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Notarieel archief Winterswijk c.a..
Akten betreffende grondverkopen en diverse andere transacties
betreffende Meddo (Winterswijk).
De notariële archieven van Winterswijk over de periode van
1811 tot even na 1900 bevinden zich in het Gelders Archief te
Arnhem. Uit de chronologische repertoria (klappers) van de
Winterswijkse notarissen zijn door mij alle inschrijvingen
genoteerd, die betrekking hebben op verkoop van erven en/of
gronden in de buurschap Meddo, enkele gevallen betr. obligaties
met onderpand, pacht e.d., en de akten betreffende testamenten,
huwelijkse voorwaarden, inventarissen, boedelscheidingen e.d.
van bewoners in de buurschap Meddo. Vervolgens zijn deze akten
alle gelezen en is van elke akte een vrij uitvoerig uittreksel
gemaakt, waaruit de zakelijke inhoud van de akte blijkt. Het
resultaat treft men hieronder aan.
In bijgaand staatje vindt men voorts de
notarissen
en
de
inventaris-nummers,
opgemaakte akten zijn opgenomen.
Notarissen:
J.B.Roelvink Bzn inv.nrs.1601 t/m 1634
idem
inv.nrs.4918 t/m 4933
W.A.Roelvink
inv.nrs.4943A t/m 4992
J.B.Roelvink
inv.nrs.5029 t/m 5033
idem
inv.nrs.5971 t/m 5982
idem
inv.nrs. ----

(jaren
(jaren
(jaren
(jaren
(jaren
(jaren

1811
1843
1854
1891
1896
1906

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1842)
1853)
1890)
1895)
1905)
april
1908)

G.Hoffman
P.Gerdner
B.G.Dericks
idem
J.B.Dericks
F.A.van Eekelen
idem

(jaar 1812)
(jaar 1813)
(jaren 1820
(jaren 1843
(jaren 1862
(jaren 1891
(jaren 1896

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1842)
1862)
1891)
1895)
1905)

inv.nr.1636
inv.nr.1637
inv.nrs.1638
inv.nrs.4936
inv.nrs.4995
inv.nrs.5035
inv.nrs.5984

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1644
4942
5026
5037
5990

namen van de betrokken
waarin de door hen

Hierbij nog de volgende opmerkingen:
1.De akten van notaris W.A.Roelvink over 1861 ontbreken in het
Rijksarchief; van deze akten kan daarom slechts de beknopte
inhoud uit het repertorium worden gegeven.
2.De akte d.d.15-4-1881 betreffende Lemkamp (mijn nummer 0884)
werd in het Rijksarchief niet aangetroffen; daarom ook hier
slechts de beknopte inhoud uit het repertorium.
3.Over de jaren 1906 t/m 1908 is er in het Rijksarchief wel
een repertorium van de akten van notaris J.B.Roelvink, maar de
desbetreffende akten zijn nog niet naar het Rijksarchief
overgebracht; daarom ook hier slechts de beknopte inhoud uit
het repertorium.
Ook uit de repertoria van de notarissen in Groenlo en Lichten15 november 2006
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voorde zijn door mij die inschrijvingen genoteerd, die betrekking hebben op verkoop van onroerend goed, testamenten etc. van
bewoners/eigenaren in de buurschap Meddo en zijn van die akten
uittreksels gemaakt.
In het volgende staatje vindt men de namen van de betrokken
notarissen en de inventaris-nummers, waarin de akten zijn opgenomen.
Groenlo:
A.H.Hummelink
J.H.van Basten Batenburg
J.F.A.Weijn
J.H.R.van Koolwijk
J.P.Vemer
Lichtenvoorde:
A.H.Hummelink
J.F.A.Weijn
D.Hesselink

inv.nrs.793 en 794
inv.nrs.796 t/m 799
inv.nrs.3154 t/m 3156, 3159, 3161,
3165 t/m 3167
inv.nrs.3170, 3172 en 3175
inv.nrs.5612 en 5615

inv.nr. 990
inv.nrs.993, 994, 997, 998, 3591
t/m 3594
inv.nrs.3600 t/m 3604, 5694, 5695
en 5702

Bovendien zijn nog twee akten uit Eibergen opgenomen, uit inv.
nrs.2778 en 2781 (notaris G.E.H.ter Braak).

Voor het maken van een alfabetische index op de in alle bedoelde
akten voorkomende namen van erven en grondstukken, alsmede van
een alfabetische index op de in de akten voorkomende familienamen zijn de akten door mij genummerd van 0001 t/m 1210; bedoelde
alfabetische indexen volgen onmiddellijk na deze inleiding.

15 november 2006
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Index op namen van erven en grondstukken.
Aalfes
0013
Aalves
0580,
Alefs
0755,
Alofs
0163,
Alves
0752,
1087, 1088
Balkenschot
Barkel
0135,
0574
Barkelshuis
Beeks
0085,
0344, 0345,
1058
Beernink
0090,
0138, 0174,
0204, 0219,
0387, 0536,
0854
Beitel
0956,
1079, 1080
Betenslat 0109
Beuzel
0796,
Beijers
0028,
0088, 0137,
0304, 0323,
0579, 0598,
0622, 0626,
0746, 0991,
Beijerschop
Beijershuisje
Beijershuisjen
0274, 0299,
Beijershuiske
Beijershuisken
Beijershut 0525,
Beijershutte
0255, 1119
Beijersnijhuis
1005
Beijersplaats
Beijtel
0484,
Bietenslat 0255,
Binde
0146
Binnenbosch
Bitenslat 0190,
Blankerd
1156
Bleeke
0255
Blik
0227,
15 november 2006

0593,
0756,
0179,
0755,

Boddekoele 0078,
0253
Boddenkoele
Boeijink
0045,
0103, 0111,
0202, 0310,
0454, 0469,
0501, 0502,
0702, 0789,
0962, 0999,
1066, 1067,
1103, 1149,
BoeijinkEsch
Boeijinkmate
Bonenesch 0227
Bosch
0167,
0227
Boschkamp 0328,
Bosjan
1182
Boske
0227,
Bossel
0699
Bothoek
0528,
1151, 1187
Braak
0130,
0717, 0927,
Braakgaarden
BranderBoeijink
0999
Branderij 0475
Bredenbos 0017,
Bree
0291
Breedenbosch
Brengers
0490,
0605, 0606,
0955, 1096
Brink
0056,
0890
Brinke
0062,
0308, 0311,
Broek
0328,
0546, 0562,
Broeksken 1148
Bruggenkamp
0301, 0304,
0556, 0557
Bruggers
0058,
0432, 0450,
0546, 0556,

0752
1078
0286
0756,

1042, 1043
0237, 0567,
0177, 0178
0271, 0341,
0537, 1057,
0091,
0180,
0221,
0847,

0125,
0199,
0228,
0848,

0989, 0990,

0799
0032,
0233,
0349,
0599,
0637,
1102
0875
0991
0060,
0349
0873
0028,
0834,
0208,

0060,
0301,
0426,
0620,
0658,

0137,

0032
0835
0233,

0349, 0873,
0873, 1005
0788, 0964
1148
0161
0216

1112

0207, 0252,
0437
0057,
0114,
0348,
0470,
0529,
0855,
1054,
1076,
1208
0130
0266

0080,
0123,
0424,
0481,
0701,
0961,
1055,
1077,

0174, 0186,
0475
0516
1070, 1150,
0536, 0707,
0997
0246
0454, 0855,

0019
0705, 0706
0491, 0604,
0945, 0946,
0266, 0475,
0302, 0307,
0728
0446, 0475,
0786
0046, 0185,
0334, 0451,
0059, 0422,
0451, 0536,
0557
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Buerse
0070, 0078,
0180, 0459, 0476,
1055, 1067, 1103,
1132, 1209
Buitinkland
0422
Bult
0328, 0536
Bulte
0475
Bulten
0264, 1148
Buurse
0031, 0199,
0300, 0318, 0415,
0504, 0701, 0866,
0920, 0921, 0973,
1077
Buurseresch
0227
Buurzeresch
0328,
Bijvank
0007, 0008,
0155, 0802, 0954,
Cloese
0192
Cloeze
0194
Colenbargerveen 0085,
0186, 0214, 0219,
Colenbergerveen 0037
Deeterink 0901
Dieterdink 0016
Dieterink 0076, 0078,
0141, 0149, 0156,
0765, 0766, 0821,
0892, 0895, 0900,
0916, 0940, 0941,
0987, 0996, 1006,
DieterinkNijhuis 0821
DieterinksNijhuis
0895
DietersNijhuis
0765,
Dirkshuis 0213, 0291,
0366
Doorntjesbulten 1180
Driehuis
0399, 0977,
1148
Drummelshut
0747,
0858, 0861
Drijhuis
0316, 0317,
Eendengoor 0528
Eerden
0143, 0406,
0486, 0631, 0689,
1112
Eerdenkamp 0051
Eerdensgaarden
0227
Eerdenskamp
0109,
0216
Eerdenspoorte
0078,
15 november 2006

