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Stukken land genaamd Lappenstukken, Warnenkland en Voornekamp. Blz. 10.
03-11-1779, zijn verschenen Hendrik Elshof en zijn zuster Geesken Elshof en zij indien nodig
geassisteerd door Arent ten Braeke. Beide comparanten willen in verband met hun onvermijdelijke
dood elkander begunstigen met hun roerende en onroerende goederen op de langstlevende.
Voorts legateren zij:
1: aan Judith Molthof een bedrag van 500 gulden na het sterven van de langstlevende
2: aan Lambert Elshof de vellen, het leer en al datgene wat tot de schoenmakerij en leerlooierij
behoort, evenals de bijen(zwermen) en korven zoals na de dood van beiden aanwezig zullen zijn, en
na de dood van Hendrik Elshof tevens al zijn kleding.
3: mede aan Lambert Elshof een stuk land genaamd de Lappenstukken, een halve mudde land
genaamd het Warnenkland en als laatste een stuk land genaamd de Voornekamp, alles gelegen in
het kerspel van Vorden.
De gedeponeerde akte dient behandeld worden als zijnde een testament of codicil, en bij hun dood
volgens geldende rechten uitgevoerd.
De Weppele. Blz. 18.
23-03-1780, is verschenen Jacobus Kamphuis als gevolmachtigde van J. Laarman en zijn vrouw
Johanna Laarman, boeren op het erve en goed Nijenkuijpers onder Hengelo, met volmacht verleend
op 23-12-1779 door Arnold Willinck rechter van het ambt Hengelo, gelezen en geldig bevonden.
Verklaart volgens de volmacht dat Jan Laarman, zijn vrouw Johanna Laarman en erven schuldig zijn
aan de heren Welmers Senior en Willinck te Zutphen een bedrag van 228 gulden, en geven als borg
en dus als onderpand voor een correcte betaling hun eigendom het ¾ deel van het plaatsje de
Weppele, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
04-07-1780. Akte geannuleerd vanwege betaling.
De Nijearve. Blz. 19.
04-04-1780, zijn verschenen Berent Bultman en zijn vrouw Tonnisken Peters en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
de heer Johan Brass, zijn vrouw Isabelle Geertruid Ravenshorst en erven hun ¾ eigendom van het
Nijearve, bestaande uit een kamp bouwland met akkermaalshout en de daarbij staande eikenbomen,
gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Bouwland de Weppele. Blz. 26.
01-07-1780, zijn verschenen Gerrit Wevering ook genoemd Nieuwenkuiper en zijn vrouw Jenneken
Laarman en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan de HWGeb. vrouwe
Florentiena Henrietta van Heeckeren tot Enghuisen een bedrag van 400 gulden tegen een jaarlijkse
rente van 4%. Geven als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling hun eigendom een
stuk bouwland genaamd de Weppele, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Drie stukken bouwland in de Woestenenk. Blz. 26.
20-07-1780, zijn verschenen Berent Bultman en zijn vrouw Tonnisken Peters en verklaren voor
henzelf en hun erven zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Willem Hiemken, zijn vrouw Reintjen Garmels en erven hun ⅓ aandeel in drie stukken bouwland,
gelegen in de Woestenenk bij het dorp van Vorden en zoals hen was toegekomen op 28-01-1775.
Het Onlant, de Addinkkamp en het Schoneveld-Rouwenhorst. Blz. 29.
23-08-1780, zijn verschenen Egbert Christiaens en zijn vrouw Maria Josepha Backer en verklaren
voor henzelf en hun erven zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan hun zoon Theodorus Christiaens en zijn erven drie percelen grond genaamd het Onlant, den
Addinkkamp en het Schoneveld-Rouwenhorst, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden.
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Erven en goederen Meijerink en Pardies. Blz. 32.
30-09-1780, zijn verschenen de heer Fredrik Willem van der Borch en zijn vrouw Sophia Juliana
Gravin van Rechteren heer en vrouwe van Verwolde, Vorden en Leemkuile, en verklaren voor henzelf
en hun erven dat zij schuldig zijn aan mevrouw B. Opten Noort weduwe Opgelder en haar erven een
bedrag van 5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%. Geven als borg dus als onderpand voor
een correcte betaling hun persoon en hun twee allodiale erven genaamd Meijerink en Paradies,
gelegen in de buurtschappen van Linde en Veldwijk, kerspel Vorden.
Katerstede de Nieuwe Mate. Blz. 60.
