Regesten Vorden.
Bouwland de Scholterije. Blz. 4.
09-01-1987, zijn verschenen Hermanus Bochelman en zijn vrouw Jenneken Garmel, met Aalbert
Willemsen en zijn vrouw Hendrica Weenink en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerritjen Decanije weduwe van Jan
Hiekink en haar vier kinderen genaamd Hermanus, Jan, Berend en Berend Willem het 15/96 deel van
een kamp bouw- of zaailand genaamd de Scholterije, gelegen bij de Wehme in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden.
Bouwland uit het erve Knoef en het Teeringstuk. Blz. 10.
12-02-1787, is verschenen Otto Hoofs als gevolmachtigde van Dhr. A. de Leeuw van Coolwijk en zijn
vrouw H.G. Haesebroeck, met volmacht verleend door dit gerecht van Zutphen 08-02-1787 gelezen
en geldig bevonden. Verklaart dat hij volgens opdracht voor een geldsom heeft verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan Peter Anthonij Gallée en zijn vrouw Anna Stroman en voorts aan Jan Gallée
en zijn vrouw Aaltjen Willemsen en erven 2 naast elkaar gelegen stukken bouwland, de ene komende
uit het erve en goed Knoef en liggende tussen de overige stukken van het erve Knoef en de andere
genaamd het Teringstuk, alles gelegen in het kerspel van Vorden.
Bouwland de Hanenkamp en de Lepperstukken. Blz. 11.
20-02-1787, zijn verschenen Jan Muiderman en zijn vrouw Gerritjen Rensink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Jellis Egelink en Hendrik Faas, tijdelijk boekhouders en
gildemeesters van het Cramersgilde van de stad Zutphen, een bedrag van 300 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 4%. Geven voor een correcte betaling als borg en dus als onderpand hun persoon
en goederen en speciaal hun ⅓ aandeel in een stuk bouwland genaamd de Hanenkamp en gelegen
tussen het land van Arnoldus Meijer en Peter Elshof, en verder twee stukken bouwland genaamd de
Lepperstukken, het ene stuk liggende tussen het land van Peter Elshof en Waander Jimmink en het
andere tussen het land van Jan Mellink en de Woestenenk bij het dorp van Vorden.
30-05-1789. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Stuk bouwland op de Lindense Enk. Blz. 26.
03-05-1787, zijn verschenen Hendrik Memelink en zijn vrouw Hendrica Schurink, met Berend
Memelink en zijn vrouw Gerritjen Memelink, voornoemde Hendrik Memelink mede als gevolmachtigde
van zijn zuster Reindjen Memelink de weduwe zonder kinderen van Gerrit Jan ter Boo, met volmacht
verstrekt te Amsterdam 02-01-1787 gelezen en geldig bevonden. Verklaren voor henzelf en hun erven
dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Frederik Gebbert ,
zijn vrouw Berendina Tonissen en erven een stuk bouwland op de Lindense Enk, dat reeds bij de
kopers in gebruik is en gelegen in het kerspel van Vorden.
Stuk bouwland op de Noordikskamp en weide aan het Strooveldjen. Blz. 27.
03-05-1787, zijn verschenen Hendrik Memelink en zijn vrouw Hendrica Schurink, met Berend
Memelink en zijn vrouw Gerritjen Memelink, voornoemde Hendrik Memelink mede als gevolmachtigde
van zijn zuster Reindjen Memelink de weduwe zonder kinderen van Gerrit Jan ter Boo, met volmacht
verstrekt te Amsterdam 02-01-1787, gelezen en geldig bevonden. Verklaren voor henzelf en hun
erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Hendrik
Noordink en zijn vrouw Berentjen Janssen de ene helft, en aan Hendrik Rikkenberg en zijn vrouw
Janna Janssen, en Gerrit Moemberg en zijn vrouw Henders Weenk en erven de andere helft van hun
¼ aandeel in een stuk bouwland op de Noordikskamp, gelegen tussen de landerijen van de kopers in
de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Verkopen daarnaast aan dezelfde kopers het 1/5 gedeelte van een weide onder het Noordik gehorende
en gelegen aan het Strooveldjen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
De Selshamme. Blz. 28.