0104,
1054,
1131,

0432, 0497,
0952
Ellenakker 0365,
Elsen
0263,
1032
Elskamp
0051,
0216, 0227,
Elsmaatje 0255
Elzen
0284,
Esselink
0169,
Essen
0013,
Essenhuis 0158,
0277, 0286
Fliermate 0327,
Gaarden
0174,
0428, 0434,
Garverdink 0013,
0107, 0187,
0264, 0265,
0475, 0481,
0749, 0888
Garverdinkbroek
Garverdinkmaat
0475, 0536,
Garverdinkveen
0536
Geerdesstukje
Geesink
0046,
Geessink
0468,
0526, 0567,
0608, 0664,
0781, 0782,
Gelderesch 0123,
0424, 0701,
0889, 0973,
1066, 1067,
1089, 1103,
Gelderscheveen
Gesink
0185
Giffel
0033,
0092, 0109,
0255, 0525,
0572, 0588,
0695, 0699,
0936, 0937,
Giffele
1180
Giffelergaarden
Giffelershuisjen
0216, 0255
Glieuwenmaat
Goor
0328,

0251,
0477,
0870,
1020,

0648
0038,
1148

0167,
0387

0103,
0364,
0889,
0914,
0944,
1173
0892,
0766
0365,

0978,
0753,
0398
0438,
0699,

0190,
0392,

0498, 0911,
0366, 0435
0385, 1031,
0109, 0190,
0255
0285, 0446
0226
0015, 0068
0159, 0162,
0739
0378,
0475,
0105,
0191,
0328,
0536,

0427,
0964
0106,
0201,
0474,
0657,

0657
0264, 0328,
0965
0264, 0481,
0168
0144,
0478,
0574,
0737,
1136
0220,
0702,
1054,
1076,
1149
1086
0051,
0190,
0548,
0589,
0882,
0953

0577
0489,
0596,
0758,
0246,
0789,
1055,
1077,

0054,
0216,
0550,
0625,
0883,

0255
0109, 0190,
0453
0475
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Goordeken 0446
Goorden
0252,
Goorkamp
0394
Goossens
0013,
0220
Goossenshorst
Goossenshuis
0536, 0678,
Goossenskamp
GoossensNijhuis
Grefte
0232,
Grevink
0013,
0495, 0496,
0699, 0813,
Grevink-Essen
GrootBeernink
GrootEsselink
GrootOostendorp
0327, 0379,
0739, 1068,
GrootPoelhuis
0354
GrootSchurink
GrootWaijerdink
0689, 0699,
Gussinklo 0403,
0562, 0887,
1122, 1203
Hagen
0122,
0250, 0256,
0538, 0539,
0800, 1094,
1183, 1184
Halderiet 0422,
0894, 1185
Harbers
0244,
0661, 0662,
Harmelink 0094,
0122, 0139,
0439, 0440,
0627, 0666,
0881, 1147
HarmelinkEsch
0648
Harmelinkmate
HarmelinkWoord
0183, 0893,
HarmenJanshut
0741
Harmensland
Hazenveld 0140,
15 november 2006

0487, 0532, 0891
Hazenveldschemolen
0286,
0287, 0388
Heerdinkkamp
0255, 0588,
0589, 0625, 0695
Heerdinkmaat
0255, 0588,
0589, 0625
Heerdinkmaate
0190
Heerdinkmate
0109, 0216
Heggestuk 0328, 0475
Heidenschoppe
1029
Helmerdink 0010, 0303, 0647,
0837, 0838
Helmerdinkhuisjen
0432
Helmerdinkmaat
0837, 0838
Helmerdinkshuisjen
0479
Heurnestukje
0168
Hevelboomsgoorden
0250
Hevelboomskamp
0250
Hilligenlo 0427, 0428, 0434
Hilte
0040, 0078, 0079,
0115, 0189, 0217, 0294,
0358, 0364, 0456, 0462,
0463, 0504, 0548, 0630,
0639, 0640, 0680, 0681,
0696, 0731, 0754, 0775,
0776, 0808, 0810, 0816,
0837, 0838, 0843, 0919,
1053, 1086, 1181, 1198,
1199, 1200
HilterAllee
0189, 0294
Hilterbosch
0198
Hilterkamp 0189
Hobbenak
0560

0253
0034, 0181,
0220
0462,
0896,
0220
1157,
0250
0068,
0631,
0842
0159,
1015
1075,
0100,
0536,
1069
0290,

0481,
1001
1158
0143,
0689,
0277
1105
0245,
0564,
0297,

0266,
0621,
1142
0412,
0974,

0282
0631,

0164,
0257,
0628,
1095,

0165,
0389,
0683,
1153,

0413,
0975,

0624, 0676,
0447,
0698,
0095,
0191,
0618,
0688,

0483,
0713
0096,
0250,
0620,
0880,

Hobbenakke 0765,
0986, 1039,
Hobbenakken
0855, 0999
Hobbenakkerkamp
Hobbennakke
Hoebink
0036,
0087, 0100,
0213, 0222,
0248, 0291,
0365, 0366,
0393, 0405,
0482, 0499,
0551, 0555,
0569, 0793,
0845, 0887,

0266, 0328,
0266
0117, 0182,
1097, 1098
0649, 0740,
0167, 0186
0390, 0425,

0766, 0985,
1049, 1123
0849, 0850,
0821
0892,
0037,
0108,
0223,
0299,
0372,
0415,
0505,
0558,
0794,
0917,

0895
0044,
0193,
0229,
0315,
0385,
0435,
0506,
0568,
0819,
0927,
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0928, 1014,
1205
Hoebinkesch
Hoebinkhuisje
0531, 0546,
0665, 0666,
1081, 1082,
Hoebinkmaat
0284, 0285,
Hoebinkveen
Hoenink
0110,
1144
Hoeninkbree
Hoeninkweide
Hoeste
0056
Hoeve
0117,
0158, 0264,
0437, 0448,
0484, 0509,
Hoeverbosch
Hoevermate 0174
Hofken
0680,
0816, 0919,
Hofkes
0130
Hogebree
0328
Holkenborg 0292,
0791, 1174,
Hommele
0005,
0346, 0675,
1178
HoogeBree 0475
Horst
0045,
0066, 0114,
0129, 0131,
0423, 0516,
0801, 0810,
0973, 1155
HorsterEsch
Huffelder 0003,
Huiskersgaarden
Huiskesgaarden
HuppelschenEsch
Hijink
0154,
0186, 0206,
0369, 0370,
0455, 0482,
1025, 1026
HijinkEsch 0086,
Hijinkhuisje
1154
Hijinkhuisjen
15 november 2006

1188, 1204,
0621
0213,
0555,
0668,
1127,
0262,
0299,
0365
0953,

0370
Hijinkschoppe
0494, 0609,
Ilbarg
0255
Illebarg
0034,
0136, 0145,
0190, 0216,
0409, 0672,
1111
Illegoor
0503,
0863, 1023,
1147
Jonkeren
0098
Jonkerenhuis
Jonkers
0097,
0336, 0411,
0686, 0687,
0885, 0907,
0947, 1042,
1159, 1173,
Jonkershuis
Jonkersstukje
Jonkerstuente
Kalverkamp 0328,
Kalverweide
Kamp
0252,
0427, 0428,
Kamphuis
0045,
0127, 0129,
0334
Kampken
0427,
Kampman
0811
Kampsmaat 0546
Kap
0457,
0557, 0579,
Kappe
0451,
0857, 1023,
1147
Kappers
0845
Kattenberg 0927
Kattenhorst
0405
Kempel
0022,
0577, 1064
Kempelder 0608
Kempken
0252,
Kerkenland 0688
Kerkhofshut
Keveskamp 0018,
0083, 0134,
0175, 0176,

