 gulden dienen te betalen, d.w.z. elk
kind 10 gulden.
Hierop al de kinderen hebben aangegeven deze akte met de gestelde voorwaarden te hebben
geaccepteerd.
Erve en goed Bainck. Blz. 155.
15-12-1763, is verschenen Anna Weertz de weduwe van Herman Haesebroec, in leven burgemeester
van Zutphen, voor haarzelf en als boedelhoudster en voogdes van haar kinderen, en indien nodig
geassisteerd door Mr. H. van Santbergen. Mede verschenen vrouwe Emilia Alida Haesebroeck en
haar man de Kaptein Johannes Ernestus van Stroubenzee, en tot slot juffrouw Anna Engelina
Haesbroeck, eveneens geassisteerd door Mr. H. van Santbergen.
Bekennen allen tezamen dat zij hun gerechte en gezamenlijke eigendom overdragen aan de
schoonzoon en dochter van de weduwe van de heer Majoor Adriaen Pieter Paets, zijn vrouw Jacoba
Haesebroeck en hun erven, zijnde het erve en goed Bainck, dat met alle toebehoren en rechten is
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Plaatsje het Waarle en diverse stukken land. Blz. 156.
03-01-1764, is verschenen Harmina Ploegman, indien nodig geassisteerd door Godefried Roelofsen,
en heeft bekend voor zichzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan Joan Hendrik Brass, zijn vrouw Isabelle Geertruid Ravenschot en erven:
1: Het 1/12 gedeelte van het plaatsje Waarle met al het houtgewas, bomen en verdere toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
2: Het 1/12 gedeelte uit de halve Spoormakerstiende onder Vorden in de buurtschap van Delden.
Alles zoals zij heeft geërfd van Ida Meuleman.
Plaatsje het Waarle en diverse stukken land. Blz. 157.
07-01-1763, is verschenen Waender Meuleman en verklaart voor zichzelf en zijn vrouw Barta
Hesselink en erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Joan Hendrik Brass, zijn vrouw Isabelle Geertruid Ravenschot en erven:
1: Het 1/12 deel van het plaatsje Waarle met al het houtgewas, bomen en verdere toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
2: Het 1/12 deel uit de halve Spoormakerstiende onder Vorden in de buurtschap van Delden.
Alles zoals zij heeft geërfd van Ida Meuleman.
Erve en goed Vroessink. Blz. 157.
10-01-1764, is verschenen de heer Evert Ludolph van Heeckeren heer tot Waliën en verklaart voor
zichzelf en zijn erven dat hij heeft verkocht en daamee op- en overgedragen aan de heer Jan
Haesebroeck en zijn erven het erve en goed genaamd Vroessink, dat met alle toebehoren en rechten
is gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Daarnaast nog een weide genaamd de Lange Mathe of het Krommeland in Vierakker, kerspel
Warnsveld.
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Erve en goederen Nijenhuijs. Blz. 168.
16-02-1764, is verschenen Catharina Torssink de weduwe van Mr. Antoni Gerard Hoppenbrouwer, in
leven schepen van Grave, en indien nodig geassisteerd door Pieter Benjamin Pape.
Bekent voor zichzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Gerrit Ravenschot, zijn vrouw Juliana Christina Hekkink en erven haar erve en
goed genaamd Nijenhuijs, allodiaal en met alle toebehoren, oude en nieuwe rechten en vrije goederen
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Katerstede De Cremerie. Blz. 173.
02-05-1764, zijn verschenen Martijn Sloot en zijn vrouw Willemina Ockhorst en verklaren voor zichzelf
en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Martijn
Nijenhuis, zijn vrouw Johanna Lebbink en erven een katerstede genaamd de Cremerie. Vrij van lasten
en bestaande uit een huis, hof en stukje land in de enk voor het huis, zoals de kopers voorheen reeds
van de verkopers in pacht hadden, en alles gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Klein Obbink en stukken land genaamd de Goggeler. Blz. 174.
11-05-1764, is verschenen Hendersken Roelofs de weduwe van Willem Klein Obbink en indien nodig
geassisteerd door Jan Klein Venhorstinck.
Verklaart uit eigen beweging en zonder dwang over te dragen aan haar schoonzoon Reint Jansen
Heijenk en haar dochter Janna Willems Klein Obbinck al haar roerende en onroerende goederen en
daarmee ook haar aandeel in het plaatsje Klein Obbink gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden. Daarnaast ook haar aandeel in de stukken land genaamd de Goggeler gelegen op de
Middelkamp in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Zij zullen haar hiervoor gedurende de rest van haar leven voorzien van eten, drinken en kleren en wat
zij verder znodig mocht hebben, en zorgen voor een nette begrafenis.