12-05-1787, zijn verschenen Bathasar de Wolff de Neufville en Jan Uitermark als erfuitersen en
executeurs van Albartha ter Maeten, die op 21 maart 1786 27 april dit jaar is overleden op ’t Ham.
Volgens haar testament van jl. 21 maart 1786 voor dit gerecht te Zutphen gepasseerd dient dit
geopend en gelezen te worden in hun aanwezigheid en in die van de voogden van de minderjarige
Albartha ter Maeten, en een kopie aan de erfgenamen verstrekt te worden. Hierop zijn de zegels
gebroken en het testament geopend, en is aan J.H. Brass toeziend voogd van de minderjarige
Johanna Albartha ter Maeten een kopie verstrekt.
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Regesten Vorden.
Testament 21-03-1786.
Ik, Albartha ter Maeten, in dezen geassisteerd door David de Wolff de Neufville. etc. etc., verklaar dat
ik aanstel en maak tot mijn enige en universele erfgename in alle mijne roerende en onroerende
goederen, akten en kredieten en wat van natuur dat moge zijn, waar die gelegen moge zijn, niet in het
groot of klein niets uitgezonderd, mijn nicht Johanna Albartha ter Maeten de enige dochter van mijn
overleden broer Jan Hendrik ter Maeten in huwelijk verwekt bij zijn vrouw Johanna Theodora Elizabeth
Solner, onder deze expresse conditieën, bepalingen, en belastingen:
1e. Dat de Gereformeerde Diaconie van Zutphen een bedrag van 200 gulden zal toekomen.
2e. Dat alle mijne goederen, bovengenoemde effecten en hoe ook mochten geheten (uitgezonderd het
meubilair en mijn lijfstoebehoren, mitsgaders het ¼ gedeelte van het Huis ten Bosch en de stallen
staande op de Oude Want), dus ook het leengoed Selshamme in het kerspel van Vorden, waarvoor
de goedkeuring van de leenvrouwe door mij zal worden gevraagd, ingeval de door mij aangestelde
erfgenaam Johanna Albartha ter Maeten zonder wettige kinderen voor of na mij zal komen te
overlijden, zal overgaan op de kinderen van Hendrik Jalink en zijn vrouw Sara Johanna van Hoorn,
ook voornoemd leenperceel. Mocht mijn nicht bij mijn overlijden nog minderjarig zijn, dan verzoek ik
dat tot voogden worden benoemd Balthasar de Wolff de Neufville en Jan Uitermark, en dat deze ook
de administratie verder zullen afwikkelen, mijn laatste zullen laten lezen, alles van het sterfhuis af
zullen handelen en zorgen dat ik een goede begrafenis krijg. etc. etc.
Bouwland in de Lindense Enk. Blz. 33.
11-05-1787, zijn verschenen Jan Derk Leemreijse en zijn vrouw Janna Varreveld, met Gradus
Leemreijse en zijn vrouw Mijntjen Janssen en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Ringelenberg, zijn vrouw
Maria Spaans en erven een stuk zaai- of bouwland gelegen in de Lindense Enk tussen het land van
Groot Jimmink en Reinder Leemreijse gelegen in het kerspel van Vorden.
Erve Waerle, Reint Smeenks Hofstede en Deldense Tiende. Blz. 45.
20-10-1787, zijn verschenen de heer Jan Hendrik Brass en zijn vrouw Isabella Geertruidt Ravenschot
als eigenaren van het erve en goed Waerle, met hun zoon Diederik Brass als eigenaar van de Reint
Smeenks Hofstede ofwel het Norden en van de Deldensen Tiende en verklaren dat zij zorg zullen
dragen voor de ontvangst van de verpondingen in het kerspel van Vorden. Verklaren dat zij als borg
en dus als onderpand voor de administratie en afdracht van het geld hun goederen Waerle, Reint
Smeenks Hofstede en de Deldense Tiende stellen, zodat men bij een eventuele wanbetaling dit
daarop kan verhalen. Alles gelegen in de buurtschappen van Mossel en Linde, Kerspel Vorden.
03-06-1803, akte geannuleerd vanwege betaling.
Drie stukken bouwland: het Bargstuk, WoestenEnkstuk en het Smallestukjen. Blz. 56.