0291,
0558,
0795,
1128
0263,
0385
1143,

0474, 0475
0956, 0964
0150,
0272,
0472,
0635,
0787

0153,
0436,
0473,
1022

0681, 0808,
1190

0379, 0703,
1175
0006, 0309,
0969, 0970,

0057,
0127,
0132,
0652,
0843,

0065,
0128,
0357,
0709,
0866,

0211
0004
0255
0198
0311,
0167,
0367,
0419,
0680,

0573
0185,
0368,
0422,
0681,

0278, 0621
0846, 0950,
0167, 0186,

0370, 0462,
0610
0035,
0147,
0407,
0761,

0109,
0148,
0408,
1110,

0856, 0857,
1034, 1035,

0112
0099,
0554,
0872,
0914,
1043,
1176
0166
0048
1159,
0475
0328,
0253,
0434
0057,
0131,

0230,
0644,
0877,
0916,
1148,

1173
0475
0266,
0114,
0331,

0428, 0434

0458, 0556,
0626
0494, 0856,
1034, 1035,

0365, 0366,
0023, 0119,

0253, 1148
0704
0054, 0056,
0143, 0160,
0228, 0231,
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0444, 0445,
0641, 0831,
0855, 0912,
1141
Kevestermaat
Kip
0069,
0586, 0587,
0708, 0795,
0972, 1061
KleinBoeijink
KleineHeurne
KleinEsselink
0889, 0892,
0935, 0996,
KleineMaat 0111
KleineSchuirink
KleinOostendorp
0340, 0378,
KleinPoelhuis
0329, 0354,
0899, 0984,
KleinSchurink
KleinWaijerdink
0699, 0918,
KleinWaijerink
Kleppers
0319,
0364, 0922,
0958
Kloeze
0286,
0631, 0689,
0904, 1101,
1116
Kloosterkampjen
Kloppenstukke
Klumpers
0462,
0603, 0607,
0862, 0863,
1156
Koemaat
1148
Koemaate
0037
Koeweide
0255,
0434
Kok
0410,
Koks
0026,
0071, 0241,
Koksplaatsjen
Koldewei
0814,
1047, 1052
Koldeweide 0156
Koldeweij 0364,
0843
15 november 2006

0462, 0627,
0849, 0850,
0999, 1140,

Koldeweije 0810
Kolenbargerveen 0243, 0248,
0273, 0274, 0365, 0366,
0422, 0738, 0825, 0918
Kolenbargseveen 0479
Kolenbergerveen 0044, 0097,
0098, 0103, 0142, 0155,
0263, 0281
Kolste
0157, 0335, 0488,
0579, 0666, 0868, 0869,
0927, 0955
Kolstede
0462
Kolstee
0042, 0684, 0685,
1048
Kooiveld
0927
Kooje
0044
Kooijerslat
0527
Kortestuk 0328, 0475
Kortestukken
0431, 0480
Kortevoorde
0160
Kortevore 0252, 0253, 0428,
0434
Kortevoren 0207
Kosteresch 1005, 1006
Kostverloren
0171
Kromme-meken
0232
Kronnie
0481, 0546, 0783,
0786, 0951, 1010, 1051,
1059, 1060, 1186
LageGaarden
0109, 0255
LagenGaarden
0190, 0216,
0328
Lagenpas
0837, 0838
Lageweideken
0167, 0186
Lammerdink 0064, 0347, 0404,
0432, 0479, 0487, 0644,
0707, 0717, 0877, 0914,
0916, 1112
Lammerdinkbraak 0404, 0792,
0877, 0997
Lammerdinkhuisje 0717
Lammerdinkmaat
1173, 1176
Lammerdinksbosch 1112
Lammerdinkshuisje
1112
Lammerdinkstiend 0914, 0916
Lammerdinktiend 0707, 0717
Landewer
0521
Langenakker
0328, 0475
LangenGaarden
0064, 0073,
0216
Langenkamp 0232

0836
0465, 0466,
0616, 0617,
0806, 0807,
0415
0168
0613, 0614,
0895, 0901,
1027
0049
0055,
0646,
0295,
0733,
0993
0266,
0631,
0931,
0482
0332,
0923,

0118,
0827
0305,
0734,
0282
0689,
1142
0333,
0957,

0394, 0549,
0699, 0903,
1107, 1115,
0174
0087,
0565,
0692,
0983,

0100
0566,
0714,
1004,

0427, 0428,
0462, 1124
0052, 0053,
0242
0026
0815, 0933,

0456, 0523,
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Langestukken
0431, 0480
Langevoore 0428, 0434
Langevore 0252, 0253
Lantink
0432, 0721, 0941,
0942, 0943, 1011, 1012
Lantinkkamp
0108, 0248,
0261
Lantinkskamp
1148
Leemkoel
0190
Leemkuil
0216, 0255, 0979,
0980, 1017
Leemkuilsgaarden 0255
Lemkamp
0884, 1038, 1041
Lemmenes 0043, 0081, 0168,
0449, 0519, 0633, 0634,
1181
LemmenesEsch
0081, 0082,
0184
LemneschEsch
0198
Leurdijk
0085, 0225, 0281,
0296, 0306, 0350, 0359,
0363, 0403
Leures
0213
Leuresch
0393, 0621
Leurkamp
0266
Lichtmissenhut
0597, 0771,
0772, 0867, 0898, 0910,
0912
LichtmissenHutte 1002, 1003
Loitink
0108, 0195, 0442,
0443, 0863, 1011, 1012
Lokamp
0081, 0184
Loman
0577
Lomans
0283, 0292, 0293,
0305
Loo
0405
Loostuk
0365, 0366
Loijtink
0009, 0463, 0721,
1007, 1014
Luikenhuis
0763,
Lukenhuis
Maas
0249,
0415,
0642,
Maasbroek
0261
Maashuisje
0629,

0492,
0773,
0078
0108,
0261,
0416,
0643,
0211,

0915, 1148
Maashuisjen
0261, 0365,
0366, 0405, 0416, 1030
Maat
0084, 0103, 0142,
0608
Maate
0047, 0050
Maatgen
0167, 0186
Maatjen
0174, 0190, 0216
Masterveld 0927
Meddehold 0519
Meddeholt 0109, 0190, 0216,
0234, 0339, 0575, 0619
Middelbosch
0436, 0993
Middelkamp 0161, 0436, 0993
Morse
0174
Morskampjen
0174
Morskers
0500
Moskers
0453, 0540, 1148
Nachtegaal 1062, 1187
Niers
0360, 0507, 0508,
0715, 0716, 0738, 0784,
0876
NieuweMolen
0965, 0988,
1001
Nieuwenboer
0297, 0899
Nieuwenhuis
1021, 1028,
1099
NieuwGiffel
0971, 1108,
1109, 1172
NieuwHarmelink
0648, 0653,
0654, 0865, 0874, 1125,
1145, 1146
Nieuwhuis 0143
Nieuwjaarskamp
0956, 0964
Nieuwland 0167, 0186
NieuwMeddeholt
0575
NieuwVoorde
0536, 0738
Nijenboer 0298, 0452, 0836
Nijenhuis 0057, 0114, 0126,
0133, 0151, 0179, 0286,
0352, 0353, 0394, 0545,
0546, 0547, 0561, 0562,
0563, 0749, 0871, 0927,
0935, 1021, 1036, 1037,
1046, 1194
Nijenkamp 0189, 0328, 0475
Nijhof
1173
Oostenbroekje
0174
Oostendarp 0471
Oostendorp 0703
Oostendorpsslat 0827

0493, 0761,
0774
0212,
0400,
0446,
1148
0212,

0248,
0414,
0533,
0248,

0248, 0480, 0533,
0642, 0643, 0825,
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Oostenkamp 0174
Oosterkamp 0608
Orriens
0083, 0089,
0902, 0908, 1044,
OudBoeijink
0348,
OudHarmelink
0688
OudMeddeholt
0575
OudVoorde 1024, 1130
Overkamp
0232
Pannekuile 0255
Panoven
0696, 1086
Panovenhuisjen
0190,
Panovenschoppe
1169,
Panovenshuisjen 0109
Pas
0232, 0608
Pennenbree 0252, 0253,
0428, 0434
Poel
0503, 0765,
0821, 0892, 0895
Poelhuis
0121, 0141,
0298, 0322, 0452,
0663, 0770, 0778,
0800, 0832, 0836,
0860, 1085
Poelhuishuisjen 0298,
Poolman
0659, 0800
Poortenershuisje 0486
Poortenersnijhuis
Poortstuk 0873
Reems
0097, 0098,
0230, 0355, 0356,
0411, 0686, 0687,
0907, 0914, 0916
Reupenak
0520, 0557
Reupenakke 0032
Reupenakker
0027,
0060, 0137
Reupennak 0556, 0579,
Reupennakke
1117,
Reusland
0168
Rietmaat
0793, 0819
Rietmate
0794
Rietmorsse 0262, 0263,
0285, 0299, 0365,
0385
Roddeweel 0328
Roddewiel 0475
Roekamp
0873
Roerdink
0200, 0209,
0247, 0254, 0258,
0289, 0326, 0330,
15 november 2006