23-06-1781, zijn verschenen Berentjen Bokhorst de weduwe van Reind Bovenman met en indien
nodig geassisteerd door Jan Vurkink, Berend Bokhorst voor zichzelf en als gevolmachtigde van
Lummeken Harsman de weduwe van Gerrit Bokhorst en zij ook als moeder van haar minderjarige
kinderen Steven, Johanna en Gesina Bokhorst, met volmacht verstrekt te Deventer op 20-10-1779,
gelezen en geldig bevonden. Dan nog Jan Vurkink en zijn vrouw Hendrina Bokhorst, en Hendrik
Holtstege, en voornoemde Jan Vurkink tevens als gevolmachtigde van Hendrik Bokhorst en diens
vrouw Willemina Vlugt, met volmacht verstrekt door burgemeesters en regeerders van Schiedam op
21-04-1781, gelezen en geldig bevonden. Als laatste Jan Vurkink en Hendrik Rutgertsen ten Bokhorst
als voogden van de zeven minderjarige kinderen van wijlen Janna Bokhorst in huwelijk verwekt met
Berend Mullerije, genaamd Jenneken, Geesken, Hendrik Jan, Berend, Garrit, Toon en Harmina
Mullerije.
Verklaren allen en bij volmacht voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht
en daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Plasbeek, zijn vrouw Geertruid Bokhorst en erven het
7/ deel van het ¾ deel van katerstede de Nieuwe Mate, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
8
Vorden.
Erve en goederen HogeSlag. Blz. 61.
23-06-1781, zijn verschenen Berentjen Bokhorst de weduwe van Reind Bovenman met en indien
nodig geassisteerd door Jan Vurkink, Berend Bokhorst voor zichzelf en als gevolmachtigde van
Lummeken Harsman de weduwe van Gerrit Bokhorst en zij ook als moeder van haar minderjarige
kinderen Steven, Johanna en Gesina Bokhorst, met volmacht verstrekt te Deventer op 20-10-1779,
gelezen en geldig bevonden. Dan nog Jan Vurkink en zijn vrouw Hendrina Bokhorst, en Hendrik
Holtstege, en voornoemde Jan Vurkink tevens als gevolmachtigde van Hendrik Bokhorst en zijn vrouw
Willemina Vlugt, met volmacht verstrekt door burgemeesters en regeerders van Schiedam op 21-041781, gelezen en geldig bevonden. Als laatste Jan Vurkink als medevoogd van de zeven minderjarige
kinderen van wijlen Janna Bokhorst in huwelijk verwekt met Berend Mullerije, genaamd Jenneken,
Geesken, Hendrik Jan, Berend, Garrit, Toon en Harmina Mullerije.
Verklaren allen en bij volmacht voor henzelf en hun erven zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Rutgersen en zijn erven het 1/8 gedeelte van het erve en
goed HogeSlag met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Het Bagijnenkampjen. Blz. 75.
15-09-1781, zijn verschenen de heer Mr. de Leeuw van Coolwijk en zijn vrouw Hesther Geertruid
Haesebroeck en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Jan Willem Noortwijk en erven een stuk bouwland omringd met
akkermaalshout genaamd het Bagijnenkampjen, gehorende onder het erve Knoeff en gelegen bij het
dorp van Vorden.
Het Moolenstuk. Blz. 75.
15-09-1781, zijn verschenen de heer Mr. De Leeuw van Coolwijk en zijn vrouw Hesther Geertruid
Haesebroeck en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Arnoldus Meijer, zijn vrouw Sophia Maria Schemmink en hun
erven een stuk bouwland genaamd het Moolenstuk, gelegen in de Vordensche Moolenenk tussen het
land van de koper en van Jan Noortwijk in het dorp van Vorden

© Ben Wullink Lochem
Tekstcorrectie: Gerda Rossel

©. www.vordensverleden.nl

Datum 11-01-2021

Bron: Regionaal Archief Zutphen. NL-ZuRAZ-0338-243. Periode 1779-1786

2

Regesten Vorden.
Het Teerinkstuk. Blz. 76.
15-09-1781, zijn verschenen de heer Mr. de Leeuw van Coolwijk en zijn vrouw Hesther Geertruid
Haesebroeck en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Berent Willemsen, zijn vrouw Henrica Brinkhof en hun erven een
stuk bouwland genaamd het Teerinkstuk, gelegen in de Vordensche Moolenenk en tot nu toe
gehorende onder het erve Voskamp in het kerspel van Vorden.
Katerstede Rijthuijs. Blz. 83.
26-09-1781, is verschenen Hendrica Weenink als weduwe, erfuitersche en boedelhoudster van Roelof
Klein Obbink en verklaart dat zij en haar 5 minder- en meerderjarige kinderen eigenaar zijn van de
helft van een katerstede genaamd Rijthuijs, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, en
ook dat deze bezwaard is met een aantal schulden.