17-01-1788, zijn verschenen Warner Meuleman voor zichzelf en voor zijn afwezige vrouw Bartha
Hesselink en verklaart dat hij heden voor hen beiden voor een geldsom heeft verkocht aan Jan Mellink
en erven hun aandelen in diverse stukken bouwland.
1: het 1/5 gedeelte van een stuk bouwland genaamd het Bargstuk, gelegen in de Woestenenk.
2: het 1/12 gedeelte van een stuk bouwland genaamd het WoestenEnkstuk, gelegen in de Woestenenk.
3: het 1/12 gedeelte van een stuk bouwland genaamd het Smallestukjen, gelegen in de Molenenk.
De Hietenkamp. Blz. 67.
03-05-1788, zijn verschenen Berent Bultman en zijn vrouw Teunisken Peters en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Johan Hendrik Brass, zijn vrouw Isabelle Geertruidt Ravenschot en erven het ¼ gedeelte van de
zogenaamde Hietenkamp. Gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden, met de ene zijde
langs de Laake of Leijgraven en met de andere zijde langs het land van Klein Veldkamp en omgeven
door akkermaalshout, opgroeiende eiken, peppelen en elsenhout.
Erve en goed Lentink. Blz. 69.
28-06-1788, is verschenen de heer Borchard Frederik Willem baron van Westerholt heer van Hackfort
en Scherpenzeel en verklaart dat zich borg stelt voor zijn zuster freule Sophia Elisabeth Charlotte
Louise van Westerholt, omdat zij schuldig is aan de heer Johannus Hermanus Adrianus Beukevoort
en diens vrouw Johanna Antonia Beukevoort geboren Sloet en erven een bedrag van 3000 gulden.
Geeft voor deze schuld als borg en dus als onderpand zijn erve en goed genaamd Lentink gelegen in
de buurschap van Linde, kerspel Vorden.
20-10-1792. Akte geannuleerd vanwege betaling.
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Erve en goederen Groot Enserink. Blz. 90.
21-08-1788, is verschenen de heer Borchard Frederik Willem baron van Westerholt heer van Hackfort
en Scherpenzeel en verklaart voor hemzelf en zijn erven dat hij schuldig is aan Jan Lindeman, zijn
vrouw Anna Maria Bruinink en erven een bedrag van 3000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%.
Geeft voor deze schuld als borg en dus als onderpand zijn erve en goed genaamd Groot Enserink,
met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurschap van Delden, kerspel Vorden.
13-08-1793. Akte geannuleerd vanwege betaling
Erve en goed het Norde (Leuke). Blz. 92.
10-10-1788, is verschenen Evert Broecker als gevolmachtigde van vrouwe Anna Josina Christina van
Diepenbroeck de weduwe van Ds. Rutger Plegher, met volmacht verleend 08-10-1788 door het
gerecht van Hengelo. Verklaart dat hij volgens opdracht in erfkoop dus voorgoed heeft op- en
overgedragen aan Mr. Bernard Gutberleth Plegher raadsecretaris van de stad Zutphen, zijn vrouw en
erven het erve en goed genaamd het Norde, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden,
alles zoals zij ontvangen had op 26-10-1776.
Huis met smederij en diverse stukken bouwland. Blz. 93.
23-10-1788, zijn verschenen Jan Muiderman en zijn vrouw Gerritjen Reusink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Andries Visser, zijn vrouw Maria Sweers en erven een
bedrag van 850 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3½ %. Geven als borg en dus als onderpand
voor een correcte betaling hun huis en diverse stukken bouwland:
1ste het huis dat door hen wordt bewoond in het dorp van Vorden, met de smederij, en staande op
grond van Huize Vorden.
2de de helft van het ⅓ gedeelte van de Hanenkamp gelegen in de buurtschap van Veldwijk. 3 de de helft
van twee stukken land in de Woestenenk, het ene tussen het land van Paradijs en Elshof en het
andere tussen het land van Bilderbeek en Woestenenk bij het dorp van Vorden.
4de een stuk land van twee schepel groot, genaamd het Colenstuk en gelegen tussen het land van
Heijink en Woestenenk.
Erve en goed Knoef. Blz. 105.