0342, 0343, 0351, 0388,
0391, 0524, 0803, 0804,
0997, 1008, 1010
Roerdinktimpen
0337
Roskamp
0033, 0176, 0213,
0232, 0264, 0615, 0859,
0863, 0966, 0967, 0969,
0970, 1040, 1090, 1091,
1177
Roskamperland
0444, 0445
Roskamphuisje
0863
Roskampshuisjen 0161, 0232
Roukampje 0109
Rouwkamp
0051, 0104, 0199,
0203, 0255, 0318, 0323,
0349, 0358, 0380
Rouwkampjen
0190, 0216
Rouwkampsmaat
0702, 1103
Ruwkamp
0002, 0077
Scheperskamp
0232, 0863
Scherpemaat
0475
Scherpemate
0328
Scholtenhuis
0112, 0113,
0120, 0395, 0396, 0747,
0863, 0969, 0970, 0993,
1156, 1177, 1178
Scholtenhuisjen 0069
Scholtenland
0150, 0153,
0170, 0417, 0578, 0581
Scholtenmaat
0150, 0153,
0417, 0578, 0581
Scholtenmate
0170, 0269,
0270
ScholtevanHuppel 0768, 0892,
0895, 0940, 0944
Schoppers 0078, 0089, 0150,
0153,0160,0207,0252,
0253, 0269, 0427, 0428,
0434, 0437, 0677, 0800
Schoppersdijk
0252, 0253,
0427, 0428, 0434
Schoppershuis
1171
Schotmorse 0562
Schotmorsse
0546, 0668
Schurink
0198, 0434, 0437,
0611, 0635, 0785, 0800,
0876, 0878, 0879, 1165,
1166, 1189
Schurinkmate
0266
SchurinkSpijker 0386
Schuurink 0101, 0656, 0660

0623,
1045
0521

0216
1170

0427,
0766,
0144,
0510,
0785,
0839,
0452

0374
0193,
0373,
0877,

0028,
0666
1118

0284,
0366,

0240,
0267,
0337,
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SchuurinkEsch
Sevink
0150,
0211, 0212,
0270, 0272,
0578, 0581,
0663, 0749,
0993, 1085
Sevinkland 0249,
Sevinkmolen
0821, 0872,
0907, 0969,
Siebink
0013,
0155, 0400,
0415, 0954,
SiebinkBijvank
0802
Simmelink 0303,
1053, 1181
Simmelinkshuisje
Slat
0475
Slatjen
0174
Slippe
0459,
0594, 0743,
0798, 0925,
0982, 1065
Smid
1149
Smit
0993
Smitshuis 0522,
1210
Snijdershuis
0736, 0830,
Snijdersland
Spekkenslat
Spieker
1129
Spijker
0656
Stammers
0124,
0913, 0991,
Stammershuis
0790
Stammersplaatsje
Steeg
0813,
0968, 1084,
Steengraven
Steenkamp 0063,
0516, 0636,
0976
Steenkuil 0190,
Steenkuile 0109,
Stege
0475
Steurbraak 0232
Steurbroek 0232,
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0180
0153,
0214,
0417,
0582,
0778,

0159,
0269,
0418,
0583,
0839,

0516
0765,
0892,
0970,
0038,
0401,
0963,
0375,

0766,
0895,
1178
0102,
0402,
1148
0376,

0863
Stevenshuis
0511, 0512,
0745, 0861, 0929, 0930,
0991
Stoffer
0608
Stokkerveldeken 0956
Stokkersveldeken 0964
Stoltenberg
0707
Stoltenborg
0064, 0072,
0073, 0542, 0592, 0717,
0826, 0840, 0841
Stoltenborgskamp 0064, 0073
Stoltenborgsmate 0064, 0073
Stroete
0707, 0717, 0726,
0727, 1201, 1202
Sijbink
0007, 0008
Telgenkampje
0167, 0186
Theenk
0034, 0100
Thjeenk
0087, 0215
Thijshuis 0382, 0383
Thijshuisboord
0382, 0383
Tienden
1148
Tigcheloven
0051
Timpbosch 0189
Timpen
0326, 0337, 0351,
0388, 1148
Tjeenk
0441, 0667, 0670,
0671, 1066, 1076, 1149
Tolkamp
0214, 0273, 0274,
0387, 0710, 0711, 0717,
0729, 0730, 0886, 0950,
1063, 1164
TolkampsSlat
0503, 0820
Tuente
0097, 0098, 0099,
0218
Tuunte
0230, 0520, 0552,
0553, 0687, 0811, 0907
Tuuntervlasspree 0515
Tuute
0873
Tuuten
0991, 1005
Tijshuis
0184, 0288, 0574,
0679, 1083, 1126
Valkenjansbulten 0549
Varkensweide
0328
Varkensweiden
0475
Varre
0174
Varremaat 0174
Veenhuis
0384, 0574
Veldhoen
0172
Veldkamp
0993
VillaMinor 0631, 0689, 0699

0354, 0844,
0984, 0992

0517, 0518,
0744, 0760,
0956, 0981,

1000, 1156,
0467, 0735,
0932, 0935
0249, 0516
0993

0199, 0203,
1092, 1093
0750, 0759,
0180
0833, 0842,
1085
1149
0249, 0338,
0650, 0764,
0255
0216

0577, 0608,
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Vlasakker 0150, 0153,
0578
Vlasakkers 0581
Vlaschakker
0170,
Vlaschspree
0167,
0232
Vlaskamp
0864
Vlassprede 0475
Vlasspree 0255
Vliermate 0283
Voelendijksgaarden
Voorde
0136, 0143,
0147, 0220, 0259,
0279, 0280, 0354,
0471, 0703, 0739,
1018, 1019, 1024,
Voorhoofd 0475
Voorlink
0475
Voshuis
0261, 0365,
0405, 0415, 0422,
0433, 0480, 0629,
0824, 0825, 0915,
1030, 1148, 1164
Voshuisjen 0248
Vossenveld 0837, 0838
Vrugte
0210
Waanders
0196, 0197
Walvaart
0513, 0514,
0529, 0570, 0571,
0718, 0746, 0956,
0964, 1195
Wambraak
0581
Wambroek
0150, 0153,
0270, 0417, 0578
Wanders
0117, 0269,
0430, 0436, 0762,
0769, 0784, 0822,
0839, 0893, 0993,
0995, 1013, 1050,
WandersNijhuis
0993,
Warjerdink 0012, 0144
Warrierdink
0484,
Waijerdink 0669, 0788,
1071, 1075, 1105,
1133, 1142, 1168
Weembroek 0110, 0328,
Weert
0087, 0100
Weide
0109, 0167,
0190, 0216
Wejenboom 0067
Weltevreden
0377
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0417,

Wennink
0123, 0246, 0725,
0748, 0751, 0871, 1181
Wenninkhut 0600
Wenninknijhuis
0805, 0851,
0852, 0853,1179, 1196,
1197
Werkplaats 0255
Wesselink 0118, 0354, 0477,
0534, 0535, 0601, 0602,
0612, 0638, 0700, 0701,
0719, 0720, 0742, 0831,
1020, 1054, 1055, 1056,
1067, 1077, 1089, 1103,
1129
Wessels
0230, 0336, 0686,
0687, 0877, 0907, 0914,
0916, 0941, 1173
Wesselshuis
0097, 0098,
0276, 0361, 0362, 1148
Weijenboom 0065, 0188, 0464,
0812, 0926, 0934, 0991
Weijenboomskamp 0249, 0516
Weijenborg 0837, 0838
Winkel
0252, 0253, 0427,
0428, 0434, 0927
Woord
0117, 0150, 0153,
0170, 0174, 0182, 0183,
0270, 0417, 0526, 0578,
0581, 0893
Wormbroek 0224
Wormeskamp 0017, 0074, 0083
Wormskamp 0207, 0252, 0253,
0427, 0428, 0434, 0673,
0674, 1073, 1074
Wormskampkamp
0089, 0160
Wormskampsweide 0252, 0253,
0427, 0428, 0434
ZevenWalletjes
0174
Zimmelink 0268
Zonderpoll
0174
ZwarteBroek
0927
Zijland
0536