Reint Jansen Heijenk en haar dochter Janna Willems Klein Obbinck bevestigen voor dit gerecht het
geschenk te aanvaarden en zich te zullen houden aan de voorwaarden van de akte.
Testament Megtelt Harmsen, weduwe Bijenhof. Blz. 186.
14-07-1764, is verschenen Megtelt Harmsen de weduwe van Garrit Bijenhof,hierbij geassisteerd door
Godefridus Roelofsen, en verklaart dat zij met de zekerheid van de dood nu wil vastleggen haar
laatste wil. Haar nicht Berendina Harmsen, de vrouw van Anthonij Haverkamp, zal een bedrag van
300 gulden ontvangen en verder al haar goederen erven, zoals kasten, bedden, dekens, kleren en wat
zij verder op dat moment mag bezitten, en dat dit zo zal geschieden.
Erve en goed het Spijker. Blz. 187.
16-07-1764, zijn verschenen de weledele Susanna Helena de Nove vrouwe van Honstede en Rijsum
met haar zoon de hoogedelgeboren Bartolt Georg Carel van Honstede tot Rijsum en verklaren
schuldig te zijn aan Rutger Hissinck, zijn vrouw en erven een bedrag van 1000 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 3¾ % en geven als borg en dus als onderpand haar erve en goed genaamd het
Spijker, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
18-06-176. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Erve en goederen Bainck. Blz. 191.
17-08-1764, zijn verschenen de heer Majoor Adriaen Pieter Paets en zijn vrouw Jacoba Haesebroeck
en verklaren dat zij ontvangen hebben en daarmee schuldig zijn aan mejuffrouw Hendrica Odé, de
weduwe van de predikant Laurentius Le Brun, een bedrag van 700 gulden tegen een jaarlijkse rente
van 3¾ % en geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed genaamd Bainck, met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
22-05-1765. Akte geannuleerd vanwege betaling.
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Regesten Vorden.
De Cremerie. Blz. 193.
13-08-1764, zijn verschenen Martijn Nijenhuis en zijn vrouw Johanna Lebbink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij ontvangen hebben en daarmee schuldig zijn aan Aleijda Ensing en erven
een bedrag van 500 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3½ %. Geven als borg en dus als
onderpand voor een correcte betaling een katerstede genaamd de Cremerie, bestaande uit huis en
hof en een stukje land in de enk voor het huis, alles gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden. 29-07-1770. Obligatie verkocht door Aleijda Ensing aan de heer Zeno van Dorth tot Medler.
04-11-1773. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Kasteel Vorden, weduwe Ripperda. Blz. 194.
15-10-1764, is verschenen de hoogweledelgeboren heer Frederik Borchard Lodewijk vrijheer van
Westerholt en heer tot Hackfort en verzoekt bevestiging dat de nagenoemde goederen tot zijn
havezathe Hackfort behoren, na de dood van de vrouwe Sophia Amelia Maria baronnes van Gent,
dame tot Heesbeen, Bijstervelt enz., en aan de comparant aangeorven te zijn, dit om te voorkomen
dat de vrouwe Ripperda hierop aanspraak kan of mocht maken.
Het betreft huis en havezathe Vorden met zijn molens, molenberg, kaeters, tuinen, Rijckels, laueberg,
de hoff toe Docking en de goederen Maeldrinck en Lijfferinck, en verdere goederen en landerijen met
rechten en toebehoren, dus mede in ’t het halve erve Gruwel, Groot Enserinck, Knoef, Voskamp, Ter
Muls huis, Abbinck, Wolterink, ⅔ gedeelte van Lentink, het Nodde, Wennikers huis, Burgemeesters
huis, het halve Grote en Kleine Veltkamp, Schuttenhuis, de Horst, Paradijs, Meijerink, een weide
genaamd de Hooijbeke en diverse weiden onder de havezathe Vorden of de genoemde goederen
behorende, en alles gelegen in het kerspel van Vorden.
Heden hebben het gerecht en de leenmannen in loco (ter plaatse) de officiële akten doorgenomen en
bevestiging gedaan dat de genoemde goederen definitief tot de havezathe Hackfort behoren.
Kasteel Vorden, weduwe Ripperda. Blz. 196.
20-10-1764, is verschenen mr. M. Verheull al gevolmachtigde van vrouwe Wilhelmina Johanna
barones Torck, douairière van de overleden hoogedelgeboren heer Lucas Willem van Essen, in leven
heer van Vanenburgh en Jagermeester van Veluwe xc.xc ., en vraagt dat competente leenheren tot
de bevestiging overgaan dat de overleden vrouwe Sophia Amelia Maria barones van Gent, dame tot
Heesbeen, Bijstervelt enz. weduwe Ripperda aan haar als oudste erfgename de goederen heeft
nagelaten en vraagt daarom bij dezen de vestiging van alle goederen op haar naam:
1: van het goed Abbink, met water en wind en alle toebehoren onder Vorden, en het halve Suderas in
het kerspel van Warnsveld.