1e met 300 gulden, op 12-05-1772 geleend van Jan Willem Noortwijk, met voornoemde helft van de
katerstede als borg en onderpand
2e met 100 gulden, eveneens geleend van Jan Willem Noortwijk
3e met 70 gulden wegens de rente en achterstallige pacht van de katerstede
4e met 76 of 78 gulden vanwege diverse lopende schulden
Verklaart voorts dat zij door de crediteur ten sterkste wordt gemaand om de genoemde schulden te
voldoen. Tot overmaat van ramp is op de 28ste van de maand augustus bij een hevig onweer de
bliksem ingeslagen in haar huis en is deze tot de grond toe afgebrand met al haar roerende goederen.
Daar zij niet in staat is om de schulden te voldoen en ook geen woning meer kan optrekken op de
grond waar de katerstede heeft gestaan is zij met haar twee meerderjarige kinderen Jan Willem en
Jacomijna tot de conclusie gekomen om de helft van de katerstede, die is getaxeerd op 670 gulden,
18 stuivers en 14 penningen, te verkopen. Om de schulden te voldoen zal ze niet in staat zijn om de
drie minderjarige kinderen hun vaderlijk erfdeel uit de katerstede het Riethuijs uit te keren. Zij vraagt
daarom aan het geachte scholtegerecht van Zutphen om genoemde katerstede te mogen verkopen,
om zodoende de gemeenschappelijke schulden te kunnen voldoen.
29-09-1781, het scholtegerecht heeft op advies van wijze mannen het volgende besloten. De
katerstede met de grond mag worden verkocht en worden overgedragen mits er wordt voldaan aan
het volgende:
1e de opbrengst zal ten goede komen aan de schuldeisers, ter vermindering van de schulden die
rusten op de helft van katerstede het Rijthuijs
2e het restant van de opbrengst zal voor het grootste deel ten goede komen aan de minderjarige
kinderen.
Aldus besloten te Zutphen. 29-09-1781 Was getekent: A.Francken en J. Lulofs.
Katerstede Rijthuijs. Blz. 86.
26-10-1781, is verschenen Hendrica Weenink als weduwe, erfuitersche en boedelhoudster van Roelof
Klein Obbink, tevens als moeder en wettige voogdes van haar minderjarige kinderen genaamd Garrit,
Treintjen en Hendrik, en geauthoriseerd om voor hen te handelen volgens het decreet van 29-09-1781
door dit gerecht van Zutphen afgegeven. Daarnaast ook aanwezig de meerderjarige kinderen
genaamd Jacomina en Jan Willem Klein Obbink.
Verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Anthony Bernardus Roelofsen, zijn vrouw Constantia Catharina Schemming en
erven hun eigendom de helft van een katerstede genaamd het Rijthuijs, met het houtgewas, hof,
bouw- en weideland en rechten, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Weide de Weghorst. Blz. 87.
25-10-1781, verschenen Harmen Leemreise en Jan Franken als voogden van de twee minderjarige
kinderen Evert Jan en Janna van Grada Jansen de weduwe van Jan Leemreise. De moeder woont nu
met de stiefvader van de kinderen in het dorp van Steenderen. Bij de erfdeling is aan de kinderen
toegevallen een halve weide genaamd de Weghorst, gelegen in de buurtschap van Linde.
Voornoemde voogden vragen het gerecht om toestemming om deze halve weide te verkopen, gelijk
met de halve weide die door Carel Leemreise te koop is aangeboden en tegen een goede prijs
verkocht kan worden. Op 10 oktober dit jaar is de aankondiging hiervan in het openbaar opgehangen
en er is reeds op geboden. Voogden vragen het gerecht om toestemming om tot verkoop over te
gaan, en vermelden dat de baten en dus hun aandeel zal toekomen aan de kinderen.
25-10-1781. De rechtbank heeft toestemming verleend om tot verkoop van het genoemde perceel
over te gaan.
© Ben Wullink Lochem
Tekstcorrectie: Gerda Rossel

©. www.vordensverleden.nl

Datum 11-01-2021

Bron: Regionaal Archief Zutphen. NL-ZuRAZ-0338-243. Periode 1779-1786

3

Regesten Vorden.

Huis in Vorden van Wullink. Blz 89.
08-11-1781, zijn verschenen Jan Wullink met zijn vrouw Hendersken Bolderman en verklaren schuldig
te zijn aan zijn minderjarige kinderen een bedrag van 430 gulden zoals hun uit de nalatenschap van
zijn overleden vrouw Willemina Wossink is toebedeeld. Geven als borg en dus als onderpand voor
deze betaling hun huis en where met toebehoren in het dorp van Vorden en voor een gedeelte
verhuurd aan anderen.
De Brinkerweide. Blz. 90.
08-11-1781, zijn verschenen Jan Wullink en zijn vrouw Hendersken Bolderman en verklaren dat ze
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Hermanus Stroman en zijn
erven een weide genaamd de Brinkerweide, gelegen bij de Koppele in de buurtschap van Veldwijk,
Erve en goederen Hiddink. Blz. 127.