0270
0186,

0143
0145,
0260,
0390,
0988,
1171

0366,
0431,
0820,
0927,

0521,
0630,
0960,

0170,
0354,
0767,
0823,
0994,
1192
1000
0536
0965,
1106,
0475
0186,
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Index op familienamen.
Aalves
0141,
0286, 0394,
1007, 1014
Abbink
0118,
0288, 0340,
0422, 0528,
0619, 0659,
0780, 0864,
0918, 0931,
1072, 1148
Albach
0013,
0102, 0163,
Alefs
0002,
0580, 0593,
1087, 1088
Alferink
0761
Alofs
0163
Alves
0752
Anstoot
0003,
0410, 0421
Arentsen
0031,
0364
Arentzen
0115
Arink
0201
Arntzen
0002
Assinck
1179
Assink
0441,
Baak
0241,
Balink
0277,
0383, 0859,
Bare
0245
Barge
0792,
Bargebos
0814,
Basten
0245,
BastenBatenburg
Batenburg 0245,
1064
Beek 0271, 0341,
Beeks
0085
Beernink
0090,
0154, 0161,
1059, 1060
Beestmans 0482
Beitel
0474,
0965, 1001,
Bemps
0265,
Bengevoord 0015,
0055, 0827
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0156, 0179,
0580, 0593,
0184,
0382,
0549,
0679,
0897,
0932,

Bengevoort 0191,
Bengfort
0842
Bennekamp 0163,
Bennink
0078,
0121, 0141,
0422, 0808,
1052, 1062
Bensing
0788
Bent
0847,
Berenschot 0820,
0915, 0927,
1148, 1164
Berentschot
Bergmann
1104,
Beskers
0546,
0562, 0563,
0668, 0700,
0798, 1036,
1194
Bessinkpas 0041,
0681, 0721,
1011, 1012,
Beukenhorst
0085, 0303,
Beuker
0603,
Beukers
0441
Beumers
1206
Beijers
0078,
0208, 0213,
0301, 0309,
0349, 0393,
0426, 0429,
0555, 0579,
0618, 0620,
0666, 0688,
0881, 0918,
1155, 1172
Beijtel
0105,
0187, 0201,
0272, 0417,
0473, 0481,
0536, 0574,
0583, 0635,
Blekkink
0927
Bleumers
0286,
Blomezath 1156
Bluemers
0659
Bockwinkel 0788

0201,
0383,
0575,
0749,
0915,
1026,

0015, 0068,
0220
0162, 0173,
0752, 1078,

0241, 0242,
0199, 0350,

0580
0242
0288, 0382,
0863
0997
0815
0577
0245
0577, 0596,
0344, 0345
0091, 0121,
0536, 0546,

0475, 0669,
1022
0384, 0574
0046, 0048,

0618
0172
0090, 0091,
0144, 0156,
0816, 1047,

0848, 0854
0824, 0825,
1030, 1063,
0731
1126
0547,
0601,
0738,
1037,

0550,
0602,
0749,
1046,

0296,
0868,
1048
0058,
0647,
0692

0680,
0869,

0088,
0233,
0323,
0401,
0481,
0598,
0622,
0709,
0931,

0137,
0291,
0346,
0402,
0516,
0599,
0626,
0880,
0982,

0106,
0264,
0448,
0484,
0578,
0828,

0107,
0265,
0472,
0509,
0581,
0829

0059,
0837

0287
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Boenink
Boerhof
0580,
0828,
Boerhoff
Boerman
Boeijenk

0147,
0072,
0592,
0829,
0481
0482
0708,

0148,
0527,
0717,
0840,

0422
0542,
0826,
0841

Boeijink
0064,
0078,
0103,
0172,
0251,
0308,
0314,
0501,
0534,
0592,
0728,
0840,
1047,
1086,
Bokkel
0723,
Bolthof
Boomers
Boske
0369,
Bouwhuis
Bouwman
0407,
0761,
Boveld
Braak
0618,
0654,
0874,
1116
Brake
0988,
1146
Bras
Breukers
Brevink
Brinke
Broeke
Broekman
0729,
Broekmans
0125,

0047,
0072,
0080,
0111,
0189,
0300,
0310,
0348,
0502,
0535,
0612,
0796,
0927,
1050,
1182,
0042,
0724,
0684,
1125
0227,
0419,
0081,
0150,
0408,
1110,
0034,
0224,
0620,
0712,
0959,

0050,
0073,
0082,
0123,
0202,
0302,
0311,
0378,
0504,
0540,
0646,
0799,
0972,
1052,
1192,
0639,
0775,
0685,

0062,
0077,
0084,
0142,
0246,
0307,
0313,
0453,
0531,
0560,
0700,
0826,
0973,
1054,
1209
0640,
0776
1033

0367,
0455,
0082
0153,
0409,
1111
0035,
0439,
0648,
0761,
0968,

0368,
0516

0174, 0186, 0204, 0214,
0219, 0269,0270, 0272,
0273, 0274, 0275, 0387,
0417, 0418, 0578, 0581,
0582, 0583, 0886, 0950
Broens
0708, 0972
Broerink
0482, 1033
Bronkhorst 0172
Bruggeman 0266
Bruggers
0086, 0355, 0356,
0373
Brummelstroete
0217
Brummer
0859, 0863
Buesink
0016
Bunnekamp 0593, 0594
Buskers
0390
Buursen
0667, 1124
Bijnen
0991, 1005
Bijvank
0011, 0053
Cate
0482
Cohaus
0424
ColsonAberson
0045, 0057,
0066, 0114, 0126, 0127,
0128, 0129, 0131, 0132,
0245, 0331, 0348, 0357,
0423
Coster
0186
Damkot
0050, 0103, 0104,
0149, 0318, 0339, 0367,
0368, 0419, 0449, 0946,
0955, 1025, 1026, 1096
Dankbaar
0852, 0853, 1179
Degenaar
0618, 0827
Degenaars 0271, 0344, 0345
Degener
0085
Degeners
0103
Dekkers
0007, 0008, 0155,
0168
DekkerSmits
0954, 0963
Demmink
0200, 0337, 0347,
0351, 0707, 0717, 0726,
0727
Dericks
0191, 0286, 0287,
0357, 0425
Deunk
0488
Deurvorst 0286, 0287
Diaconie
0482, 0551, 0595,
0641, 0819, 0890, 0935,
1040
Diepenbrock
0593, 0594
Diepenbroek
0418, 0578,

1131, 1132

0360,
0672,
0364
0440,
0653,
0865,
1115,

0600, 0828, 0829,
0997, 1125, 1145,
0871
0360
0441
1145,
0110,
0199,
0730,
0090,
0138,
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1146
0997,
0710,
1063
0091,
0167,