02-02-1789, is verschenen Otto Hoofs als gevolmachtigde van Mr. A. de Leeuw van Coolwijk en zijn
vrouw H.G. Haesebroek, met volmacht verleend op 11-03-1788 door het scholtegerecht van Zutphen
gelezen en gelding bevonden. Verklaart dat hij volgens opdracht voor een geldsom heeft verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan de heer Samuel Johan Snethlage, zijn vrouw Johanna Geertruid
Plegher en erven hun erve en goed genaamd Knoef met alle toebehoren en rechten, gelegen in de
buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Huize Medler. Blz. 106 t/m 114.
10-02-1789, is verschenen de hoogwelgeboren Elizabeth Maria Hakfort, de weduwe van de
hoogwelgeboren heer Theodorus Zeno van Dorth, vrouwe van Meddeler, hierbij geassisteerd door
G.C.E. Springman, voor de opening van het testament van voornoemde baron, overleden op 12-101784 ‘s morgens om 11 uur.
Het testament is op 14 oktober ten overstaan van haar en de kinderen genaamd heer Reinier
Engelbert van Dorth en freule Maria Cornelia van Dorth, en van Hendrik van Wijnbergen als
gevolmachtigde van vrouwe Theodora Oliviera van Dorth, geopend, voorgelezen, geregistreerd en in
kopie aan de vrouwe comparante verstrekt.
Na lezing hebben freule Maria Cornelia van Dorth, en Hendrik van Wijnbergen als gevolmachtigde van
vrouwe Theodora Oliviera van Dorth, verzocht om elk een kopie van het testament te mogen
ontvangen, wat hen wordt toegezegd. Etc. etc. etc.
In dit testament verklaren beide echtelieden, de hoogwelgeboren heer Theodorus Zeno van Dorth
heer van Meddeler en zijn vrouw Elizabeth Maria Hakfort vrouwe van Meddeler, dat het hun laatste wil
is:
- dat na onze dood of beëindiging van de tucht onze zoon jonkheer Reinder Engelbert van Dortth zal
toekomen ons Adelijke Huis en Havezathe Medler gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel
Vorden en graafschap van Zutphen met alle bijbehorende landerijen en erven, zijnde erve Bokslag,
erve Laarman, erve Heuveling, erve Eijkelkamp, de Boerstede, het Ongrif, het Kasteel ook genaamd
de Kettelstege, en het Kleine Laar, met alle bouwlanden, weidelanden, bossen, broeken en
houtgewassen, oude en nieuwe toebehoren, rechten, gerechtigheden, lusten en lasten en alles wat
daar onder valt, door ons aangekocht of nog te worden aangekocht, onder het kerspel van Vorden en
voor het grootste gedeelte leenplichtig aan Fürstendom Gelre en het Graafschap Zutphen,
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- dat hij aan onze andere kinderen een bedrag van 18000 gulden van 20 stuivers stuks zal uitkeren,
- dat de levering van het geld pas 2 jaar na hun het geld daarvan zal plaatsvinden en een half jaar
daarvoor kenbaar zal worden gemaakt, en dat de jaarlijkse rente van 3 % over dat bedrag ook op die
datum zal ingaan.
Op het moment dat onze zoon Reinder Engelbert van Dorth de zaken in bezit heeft genomen en zal
voor de kosten hiervoor ook nog een bedrag van 8000 gulden ontvangen uit onze onroerende
goederen.
Verder legateren wij aan onze dochter vrouwe Theodora Oliviera van Wijnbergen geboren van Dorth
het derde deel van wat wij zullen erven van onze zuster de hoogwelgeboren Anna Maria Theresia
barones van Hackfort douairière van Eijll, zoals zij in haar testament heeft vastgelegd.
Daar wij hiervan reeds een derde deel aan onze zoon Reinder Engelbert van Dorth en een derde deel
aan onze dochter Maria Cornelia van Dorth hebben uitgekeerd zal de vrouwe van Wijnbergen hiervan
alleen profiteren.
Vervolgens zullen alle overige roerende en onroerende goederen en effecten door onze kinderen of
hun erfgenamen worden verdeeld volgens stad-, land- en leenrechten, die daarna hun aangeërfde
eigendom mogen veranderen, verminderen of vermeerderen, etc. etc.
Actum Zutphen den twaalfden October 1700 vieren taggentig.