23-01-1782, zijn verschenen Hendrik Jalink en zijn vrouw Sara Johanna van Hoorn en verklaren dat zij
schuldig zijn aan de Barthold Hendrik Lulofs en erven een bedrag van 1000 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 3½ %. Geven als zekerheid voor een correcte betaling als borg en dus als
onderpand hun eigendom een erve en goed genaamd Hiddink met alle toebehoren en rechten,
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
09-01-1795. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Het Vroessinks Erve. Blz. 136.
12-03-1782, zijn verschenen Jan Harmsen en zijn vrouw Geertruid Onstein en verklaren dat zij
schuldig zijn aan Jan Noteboom, zijn vrouw Hendrica Luijters en erven een bedrag van 100 gulden
tegen een jaarlijkse rente van 4 %. Geven als zekerheid voor een correcte betaling als borg en dus als
onderpand hun eigendom genaamd het Vroessinks Erve, bestaande uit huis, hof, bouwland en een
weide en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
10-02-1785. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Bouwland het Hoevendaal. Blz.148.
11-05-1782, zijn verschenen Garrit Rijckenbarg en zijn vrouw Jenneken Kornegoor en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan hoogedelwelgeboren heer Theodorus Zeno baron van
Dorth, zijn vrouw Elisabeth Maria barones van Dorth geboren van Hackfort en hun erven een bedrag
van 400 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%. Geven als zekerheid voor een correcte betaling, als
borg en dus als onderpand hun eigendom een stuk land genaamd het Hoevendaal, gelegen in de
buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Twee stukken bouwland, het Bruggenstuk en een stuk in het dorp. Blz. 156.
08-06-1782, is verschenen Jan Mellink junior en verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij schuldig is
aan Jan Lubertus Bruggink, diens zuster Hendrica Bruggink en erven elk een bedrag van 500 gulden,
dus samen 1000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden en 5 stuivers. Geeft als zekerheid
voor een correcte betaling, als borg en dus als onderpand zijn eigendom een stuk zaai- of bouwland
genaamd het Bruggenstuk, en verder de helft van een stuk land gelegen langs de straat achter het hof
van Hendrik Voermaag. Beide stukken zijn gelegen in het kerspel van Vorden, het eerste in de
Woestenenk en het tweede bij het dorp van Vorden.
31-05-1788. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Erve en goederen Groot Hellinger. Blz. 157.
12-06-1782, zijn verschenen de heer A. Welmers en zijn vrouw Geertruid Anna Helena van Dam en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Henrietta Bernardina Verstege de
weduwe van Huibert van Hamel en erven een bedrag van 4000 gulden tegen een jaarlijkse rente van
3 %. Geven als zekerheid voor een correcte betaling, als borg en dus als onderpand hun eigendom
een erve en goed genaamd Groot Hellinger met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap
van Mossel, kerspel Vorden.
03-03-1801. Akte geannuleerd vanwege betaling.
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Weide de Weghorst. Blz. 159.
24-06-1782, zijn verschenen Carel Leemreijze, Berent Mentink en zijn vrouw Grada Jansen, met
Harmen Leemreijze en Jan Franken als voogden van de minderjarige kinderen van voornoemde
Grada Jansen in vorig huwelijk verwekt met haar overleden man Jan Leemreijze. Bij decreet van 2710-1781 is vastgelegd dat zij gerechtigd zijn om ten behoeve van de kinderen tot verkoop over te gaan
aan Berend Weenk, zijn vrouw Hendersken Haller en erven van een weide genaamd de Weghorst,
gelegen naast de Weghorst van het erve Lebbink en naast het erve Olijslag, in de buurtschap van
Linde, kerspel Vorden.
Legateren van diverse stukken bouwland door Aleida Lentink. Blz. 163.
06-07-1782, is verschenen Aleida Lentink met en indien nodig geassisteerd door Jan Gallée, en
verklaart dat zij hierbij haar laatste wil vastlegt i.v.m. een aantal bezittingen, zonder dat haar testament
van 19 april 1777 wordt aangepast en die dus geldig blijft. Verklaart dat zij de kinderen van haar
overleden zuster Anna Maria Willemina Lentink en haar zwager Jan Mellink, genaamd Maria Agenis
Lamberta, Willemina Christina en Jan Mellink, die haar dagelijks ondersteunen, wil belonen door hen
na haar overlijden te legateren met de volgende onroerende goederen in het kerspel van Vorden.