1124
0711,
0121,
0170,
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0580, 0581, 0582, 0583
Diesselbrink
0036, 0037,
0116
Dievelaar 0707, 0717, 0726,
0727, 0738
Doeven
0201
Dondergoor 0522, 0604
Donderwinkel
0201, 1138,
1139
Dorsthorst 0657, 1193
Dreeijers 1157, 1158
Dreijers
0929, 0930, 1102
Drietelaar 0275, 0710, 0729,
0730
Droppers
1201, 1202
Dulmes
0964
Dunnewold 0027, 0093, 0097,
0098, 0166, 0218, 0230,
0336, 0411, 0515, 0520,
0523, 0554, 0644, 0651,
0686, 0687, 0717, 0872,
0877, 0885, 0900, 0907,
0914, 0916, 0941, 0942,
0943, 0947, 0987, 0996,
1006, 1042, 1043, 1148,
1159, 1173, 1176
Dunnewolt 0099
Dunnewijk 0229, 0315, 0393,
0435, 0499, 0527, 0555,
0558, 0568, 0569, 0665,
0845, 0887, 0917, 0927,
0928
Ebberink
0653, 0654, 0752,
0755, 0756, 0865, 0874,
0959, 1078, 1125
Ebbink
0523
Eefsink
0578, 0581, 0583
Eeftink
0250, 0417, 0422
Eelink
0364, 0665, 1127
Eerden
0020, 0108, 0143,
0364, 0406, 0438, 0482,
0486, 0523, 0527, 0549,
0580, 0621, 0631, 0632,
0689, 0697, 0948, 1112,
1133, 1142
Effing
0391, 0804, 1008
Effink
0290, 0297, 0322
Egberts
0482
Einink
0029
Eisink
0259, 0260, 0279,
0280, 0390
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Eitink
0379,
0888, 0949
Elferink
0123,
Ellink
0489
Elsen
0044,
0385, 0398,
1031, 1032
Elsinghorst
0267, 0282,
0330, 0337,
0371, 0388,
0434, 0437,
0611, 0619,
0656, 0660,
0717, 0726,
0785, 0800,
0832, 0836,
0878, 0879,
1010, 1100,
1135, 1165,
1184, 1189
Elsinkhorst
0240, 0247,
0343, 0351
Elzen0284, 0285,
Emans
0441
Esseling
0043,
0082
Esselink
0201,
0431, 0613,
0695, 0704,
0810, 0843,
1133, 1142,
Esselinkpas
Everink
1094,
Eijck
0349,
0991, 1005,
Eijting
1174,
Eijtink
0292,
Fenneman
0053
Ferier
1156
Ficq
1104,
Fincke
0577
Florien
0011
Florijn
0053,
Focker
0983
Frechgen
0126
Frericks
0364
Freriks
0523,
0992
Frielink
0319,

0527, 0791,
0224
0262, 0263,
0399, 0446,
0258,
0289,
0347,
0391,
0487,
0628,
0683,
0727,
0803,
0839,
0997,
1104,
1166,

0266,
0326,
0351,
0425,
0524,
0635,
0707,
0754,
0804,
0876,
1008,
1134,
1183,

0101, 0198,
0254, 0342,
0306, 0978
0048, 0081,
0312,
0614,
0801,
0935,
1182
0156
1095,
0658,
1006
1175
0580,

0350,
0652,
0809,
1027,

1153
0873,

0827

1126

0383

0623, 0984,
0332, 0333,
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0560, 0922,
0958
Gabriel
0675,
Garselder 0707,
0727
Garstenveld
Garstenveldt
Garverdink 0087,
0106, 0107,
0215, 0223,
Geelink
0067,
0652, 0750,
0812, 0913,
0991, 1092,
Geerdink
0224,
Geesink
0078,
Geessink
0294,
0380, 0462,
0548, 0550,
0640, 0695,
0775, 0776,
0927, 0936,
1053, 1086,
1199, 1200
Gelink
0065,
0203, 0481
Gemeente
0925
Gescher
0081,
Gesink
0074
Gesker
0048
Geurkink
0029,
0227
Gierkink
0422
Giessink
0572
Giffel
0032,
0054, 0092,
0190, 0202,
0232, 0233,
0301, 0304,
0525, 0548,
0793, 0875,
0936, 0937,
0979, 0980,
Glieuwen
0084,
0453
Goossen
0846,
Goossens
0145,
0190, 0233,
0572, 0588,
0632, 0689,
0699, 0754,
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0923, 0957,

1108, 1109, 1137, 1172
Greupink
0256, 0257, 0291,
0323, 0393, 0555
Greving
0049, 0266
Grevink
0136, 0143, 0145,
0147, 0208, 0259, 0260,
0279, 0280, 0390, 0465,
0466, 0495, 0496, 0507,
0508, 0673, 0674, 0795,
0806, 0807, 0813, 0842,
1029, 1061, 1092, 1093,
1148, 1171
Gribbroek 0613, 0614
Grimmelt
0191, 0232, 0273,
0286, 0287, 0328, 0462,
0503, 0527, 0545, 0546,
0547, 0820, 0859, 0863,
1137
Gronde
0225, 0598, 0599,
0688, 1173
Grootaarts 0899
GrootBeernink
0536, 0546,
0668, 0833, 0938, 0939,
1015, 1084, 1168
Grootemeijer
0286, 0287,
0328, 0354, 0425
Grooters
0837, 0838, 0890
GrootEsselink
1075, 1105
GrootHemmink
0842
Grootholkenborg 0283, 0292,
0293, 0379, 0576, 0676,
0864
GrootKormelink
0075, 0207
GrootOostendorp 0327
GrootRasink
0460, 0461
GrootStikken
0667, 0670,
0671
GrootZevert
0224, 0600,
1018, 1019, 1024
Grotemeijer
0191
Grotenhuis 0093, 0097, 0098,
0218
Gussinklo 0403, 0412, 0413,
0431, 0476, 0515, 0523,
0601, 0602, 0700, 0870,
0887, 0974, 0975, 1122,
1195, 1203, 1204
Haar
0020, 0725, 0732,
0748, 0751, 0871
Haartman
0007, 0008
Hagen
0083, 0122, 0139,

0690, 0691
0717, 0726,
0015,
0013
0100,
0187,
0542
0226,
0759,
0926,
1093
0600
0217,
0358,
0483,
0630,
0696,
0882,
0937,
1181,

0068
0105,
0201,
0649,
0790,
0934,

0797
0364,
0527,
0639,
0754,
0883,
0952,
1198,

0169, 0188,

0082

0058, 0059,

0033,
0109,
0213,
0234,
0313,
0615,
0882,
0966,
1016,
0103,

0051,
0176,
0216,
0255,
0314,
0622,
0883,
0967,
1017
0142,

0971
0147,
0234,
0589,
0695,
0948,

0148,
0255,
0625,
0697,
0991,
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0164,
0329,
0439,
0539,
1184

0165,
0389,
0440,
0549,

Haken

0295,
0562, 0985
Halderiet 0422,
0894, 1185
Halink
0279,
Halriet
0624
Ham
0277
Hamme
0159
Hanselman 0422
Harbers
0351,
Harkel
0432
Harksel
0379
Harmelink 0094,
0122, 0139,
0237
Harmsen
0060,
Harperink 0726,
Hassink
0787
Haverkamp 0465,
Heeckeren 0570,
Heeming
1140,
Heemink
0705,
1206
Heesen
0020,
1201, 1202
Heezen
0310,
0909
Heinen
1154
Helders
0278
Hellekamp 0193,
0356, 0373
Hellman
0049,
Heming
0827
Hemink
0049,
Hemmink
0276,
1154
Hengel
0589,
Hennekes
0123,
0600
Herv.Gemeente
Hesen
0080
Hesselink 0031,
0079, 0097,
0185, 0189,
0207, 0251,
0304, 0334,
15 november 2006

0250,
0428,
0503,
0628,

0305,
0437,
0538,
0648,

0423, 0450, 0451, 0456,
0457, 0458, 0463, 0469,
0470, 0494, 0504, 0523,
0525, 0556, 0557, 0579,
0580, 0601, 0616, 0617,
0626, 0647, 0652, 0681,
0708, 0721, 0731, 0753,
0757, 0801, 0809, 0810,
0837, 0838, 0843, 0856,
0857, 0863, 0875, 0880,
0881, 0927, 0933, 0954,
0960, 0961, 0962, 0964,
0972, 0981,1007, 1011,
1012, 1014, 1023, 1034,
1035, 1046, 1086, 1089,
1108, 1109, 1112, 1119,
1131, 1132, 1133, 1143,
1144, 1147, 1149, 1194,
1209
Heulters
0005, 0006
Heurne
0241, 0242
Heurneman 0564, 0703
Heurnink
0246, 0529, 0725,
0732, 0748, 0751, 0871
Hidding
1062
Hietbrink 0467, 0488, 0490,
0491, 0604, 0605, 0606,
0609, 0610
Hietkamp
0112, 0113, 0120,
0395, 0396, 0560, 0750,
0759, 0966, 0967, 1040,
1090, 1091
Hilbelink 0169, 0226
Hilbolt
1084
Hinkamp
1002, 1003, 1062
Hissink
0884, 1041
Hoebink
0036, 0037, 0087,
0100, 0116, 0193, 0213,
0229, 0248, 0249, 0261,
0291, 0315, 0355, 0356,
0366, 0499, 0558, 0568,
0569, 0665, 0845, 0887
Hoenink
0110, 0201, 0690,
0991
Hofkes
0130, 0154
Hofstee
0847, 0848, 0854
Hoitink
0464, 1190
Holders
0432
Holkenborg 0293, 0693, 0694,
0780, 0791, 1152, 1180
Holleweg
0201