Was nevens drie cachetten, waarvan twee in zwart en één in roodlak gedrukt, en met onderscheiden
handen getekend.
Theodorus Zeno van Dorth
Elizabeth Maria van Dorth geboren Hakfort
Johan Jacob de Vuller. Q.Q.
Levi Jacobs. Blz. 117.
23-02-1789, zijn verschenen Levi Jacobs en zijn vrouw Judith Salomons, woonachtig te Vorden, en
verklaren schuldig te zijn aan Samuel Davids, een joodse koopman woonachtig in het kerspel van
Hengelo. Laatstgenoemde had vanwege de 77ste trekking loterijbriefjes geleverd en ook nog andere
koopmansartikelen ter waarde van een bedrag van 370 gulden, maar door omstandigheden zijn zij
niet in staat om hun schuld aan hem te voldoen.
Hierbij verklaren zij dat ze vanwege deze schuld op- en over dragen en dus in volle eigendom geven
aan Samuel Davids al hun roerende goederen, bestaande uit de inboedel van het huis, al het linnen,
wol, kist en kast, koper en tin, voordelige pretenties en kredieten, niets uitgezonderd, en hebben ook
aan Samuel Davids de sleutels van de kast en kist overgedragen.
Het Poetenkampje. Blz. 118.
12-03-1789, zijn verschenen Harmen Leemreise en zijn vrouw Garritjen Nijenhuis, met Berend
Leemreise en zijn vrouw Johanna Hendriks en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Ringelenberg, zijn vrouw
Maria Spaan en erven een kampje bouwland van ongeveer een half mudde gezaai groot, genaamd
het Poetenkampje. De ene zijde grenst aan Bijvank en de andere zijde aan Leemreize, het ene einde
aan de Costersweide en het andere einde eveneens aan de Leemreize. Gelegen in de buurtschap
van Linde, kerspel Vorden.
Katerstede Den Bloemendaal. Blz. 124.
02-05-1789, is verschenen Fenneken Weenink de weduwe van Albert Eggink, geassisteerd door haar
zwager Albert Willemsen. Verklaart voor haarzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Wesselink, zijn vrouw Maria Hissink en erven
haar ⅓ aandeel in een katerstede genaamd den Bloemendaal, dat zij van haar ouders hadden geërfd.
Gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Katerstede Den Bloemendaal. Blz. 125.
02-05-1789, zijn verschenen Albert Willemsen en zijn vrouw Hendrica Wenink en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Gerrit Hissink, zijn vrouw Janna Wenink en erven hun ⅓ aandeel in een katerstede genaamd den
Bloemendaal, dat zij van haar ouders hadden geërfd. Gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden.
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Den Hanenkamp. Blz. 131.
30-05-1789, zijn verschenen Jan Muiderman en zijn vrouw Geertjen Reusink, met Gerrit Jan
Muiderman, Wolter Muiderman en Geesken Muiderman, laatstgenoemde indien nodig geassisteerd
door haar broers. Verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Hendrik Muiderman, zijn vrouw Sophia Gallée en erven hun helft
van een stuk land genaamd den Hanenkamp, met stroet (laaggelegen weiland of bos) en houtgewas.
Gelegen tussen het land van Arnoldus Meijer en dat van Lambert Elshof in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden.
Op 25 augustus 1789 hebben Jan Muiderman en zijn vrouw Geertjen Reusink elkaar begunstigd met
alle goederen op de langstlevende. Blz. 137.
Erve en goed Lentink. Blz.134.
15-08-1789, is verschenen de heer Borchard Fredrik Willem baron van Westerholt voor zichzelf en zijn
vrouw Willemina van Heeckeren en verklaart schuldig te zijn aan Anna Maria Bruinink en erven een
bedrag van 1500 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3%. Geeft als borg en dus als onderpand hun
erve en goed Lentink met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden.
Ontneming goederen van de demente Hendrik Jaspers. Blz. 135.
22-08-1789, zijn verschenen P.A. Gallée en G.J. Enserink als door dit gerecht aangesteld curatoren
van de persoon en goederen van de demente Hendrik Jaspers, woonachtig te Vorden.