1: een stuk bouwland tussen het land van het erve Heijink en dat wat Hendrik Jaspers in gebruik heeft
2: twee stukken bouwland tussen de landerijen van Peter Elshof en die van het erve Elshof
3: een stuk bouwland tussen de landerijen van Garrit Wesselink genaamd de Korte Vooren
4: ⅔ gedeelte van een stuk bouwland genaamd het Warninkstuk, tussen de landerijen van Willem
Coenraad Meuleman en Muiderman
5: de helft van een weide genaamd het Bekmaatjen en gelegen in kerspel van Steenderen
6: een obligatie ten bedrage van 1100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3% ten laste van Albert
Lentink, zijn vrouw Geesken Lammers van Dik en erven.
Bij haar overlijden zullen de kinderen over deze onroerende goederen kunnen beschikken zonder dat
dat dit invloed heeft op het voornoemde testament.
Erve en goederen Groot Geltink. Blz. 193.
14-04-1783, zijn verschenen Jan Wolterink de weduwnaar van Catharina Keiman, Hendrik Wolterink
en zijn vrouw Aalte Janssen, Garrit Wolterink en zijn vrouw Derkje Stukkings, Jan Wolterink, Hendrik
Jan Wolterink voor zichzelf en voor zijn vrouw Hendrina Mens en hij ook voor de kinderen Derk, Aaltje
en Reintjen Wolterink van voornoemde Jan Wolterink in huwelijk verwekt met Catharina Keiman.
Voorts Jan Hoetink de weduwnaar van Janneken Wolterink en Hendrik Abbink mede namens zijn
vrouw Janna Hoetink, Hendrica Hoetink, Berend Bergman voor zichzelf en zijn vrouw Engeltjen
Hoetink, en verder Jenneken Hoetink en Willem Woestenenk met zijn vrouw Reintjen Hoetink als
kinderen van voornoemde Jan Hoetink bij zijn overleden vrouw Jenneken Wolterink in huwelijk
verwekt en tezamen voor ⅔ gedeelte medeërfgenamen van de overleden broer, zwager en oom
Hendrik Wolterink, en als laatste nog Hendrik Bosch als executeur testamentair van de boedel en
nalatenschap van Hendrina Hendriks de weduwe van de voornoemde overleden Hendrik Wolterink.
Verklaren voor henzelf en voor hun pupillen dat zij volgens de openbare verkoping van 31-07-1782
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Dijkman ook wel
genaamd Jan Wenneker en zijn meerderjarige kinderen in huwelijk verwekt bij Janna Wolterink,
genaamd Hendrik Wenneker en Reindtjen Wenneker gehuwd met Jan Willem Cornegoor, hun
gezamenlijke 5/6 gedeelte van het erve en goed genaamd Groot Geltink, bestaande uit huis, schuur,
berg, bouw- en hooiland, weiden, opgaande bomen en houtgewas, samen ongeveer 14 morgen groot
en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden, waarvan het 1/6 gedeelte reeds in bezit van de
kopers is.
Erve en goederen Windenberg. Blz. 199.
13-05-1783, zijn verschenen Jan Smijter en zijn vrouw Harmina Coers en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan de heer
E.T.H. Baron van Onstein, zijn vrouw barones van Oldenneel en hun erven de helft van een erve en
goed genaamd den Windenberg met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Linde,
kerspel Vorden.
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De HuttenCamp. Blz. 210.
07-08-1783, zijn verschenen Gerrit Jan Bosch en zijn vrouw Dersken Bultman en verklaren voor
henzelf en hun erven dat schuldig zijn aan Johan Hendrik Brass, zijn vrouw Isabelle Geertruidt
Ravenschot en erven een bedrag van 25 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%. Geven als borg en
dus als onderpand voor een correcte betaling hun eigendom een stuk bouwland genaamd de
HuttenCamp, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Stukken bouwland het Onland, den Addinkcamp en het Schonevelt-Rouwenhorst. Blz. 217.
18-09-1783, is verschenen de heer Theodorus Christiaens en verklaart dat hij vanwege een vordering
overdraagt aan zijn ouders Egbert Christiaens, zijn vrouw Maria Josepha Backer en erven drie
percelen, genaamd het Onland, den Addinkcamp en het Schonevelt-Rouwenhorst, gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Klein Enserink en bouwland de Scholterije. Blz. 222.
17-10-1783, is verschenen Jan Garmel als weduwnaar van Margrieta Hiekink en tevens als vader en
voogd van zijn 4 minderjarige kinderen bij zijn voornoemde vrouw verwekt. Met eerbied voor dit
gerecht laat hij weten met de gezamenlijke broers en zusters van zijn voornoemde vrouw te zijn
overeengekomen om van een kamp bouwland genaamd de Scholterije en gelegen bij de Wehme in
de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden, het ¼ en het 1/24 gedeelte dat door het overlijden van de
ouders aan hem en zijn vrouw zijn toegevallen te verkopen aan Garritjen Decanije de weduwe van
Jan Hiekink en haar 4 kinderen tegen een bedrag van 437 gulden, en vraagt hiervoor om toestemming
van het gerecht.