0546, 0547,
0624, 0676,
0280

1075

0095, 0096,
0150, 0205,
0137
0727
0466
0571
1141
0706, 0737,
0111, 0717,
0550, 0797,

0227, 0355,
0282
0813
0361, 0362,
0625, 0695
0224, 0422,
0454, 0637
0040,
0098,
0195,
0300,
0364,

0078,
0161,
0199,
0301,
0422,
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Holthuis
Hombach
Honders
0088,
0304
HoogAntink
1019,
Hopen
Houten
Hoijtink
Huenink
Hugenholtz
Huinink
0716,
Huiskamp
Huitink
1087,
Hulsen
Hulshof
0389,
Hulzen
0662
Hulzink
Hungerink
Hunink
Huurneman
Hijink
0350,
0461,
0601,
0695,
0861,
0930,
1072,
1209
Isfording
Jansen
0984,
Jansink
Janssen
Kammeijer
0962
Kamps
0998,
Kappers
Kellenberg
Kempel
Kemper
Kemperman
0727
Kempers

0871
0660
0028, 0032, 0060,
0137, 0185, 0301,
0503,
1024,
0268
0792
1100,
0014
0541
0219,
0876
0077,
0135,
1088
0294
0019,
0397,
0244,
0382
0482
0221
0312,
0311,
0374,
0486,
0602,
0700,
0903,
0931,
1086,
0650
0733,
0992,
0734
0991,
0570,
0607,
1004,
0927
0382,
1099
0593,
0707,

Kerkhof
0384,
0704
Kersten
0481,
0786, 0951,
1045, 1051,
1186
Keunen
0044,
0470, 0513,
0529, 0544,
0630, 0718,
Keunenger 1179
Keveskamp 0134,
KleinEsselink
0404
KleinHeurne
KleinPoelhuis
0329
KleinSieverink
1191
KleinTuunte
Kleppers
0319,
0922
Klomps
0871
Klumpers
0025,
0196, 0197,
0565, 0566,
0692, 0714,
0979, 0980,
1004, 1009,
Kluvers
0618,
Knikkink
0677
Knippers
0755,
Knuivers
0244,
0655, 0661,
0682, 0698,
1163
Knuvers
0483
Kobus
0195,
Kobussen
0786,
Kock
0245,
Koelink
0053
Koendering 1101,
1116
Koenderink 0903,
0906
Koeters
0786
Koks
0011,
0053, 0061,
0242, 1002,
1207
Koldewei
0704

0580, 1018,
1130

1167

0387, 0715,
0701, 0702
0898, 0910,

0215, 0351,
0441, 0462
0447, 0645,

0703
0324,
0392,
0536,
0608,
0801,
0904,
0991,
1102,

0325,
0460,
0573,
0652,
0810,
0929,
1064,
1207,

0734, 0890,
0993, 1154
1005
0571, 0961,
0692, 0714,
1009, 1156
0383
0594
0717, 0726,

0455

15 november 2006

0481, 0574,
0546, 0783,
1010, 1044,
1059, 1060,
0454,
0514,
0548,
0956,

0469,
0521,
0559,
0960

0175
0001, 0174,
0250
0295, 0305,
1120, 1121,
0536
0332, 0333,

0117,
0436,
0603,
0862,
0983,
1016
0827

0161,
0462,
0607,
0863,
0998,

0756,
0447,
0662,
0713,

1078
0645,
0675,
1162,

0442, 0443
0951, 1186
0577
1107, 1115,
0904, 0905,

0026, 0052,
0071, 0241,
1003, 1062,
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Koldeweij 0481, 0580, 0738,
1068, 1069, 1140, 1141
Koldewij
0536
Koller
0372
Kolste
0027, 0218, 0455,
0520, 0579
Kolstee
0093, 0552, 0553,
0673, 0674, 0811, 1169,
1170
Koninger
0224, 1179
Konings
0278, 0307, 0308,
0352, 0353, 0546, 0547,
0562, 0728
Koobs
0166, 1011, 1012
Koppele
0422
Kortbeek
0422
Korts
0364
Kortschot 0065, 0067, 0157,
0188, 0349, 0464, 0812,
0926
Kossink
0002, 0276, 0361,
0362, 0444, 0445
Kots
0042, 0462, 0481,
0488, 0490, 0494, 0536,
0604, 0868, 0869, 0945,
0946, 0955, 1048, 1096
Kraan
0596, 0608, 0664
Krabbenborg
0351, 1113,
1114
Kramer
0871, 1193
Kronnie
0030, 0039, 0375,
0376, 0381, 0392, 0432,
0483, 0497, 0498, 0527,
0911, 0941, 0942, 0943,
0952, 1028, 1099, 1148,
1173
Kruisselbrink
0455, 0601,
0602, 0737,0970, 1056,
1062, 1178, 1187
Kuenen
0348, 0364
Kuipers
0463
Kuijtenbrouwer
0063
Laarberg
0008, 0155, 0375,
0376, 0402, 0432, 0802,
1190
Lageschaar 1008
Lamberts
0726, 0727

0390
Lammers
0146, 0246, 0347,
0425, 0481,0487, 0584,
0585, 0624, 0723, 0724,
0814, 0815, 0871, 0973,
1100
Landewer
0513, 0514, 0548,
0960
Lappenschaar
0771, 0772,
0867, 0898, 0910, 0912
Lebbing
1069
Leefers
0364
Leeftink
0010
Leemelder 0894
Leemkuil
0871
Legeschaar 0072, 0073
Leimeester 0244, 0447
Lemelder
0938, 0939, 1185
Lemkamp
0119, 0884, 1038
Lemmenes
0005, 0006, 0033,
0043, 0168, 0299, 0309,
0318, 0349, 0364, 0380,
0690, 0691, 0753, 0858
Lenderink 0078, 0339, 0408,
0409, 0492, 0493, 0761,
0763, 0773, 0774
Lensink
0010, 0364, 0908
Lentink
0902
Leurdijk
0030, 0039, 0041,
0227, 0248, 0261, 0262,
0263, 0281, 0296, 0306,
1033, 1038, 1041
Lichtenberg
0201, 0484
Ligtenbarg 0141
Ligtenberg 0156
Lindenhovius
0364, 0523,
1149, 1209
Lintum
0069, 0115, 0167,
0186, 0206, 0278, 0370,
0422, 0433, 0482, 0586,
0587, 0617, 0621, 0680,
0681, 0708, 0808, 0816,
0919, 0927, 1086, 1112
Lobeek
0753
Loeke
0410, 0420, 0421
Loghem
0211, 0212
Lohaus
0603, 0692, 0983
Loitink
0065, 0108, 0119,
0195, 0213, 0248, 0249,
0291, 0299, 0365, 0366,
0372, 0385, 0415, 0416,

Lammerdink 0014, 0056, 0083,
0143, 0160, 0228, 0231,
0259, 0260, 0279, 0280,
15 november 2006
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0422, 0431,
0442, 0443,
0505, 0506,
0551, 0555,
0757, 0793,
0824, 0825,
1011, 1012,
1148, 1188
Lomans
0459,
0743, 0744,
0981, 0982,
Loobeek
0227
Loijtink
0009,
0222, 0223,
Luikenhuis 0309,
1021, 1028,
Luitink
0405
Lurvink
1075
Lutjenhuis 0074,
Lutjenkossink
Maas
0007,
0051, 0062,
0155, 0212,
0249, 0261,
0400, 0401,
0415, 0416,
0518, 0533,
0709, 0760,
0871, 0920,
0963, 0973,
1148, 1155,
Maat 0796, 0799,
MarkMeddo 0462,
0530, 0532,
Marle
0057,
0126
Marveld
0536
Massart
0331,
0359, 0363,
Meddehold 0834,
Meddeholt 0924,
Meerdink
0010,
0846, 0950,
Meinen
0281,
Mellies
0052,
Mellink
0110,
Mengers
0871
Mennink
0037
Mensinck
0068,
Mensink
0021,
0173, 0181,
15 november 2006