Verklaren uit hoofde van de aan hen toegekende bevoegdheid, krachtens het decreet van 29 juli jl.
door dit gerecht verstrekt op advies van onpartijdige rechtsgeleerden, o.a. wegens de verminderde
toerekeningsvatbaarheid van de ongelukkige Hendrik Jaspers diens gehele boedel met alle lusten en
lasten, roerende en onroerende goederen, akten en kredieten, sleutels van kisten en kasten, alles
zonder uitzondering, op 26 juli jl. onherroepelijk te hebben overgedragen aan de Diaconie van Vorden.
1: Het huis in het dorp van Vorden met daarbij behorende hof, in erfpacht van Huize Vorden en
behalve de gewone huisdienst jaarlijks belast met een canon van 5 gulden, een paar hoenders, een
pond vlas en de verponding van 1 gulden en dertien stuivers, door A.B. Roelofsen en W. Jimmink als
onpartijdige taxateurs geschat op 400 gulden.
2: Het 1/8 deel van een kamp bouwland genaamd den Snippenvanger en bijbehorende weide met
bomen en akkermaalshout, gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden, en belast met de
jaarlijkse verponding van 2 gulden en 18 stuivers. De totale kavel wordt geschat op 1424 gulden, en
het aandeel van H. Jaspers daarin op 178 gulden.
3: Een stuk bouwland gelegen naast het land van Derk Sweverink en dat van Arnold Meijer in de
Woestenenk bij het dorp van Vorden, jaarlijks belast met de ordinaire verponding van 18 stuivers en
geschat op 500 gulden.
Hiermede hebben de curatoren gehandeld als waren het hun eigen goederen, en voornoemde
Hendrik Jaspers zijn roerende en onroerende goederen onder de volgende condities ontnomen:
De diaconie zal al zijn schulden, bekend of onbekend of die nog mochten komen, accepteren en de
kosten van de curatoren, taxatie en die Mr. Welmers heeft gemaakt, evenals het transport van deze
akte op zich nemen, en ook de 50ste penning en de nog verschuldigde verponding betalen.
Daarnaast zal de diaconie de onnozele Hendrik Jaspers de rest van zijn leven verzorgen, zodanig dat
hij een fatsoenlijk oude dag tegemoet kan zien, en zorg dragen voor een nette begrafenis van zijn lijk.
Hierop hebben Willem Wenneker, Lamberus Mellink en Gerrit Jan Obbink als tijdelijke diakenen van
Vorden, alhier present, de akte geaccepteerd en heeft de overdracht van de boedel plaatsgevonden,
met aanneming van de sleutels en een handdruk, en beloofd dat de diaconie de voorwaarden
accepteert en de condities naar plichten en rechten zal uitvoeren. Alles geregistreerd volgens de
rechterlijke macht. S.A.L.
Noot BW: Hendrik Jaspers is overleden op 02-02-1795.
Erve en goed Menkhorst. Blz.143.
31-10-1789, is verschenen Rudolph Jan Willinck en verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij
schuldig is aan het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen een bedrag van 2000 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 3 ½ %. Geeft als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling zijn erve
en goed Menkhorst met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel
Vorden.
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Katerstede de Nieuwe Maat. Blz. 144.
10-12-1789, zijn verschenen Hendrik Plasbeek en zijn vrouw Geertruid Bokhorst en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Baerend Helmigs en zijn erven een bedrag van 600
gulden, die zij op 10-12-1789 hebben ontvangen tegen een rente van 3%.
Geven als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling hun ¼ aandeel in een katerstede
genaamd de Nieuwe Maat met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Linde,
kerspel Vorden.
13-05-1805. Akte geannuleerd vanwege betaling
Katerstede het Spijker. Blz. 147.
28-12-1789, is verschenen Jan Alderkamp de weduwnaar van Woutera Antonia Aarnts en vader van
zijn minderjarige dochter Johanna Christina Alderkamp. Verzoekt de weledele rechtbank of hij de
gemeenschappelijk met zijn dochter in eigendom bezeten katerstede genaamd het Spijker en gelegen
in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, mag verkopen. Geeft hiervoor als reden dat hij en zijn
dochter in Arnhem en dus op grote afstand wonen, dat de katerstede dringend een grote reparatie
behoeft, en dat verkoop daarom een betere optie is. Voegt toe dat de verkoopprijs aangewend zal
worden voor de aflossing van een hypotheek die op het huis rust, en dat het resterende bedrag voor
de helft ten goede zal komen aan zijn dochter.