Vraagt ook om toestemming om voor een bedrag van 233 en 7 stuivers weer aan te mogen kopen het
1/ van het ¾ gedeelte van een katerstede genaamd Klein Enserink, met daarbij 1/ deel van een stuk
6
6
bouwland gelegen op het IJseren in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Jan Garmel en de kinderen zullen hierdoor elk 1/7 deel van genoemde katerstede bezitten, waarvan
het overige deel reeds in bezit is van hem en van voorgenoemde zusters en broers.
31-10-1783: Het scholtegerecht heeft het voorgestelde geaccordeerd en dus toegestaan.
Kranenborgs Kampjen. Blz. 223.
23-10-1783, zijn verschenen Hendrik Haarman en zijn vrouw Aeltjen Welmers en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan
Peter Nieuwenhuis, zijn vrouw Willemina Koerselman en erven hun kampje land genaamd het
Kranenborgs Kampjen, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Kranenborgs Kampjen. Blz. 224.
23-10-1783, zijn verschenen Peter Nieuwenhuis en zijn vrouw Willemina Koerselman en verklaren
voor henzelf en hun erven dat schuldig zijn aan Jan Hissink en erven een bedrag van 250 gulden
tegen een jaarlijkse rente van 3%. Geven als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling
hun kampje land genaamd het Kranenborgs Kampjen, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden.
Katerstede Klein Enserink. Blz. 227.
22-11-1783, zijn verschenen Garritjen Decanije de weduwe van Jan Hiekink, verder Harmanus
Decanije, Berend Decanije, Jan Decanije en Berend Willem Decanije, en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan de zeven
kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Hiekink en Maria Decanije, genaamd Garrit Hiekink en zijn
vrouw Geertruidt Wagenvoort, Jan, Harmina en Goossen Hiekink, Jan Garmel de weduwnaar van
Margrieta Hiekink mede als vader van zijn vier minderjarige kinderen, en als laatste Berentjen en
Willem Hiekink, het 1/6 van het ¾ gedeelte of het 1/8 deel van het geheel van een katerstede genaamd
Klein Enserink, gelegen in de buurtschap van Delden.
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Regesten Vorden.
Bouwland de Scholterije. Blz. 228.
22-11-1783, zijn verschenen Gerrit Hiekink en Geertruidt Wagenvoort, Jan Hiekink, Harmina Hiekink,
Goossen Hiekink en Jan Garmel de weduwnaar van Margrieta Hiekink voor zichzelf en als vader van
zijn vier minderjarige kinderen met toestemming van het scholtegerecht volgens de akte van 31-101783, en verder nog Berentjen Hiekink en Willemken Hiekink. Verklaren voor henzelf en hun erven dat
zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan Garritjen Decanije de
weduwe van Jan Hiekink en haar vier kinderen Harmina, Berent, Jan en Berend Willem Decanije het
¼ en het 1/24 gedeelte van een kamp bouwland genaamd de Scholterije, gelegen bij de Wehme in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Erve en goederen den Windenberg. Blz. 232.
27-01-1784, zijn verschenen Willen Gervedink en zijn vrouw Gardina van Gorssel, met Johanna van
Gorssel de weduwe van Steven Wolters, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan de hoogwelgeboren heer E.T.H. baron
van Harinxma Tho Heegh en zijn vrouw M.U.S. barones van Oldenneel, heer en vrouwe van Onstein
en erven, de gerechte helft van het erve en goed genaamd den Windenberg met alle toebehoren en
rechten, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
De halve Heege. Blz. 237
25-02-1784, zijn verschenen Hendrik Wonnink en zijn vrouw Aeltjen Meijerink en hij ook als
gevolmachtigde van Peter Wonnink en zijn vrouw Willemina Muijs, met volmacht verstrekt d.d. 15-081782 te Arnhem gelezen en geldig bevonden. Verder de heren provisoren van het Huize Bornhof
binnen Zutphen als alimenteerders van Willemina Nijland de weduwe van Hendrik Addink, Janna
Smeenk de weduwe van Willem Suidendarp en als laatste Garrit Brouwer en Jan Winkel als voogden
van de minderjarige kinderen van de overleden Jacob Harmsen en Hendrica Suidendarp.
Verklaren allen voor zich en in opdracht voor een geldsom te hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Hendrik Nijland en zijn erven hun gezamenlijke aandelen in het erve en goed
genaamd de Halve Heege, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en bestaande in
totaal uit het 23/30 gedeelte van het ⅓ deel van het 37/40 gedeelte, zoals verkregen door het overlijden
van Jan Wonnink, Berend Addink en zijn vrouw Aaltjen Rooster.
Het Jagersplaatsjen. Blz. 239.