2: van de goederen Woenink en Heijdink met water en wind en alle toebehoren onder Vorden.
3: het erve Moedenbergh met alle goederen.
4: Het erve en goed Groot Wenekink, met water en wind en alle toebehoren in de buurtschap van
Mossel onder Vorden.
Heden hebben het gerecht en de leenmannen in loco (ter plaatse) de officiële akten doorgenomen en
bevestiging gedaan dat de genoemde goederen definitief tot haar behoren.
Erve en goederen Hiddink. Blz. 201.
01-12-1764, is verschenen Anthoni Boon als gevolmachtigde van dominee Gerhard Brouwer predikant
te Vriezeveen en zijn vrouw Aleijda van de Horst. Volmacht verleend 19-11-1764, getoond en
rechtsgeldig bevonden. Verder Cornelia Maria van Russel de weduwe van wijnkoper Arnoldus
Brouwer, indien nodig hierbij geassisteerd door Berent Booltink, en haar kinderen Everhard en
Frederick Brouwer. Daarnaast nog Anthoni Boon en zijn vrouw Anna Margaretha Brouwers.
Verklaren gezamenlijk voor zichzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Lambert Welmers, secretaris van de gedeputeerden van het
Graafschap Zutphen, zijn vrouw Maria van Meghen en erven hun 2/9 aandeel in het erve en goed
Hissink, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Huis op de Dennekamp. Blz. 203.
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Regesten Vorden.
29-01-1765, zijn verschenen Jan Wagenvoort en zijn vrouw Willemina Janssen Boerstoel en verklaren
voor zichzelf en hun erven dat zij wettelijk schuldig zijn aan Jan Mellink en Garrit Bultman een bedrag
van 400 gulden vanwege geleverd hout en geld. Geven als borg en dus al onderpand hun persoon en
goederen en het huisje dat zij nu gaan bouwen op de zogenaamde Nije Dennnekamp op de grond van
Jan Mellink in de buurtschap van Mossel en dus ook met alle inhoudende goederen zoals bedden,
kasten en alles wat zich daarin mag bevinden.
Mocht het tot wanbetaling komen, dan zal het huisje blijven staan en zal niets van de inboedel worden
meegenomen.
Testament Harmina Ploegman. Blz. 204.
02-02-1765, is verschenen Harmina Ploegman, in dezen geassisteerd door Dr. B. Gutbenleth Plegher.
Verklaart dat zij uit eigen wil en zonder druk van buitenaf aan haar zuster van vaders kant genaamd
Maria Ploegman, de vrouw van Derk Wilmerink, en voorts aan Gosewina, Geridina, Catharina en
Alberdina Ploegman, de kinderen van Albert Ploegman en Aaltjen Veldink, het volgende overdraagt:
Alle obligaties van de aan haar te betalen schulden met de daarop te betalen jaarlijkse rente.
Ten eerste een obligatie van 1740 gulden en daarnaast nog een tweede van 500 gulden die zij
aangeërfd heeft gekregen van de overleden Ida Meulenman, in leven echtgenoot van Jan Teunissen
Brouwer.
Als tegenprestatie zullen zij zorgen voor voeding, kleding, verzorging en alles wat hiervoor nodig is en
haar ook van huisvesting of inwoning voorzien.
De voorgenoemde Derk Wilmerink en zijn vrouw Maria Ploegman en Gosewina Geridina, Catharina
en Alberdina Ploegman, de kinderen van Albert Ploegman en Aaltjen Veldink bevestigen hierop dat zij
de gift aannemen, met de opgelegde, bijbehorende eisen akkoord gaan en dat zij deze zullen naleven.
Weide de Lebbinkslag. Blz. 228.
25-06-1765, is verschenen Peter van Essen voor zichzelf en als boedelhouder van de goederen van
zijn overleden ouders, per beschikking van de rechtbank d.d. 27-04-1765.
Verklaart voor hemzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de smid Hendrik Hendriks, zijn vrouw en erven een weide genaamd het
Lebbinkslag, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
De Hackfort tiende. Blz. 229.
13-07-1765, zijn verschenen de hoogweledelgeboren Frederik Willem baron van Cochenheim en zijn
vrouw Maria Wilhelmina barones van Bonninghausen en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Anthony Noortwijk,
koopman te Zutphen, hun eigendommelijke Hackfortse tiende grof en smal, gelegen in de buurtschap
van de Linde, kerspel Vorden. Deze tiende gaat uit de goederen Wiersche, Olyslach, Maelderinck,
Lieverink, Costede, Groot Jimmink, Bijvank en Nijenhuis en is niet belast met de ordinaire verponding.
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