28-12-1789, het weledele Scholtegerecht heeft de verkoop toegestaan volgens de vastgelegde
conditiën inzake de aflossing en ten opzichte van de minderjarige.
Het transport van de akte mag volgen te Arnhem en het Scholtegerecht van Zutphen zal hiervan een
afschrift ontvangen.
Bouwland op de Middelcamp. Blz. 172.
06-05-1790, zijn verschenen Harmanus Hiddink en zijn vrouw Hendrica Hiddink, met Wander Janssen
en Jan Schuilenburg als voogden van de minderjarige kinderen van de overleden Willem Aberson en
Reintje Hiddink, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Jan Klein Venhorstink, zijn vrouw Hendrica Daniels en erven het
1/ deel van een stuk bouwland met als lasten lusten, gelegen op den Middelcamp in de buurtschap
7
van Delden, kerspel Vorden.
Erve en goed Hiddink. Blz. 175.
19-05-1789, zijn verschenen Hendrik Jalink en zijn vrouw Sara Johanna van Hoorn en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan barones G.A. van Golstein als dochter en erfgename
van de heer E.J.B. Baron van Golstein een bedrag van 1200 gulden, die de ouders van Hendrik Jalink
09-10-1736 geleend hadden van voornoemde baron, en dat deze schuld door de dood van de ouders
aan hen was toegevallen. Verklaren ook dat zij de betalingsachterstand van de rente, groot 57 gulden,
zullen aflossen en dat de totale schuld 1257 gulden bedraagt, tegen een jaarlijkse rente van 3%.
Geven als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling hun erve en goed met alle
toebehoren en rechten genaamd Hiddink en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
De Snippenvanger en katerstede de Mathe. Blz. 198.
16-11-1790, zijn verschenen Jan Enserink en Willem Wenneker, als boekhouder en diakenen van de
Gereformeerde Gemeente van Vorden en verklaren dat ze bij volmacht, na het ontvangen van de
geldsom en volgens het koopcontract van 16-07-1790, hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de heer Burchard Fredrik Willem baron van Westerholt heer van Hackfort en erven
het ⅔ gedeelte van een katerstede genaamd de Mathe, tesamen met een stukje bouwland,
akkermaalsheggen en een bosje genaamd den Snippenvanger, alles gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden.
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Erve en goed het Spijker. Blz. 199.
Is verschenen Peter Anthonij Gallée, koster te Vorden, als gevolmachtigde van Gerrit Alderkamp en
zijn minderjarige dochter bij diens overleden vrouw Woutera Antonia Arends in huwelijk verwekt, met
volmacht verleend op 18-10-1790 door de Burgemeester en Schepenen van de stad Arnhem, en
aldus gemachtigd om te handelen volgens de akte van 07-12-1789 waarin het Scholtegerecht van
Zutphen hen toestemming had gegeven voor de verkoop van katerstede het Spijker.
Peter Anthonij Gallée, koster te Vorden, verklaart dat hij volgens opdracht en na ontvangst van de
geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan heer Burchard Fredrik Willem baron
van Westerholt heer van Hackfort en Scherpenzeel en erven het erve en goed genaamd het Spijker
met alle toebehoren en rechten, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, alles met de
lusten en lasten zoals de verkoper op 18-07-1767 in transport had ontvangen.
De Langenkamp, katerstede Allerkamp en weide den Somp of Boerlermathe. Blz. 201.
27-11-1790, is verschenen Evert Broeker als gevolmachtigde van vrouwe Stephania Francisca
Noortwijk weduwe van Kolonel Arnoldus Otto, met volmacht verleend op 23-11-1790 door het gerecht
van Zutphen gelezen en geldig bevonden.
Verklaart dat hij volgens opdracht heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de heren
Willem van de Veld, Gerhardus Martinus Roelofsen en Anthonius Bernardus Roelofsen en hun erven
de volgende percelen:
1: Het erve en goed Langenkamp met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
2: De katerstede Allerkamp met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden,
kerspel Vorden.
3: Een weide genaamd de Somp of ook wel de Halve Boerlermathe gelegen in de buurtschap van
Wichmond, kerspel Warnsveld.
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