25-03-1784, verschenen Jan Harmesen weduwnaar van Geertruid Onsteenk en geeft te kennen dat
hij vanwege hypotheek- en andere boedelschulden genoodzaakt was om zijn huisje, hof en weideland
genaamd het Jagersplaatsjen gelegen in de buurtschap van Delden in het kerspel van Vorden
publiekelijk te verkopen. E.e.a. is bij de kerkdienst van 06-12-1783 door de zaakwaarnemer richter
Waander Jimmink volgens de voorwaarden en voor een bedrag van 415 gulden verkocht aan Anthony
Garritsen.
Verzoekt het gerecht bij decreet om hem als vader en voogd van zijn 5 minderjarige kinderen te
autoriseren het genoemde plaatsje, na ontvangst van de koopsom en mede ten behoeve van zijn
minderjarige kinderen aan de koper over te dragen.
27-03-1784, Het scholtegerecht heeft het verzoek gelezen en op advies van wijze mannen de
goedkeuring verleend om het zogenaamd Jagersplaatsjen over te dragen aan de koper Anthony
Garritsen.
Aldus te Zutphen 27 maart 1784. A. Francken en H.W. Toewaters.
Officieel overgedragen en bevestigd dd. 17-05-1784.
Stuk zaailand op den Huttencamp. Blz. 243.
24-04-1784, zijn verschenen Aelbert Meulenbrugge en zijn vrouw Jenneken Banninks en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen
aan Jan Bannink, zijn vrouw Eva Desers en erven hun eigendom een stuk zaailand, 4 schepel groot
en gelegen op den Huttencamp in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
De Hilverdink stukken. Blz. 243.
30-04-1784, zijn verschenen Evert Scheggetman en zijn vrouw Johanna Schurink en hij ook als
gevolmachtigde van zijn zusters Berendina, Philippina, Magdalena en Gerritjen Scheggetman, met
volmacht verleend op 14-04-1784 te ’s Gravenhage, gelezen en geldig bevonden. Verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan
Jan Klein Veenhorstink, zijn vrouw Frederica Daniels en erven het 1/7 gedeelte van een onverdeeld
stuk bouwland genaamd de Hilverdinkstukken, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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Regesten Vorden.
Het Hoogslag. Blz. 246.
17-06-1784, zijn verschenen Christina Brandenborg, Johanna Elisabeth Brandenborg, Johanna
Hendrietta Brandenborg en verder Hendrik Runneboom en zijn vrouw Hendrica Brandenborg, en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overdragen aan Albert Woestenenk en zijn erven hun 1/8 gedeelte van het Hoogslag met toebehoren
en rechten, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Klein Hammink of Timmermansplaats. Blz. 250.
21-10-1784, is verschenen Andries Goudkuil als gevolmachtigde van Berend Ensink, met volmacht
verleend door burgmeesters, schepenen en raden van de stad Deventer d.d. 20-10-1784, gelezen en
geldig bevonden. Verklaart dat hij volgens opdracht voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan Jacoba Harmina Du Pree en haar erven de helft van het erve en goed genaamd
Klein Hammink of Timmermansplaats, bestaande uit boerderij, land, herenkamer, schuur, berg, hof en
boomgaard met bijbehorende bouw- en weilanden, opgaande bomen en akkermaalshout, en verder
met alle toebehoren, lusten en lasten, waarvan de helft aan de kopers toebehoort en dat gelegen is in
de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Niet bezwaard, uitgezonderd de Heeren Verpondinge,
echter met uitzondering van een stukje land genaamd den Oldenhof en van de zgn. Broekweijde met
uitgang, die belast zijn met een servituut (erfdienstbaarheid).
Erve Menkhorst. Blz. 256.
29-11-1784, zijn verschenen Willem Willinck en zijn vrouw Barbara Catharina de Vije en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij uit de boedel en nalatenschap van Willincks ouders Lammert Willem
Willinck en en Antoinetta Elisabeth Schaelen voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overdragen aan Rudolph Jan Willink en erven het halve erve en goed Menkhorst met alle toebehoren
en rechten, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
De Stijrumsen thiende. Blz. 258.
16-12-1784, zijn verschenen Dries Molendijk en zijn vrouw Gerrijen Klein Bleumink, weduwe Jan
Enserink, Aaltjen Klokman en beide geassisteerd door Dries Molendijk, verder Jan Kloekhorst,
Johanna Nijenhuis, Reind en Jan Heutink, Derk, Garrit, Jan en Johanna Vroemisse, en tot slot Jan
Bouwmeester, Johanna Imenkamp en Anneken Smeenk, en verklaren voor henzelf en hun erven dat
zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overdragen aan Arnoldus Meijer, zijn vrouw
Sophia Maria Schemming en erven het ⅓ gedeelte van de zogenaamde Stijrumsen thiende uit diverse
landerijen, alle gelegen in het kerspel van Vorden.

Erve de Boeserie. Blz. 256. Hier staat voor de 2e maal 256, foute nummering na nr. 258
06-01-1785, is verschenen de heer Mr. H.G. Aberson als gevolmachtigde van zijn broer J.J. Colsen
Aberson en diens vrouw A.E. Wijgink, met volmacht verleend op 16-11-1784 door burgemeester en
schepenen van de stad Hulst, gelezen en geldig bevonden. Verklaart dat hij in opdracht heeft verkocht
en daarmee op- en overgedragen aan Monsr. Johannes Golding diens aandeel in het erve en goed de
Boeserije, gedeeltelijk gelegen in het kerspel van Vorden en gedeeltelijk in de Formerhoek onder
Ruurlo. Onbelast, alleen met de verpondinge die door Vorden wordt geheven.
Erve Groot Smeenk of Hammink. Blz. 265.
05-03-1785, zijn verschenen Roelof Kornegoor en zijn vrouw Hendrica Lebbink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Lodewijk Aberson, Berend Liesen en Jan Wagenvoort,
de door het gerecht aangestelde voogden van de twee minderjarige kinderen van voorgemelde
Hendrica Lebbink met haar overleden vorige echtgenoot Peter Aberson in huwelijk verwekt en
genaamd Gerhardus en Berendina, voor het vaders versterf van de kinderen, een bedrag van 1397
gulden, 15 stuivers en 8 penning en daarboven nog 189 gulden vanwege een dubieuze schuld
alsmede van het hout en de verkoop van hun vaders kleding, zoals door de comparanten ontvangen
is, en wat de kinderen verder toekomt en beloofd is volgens magescheid.
Verbinden tot nakoming en waarborg van de genoemde bedragen hun persoon en goederen en in het
bijzonder het plaatsje genaamd Groot Smeenk of Hammink met haar behuizing, hof, bouw- en
weideland en het daarbij behorende houtgewas, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden, zodat de voogden of de kinderen bij hun meerderjarigheid dit op hen kunnen verhalen.
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Regesten Vorden.
Erve Gruwel en de katerstede Scheurshof. Blz. 271
26-04-1785, zijn verschenen Mr. Frederik Robbert ToeWater en zijn vrouw Louise van de Muelen en
verklaren ten behoeve van de Edelmogende Heren van het Graafschap Zutphen en ten behoeve van
een goede administratie van de ontvangst van het geld van deze Graafschap als borg en onderpand
voor voornoemde zaken te geven hun eigendom een erve en goed genaamd Gruwel en een
katerstede genaamd Scheurshof, beide gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
05-11-1801: akte geroyeerd vanwege goede administratie.
Vergunning houtkap huize Hackfort. Blz, 278.
00-08-1785, zijn verschenen de heren van Heeckeren tot Molencate en van Enghuijsen als voogden
van de minderjarige kinderen van de overleden F.B.W van Westerholt, heer van Hackfort.
Bij de watermolen van Huize Hackfort liggen diverse boerderijen, schuren en schaapskooien waaraan
dringend reparaties nodig zijn. In de onder het huize Hackfort behorende bossen bevindt zich veel
goed hout, dat hiervoor te gebruiken is. Omdat de voogden te weinig vermogen tot hun beschikking
hebben om hout van elders te kunnen aankopen vragen zij het Gerecht van Zutphen om hun toe te
staan hout uit de bossen van Huize Hackfort te kappen, waarmee de reparatie van genoemde
onroerende goederen uitgevoerd kan worden.
20-08-1785. Het gedane verzoek is gelezen en daarna door gerechtsgeleerden beoordeeld.
Bij deze wordt het bezoek goedgekeurd datuum 20 augustus 1785.
B. Francken en S. Gutb. Plegher.
Huize Hackfort. Blz. 304 tot 307.
13-03-1785, is verschenen de heer Brass, administrateur van de boedel van de overleden F.B.W van
Westerholt, heer van Hackfort, met de overeenkomst die is gesloten met de barones van Lintelo door
de heren van Heeckeren tot Molencate en van Enghuijsen als voogden van de minderjarige kinderen
van de overleden F.B.W van Westerholt heer van Hackfort. Hierin is vastgelegd dat zij de onroerende
en roeren goederen van huize Hackfort dient af te staan aan genoemde voogden van haar 7
minderjarige kinderen, en zij zal jaarlijks een toelage aan geld ontvangen, dus haar verdere leven, uit
de boedel van Hackfort, en dat zij kasteel Hackfort binnen 14 dagen moet verlaten.
Verdere bepalingen en bedragen staan vermeld op de bovengenoemde pagina’s 304 t/m 307
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