0433,
0480,
0516,
0558,
0794,
0915,
1030,

0435,
0482,
0531,
0629,
0819,
0932,
1033,

0476, 0870
Mentink
0432,
Meusen
0013
Meijer
0871,
Meijerink 0359,
Meijnen
0116,
0481, 0516,
0763, 0773,
1117, 1118
Mokkink
0781,
Molder
0422,
0657, 0678,
0896, 0949,
1105, 1106
Morsgers
0085,
Nahuis
0735,
Neerhof
1081,
Niebert
0063
Niers
0171,
0236, 0238,
0390
Nieuwenhuis
Nieuwenhuijs
Nijenhuis 0057,
0103, 0126,
0151, 0210,
0316, 0317,
0398, 0399,
0480, 0527,
0546, 0547,
0563, 0604,
0736, 0797,
0932, 1036,
1156, 1194,
Nijmolen
0911
Nijveld
0536
Nijweide
0750,
1210
Offenberg 0425
Oldenhof
0141,
Ongena
0432
Onland
0397,
0670, 0671,
Onnink
0227,
0857, 1023,

0517, 0518,
0760, 0798,
1065
0022, 0023,
0364, 0463
0455, 0890,
1099

0805
0871
0008,
0108,
0227,
0318,
0402,
0446,
0642,
0798,
0921,
0982,
1209
1167,
0503,
0543
0066,

0334,
0377,
0835
0968,
0227,
1155
0363,
0061
1162

0038,
0109,
0248,
0380,
0414,
0459,
0643,
0866,
0954,
1065,
1182
0527,
0114,

0350,
0403
1119
0303,
0761

Oonk
0316,
0399,
0464,
0540,

0354
0130, 0162,
0350, 0431,

0175,
0317,
0444,
0500,
0560,

1083, 1126
1181
0523
0359, 0455,
0525, 0709,
0774, 0845,
0782
0475, 0536,
0749, 0888,
1071, 1075,
0142
0736, 0830
1082
0224, 0235,
0239, 0360,
0003,
0063
0077,
0133,
0256,
0352,
0405,
0529,
0550,
0629,
0830,
1037,
1208,

0004
0078,
0142,
0257,
0353,
0467,
0531,
0562,
0735,
0909,
1046,
1209

0759, 1156,

0156
0441,
1134,
0457,
1035,

0667,
1135
0458.
1147

0176,
0341,
0445,
0527,
0641,

0271,
0398,
0462,
0537,
0732,
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0748, 0751, 0849, 0850,
0855, 0912, 0947, 0954,
0977, 0978, 0985, 0986,
0999, 1039, 1049, 1057,
1058, 1123, 1148, 1157,
1158, 1173, 1176
Oostendorp 0100, 0215, 0223,
0542
Oosterholt 0422, 0989, 0990,
1015, 1080, 1193
Oostrum
0927, 0928
Orriens
0083, 0089, 0623,
0902, 0908,0949, 1044,
1045
Ottink
0483
OudeVrakkink
0201
Overkamp
0235, 0236, 0338,
0390, 0471, 0527, 0532,
0891, 1120, 1121, 1160,
1161, 1191, 1206
Oij
0192
Paaijers
0957, 0958
Paaijert
0608, 0664, 0758,
0781, 0782, 0890, 1136
Pas
0527, 0597, 0771,
0867, 1029, 1208
Paschen
0009, 0889
Paske
0276, 0364
Pasman
0214
Peele
0889, 0901, 1046,
1194
Pelkwijk
0792
Piepers
0482, 0621, 0871
Pierik
1113, 1114
Planten
0078, 0412, 0413,
0482, 0974, 0975, 1122
Plekenpol 0180, 0199
Poelhuis
0012, 0121, 0144,
0185, 0201,0221, 0228,
0231, 0290, 0297, 0298,
0322, 0387, 0448, 0452,
0462, 0468, 0484, 0489,
0501, 0502, 0510, 0536,
0608, 0627, 0669, 0704,
0715, 0716, 0719, 0720,
0738, 0770, 0784, 0788,
0831, 0832, 0836, 0860,
0876, 0879, 0965, 1071,
1075, 1097, 1105, 1106,
1140, 1141, 1166, 1168
Pondes
0201, 0382
15 november 2006

Popping
Poppink
Posten
Priester
Prins
Raa
1122,
Raassink
0903,
Rasink
0440,
Rauwerdink
Reemes
Reems
Reesink
Reichman
Reimelink
Reirink
Rengelink
Renskers
Revehorst
0646,
Reverdink
0999
Ribbers
0145,
Ribbink
Riggelink
Robers
Roddeman
Roehorst
0289,
Roele
Roeloffs
Roeloffzen
0485
Roelvink
0334,
1148
Roerdink
0124,
0180,
0204,
0251,
0289,
0337,
0351,
0477,
0702,
0789,
1067,

0372
0360
0324,
0575
0584,
0482,
1203
0483,
0904
0154,
0648
0076,
0037
0097,
0053,
0140,
0556,
0536
0386
1033
0340,
1160,
0849,
0034,
0147,
0709,
1092,
0231
0201
0240,
0330,
0482
0425
0320,

0325
0585, 0871
0974, 0975,
0828, 0829,
0181, 0439,
0309, 0595
0098
0899, 1031
0371
0579

0378, 0422,
1161
0850, 0855,
0035, 0136,
0148, 0407
0855, 0999
1093

0247, 0258,
0351

0321, 0371,

0127, 0131, 0331,
0348, 0357, 0423,
0031,
0140,
0199,
0209,
0254,
0300,
0342,
0364,
0523,
0707,
1020,
1077,

0042,
0152,
0200,
0240,
0258,
0326,
0343,
0388,
0527,
0726,
1054,
1089,

0070,
0174,
0203,
0247,
0267,
0330,
0347,
0391,
0701,
0727,
1055,
1103,
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1149, 1209
Roerdinkholder
0432, 0519,
0633, 0634, 1169, 1170
Roeterink 0871
Roos
0340
Roosen
0204, 0423, 0456,
0652
Rootink
0677
Rooij0094, 0095,
Roozen
0203,
Ros
0318,
0927, 1204,
Rosen
1209
Roters
0136
Rotink
0422,
Rotmans
0016,
0076, 0103,
0175, 1062
Roij
0122
Rozen
0199
Sambarg
0481
SchaarsPrins
Schepers
0227
Schilderink
0422, 0471,
0564, 0703,
Schmeing
0683
Schols
0705,
0861, 1154
Scholten
0268,
0811, 0844
Schoonenberg
Schoot
0224,
Schoppers 0253,
Schorsin
0222,
Schreur
0018,
Schreurs
0054,
0164, 0165,
0482, 0621
Schreven
0126,
0187, 0192,
0273, 0286,
0545, 0546,
0561, 0749,
Schuring
0831
Schurink
0118,
0288, 0340,
0383, 0420,
0534, 0535,
0670, 0671,
15 november 2006

0720, 0817,
0959, 1125,
Schutte
0268
Schuurhof 0522,
0604, 0608,
0993, 1000,
Schuurink 0081,
Schuurmans 0046,
0141, 0156,
Seesing
0707,
0727
Seevink
0068
Seggelink 0579
Selle
0432,
0806, 0807,
1082, 1127,
Sellink
0086,
0936, 0937,
0967, 1000,
1144, 1210
Semmelink 1204
Settelbrink
Sevink
0018,
0102, 0150,
0160, 0161,
0197, 0207,
0252, 0253,
0272, 0277,
0428, 0430,
0437, 0578,
0651, 0660,
0683, 0749,
0839, 0991,
1085
Sicking
0788
Siebelink 0988,
1024, 1094,
1153
Siebink
0093
Sieverdink 0220,
0536, 0584,
Sieverink 0462,
0740, 0741,
Sikkink
0032,
0350, 0525
Simmelink 0019,
0162, 0173,
0374, 0392,
0449, 0464,
0488, 0505,
0512, 0550,

0096, 0139
0477
0380, 0464,
1205

0481
0047, 0050,
0134, 0149,

0364
0327, 0379,
0527, 0536,
0739, 1171
0706, 0858,
0441, 0482,
0658,
0422,
0427,
0372
0976
0056,
0175,

1005
1083
0428

0140,
0194,
0287,
0547,
0859

0179,
0214,
0394,
0549,

0184,
0378,
0421,
0574,
0679,

0198,
0382,
0462,
0612,
0719,

0134,
0389,

0818, 0874,
1129
0527,
0890,
1210
0101,
0048,
0191
0717,

0541,
0953,

0795,
1061,
1128
0225,
0953,
1040,

0802,
1081,

1138,
0078,
0153,
0170,
0210,
0269,
0417,
0434,
0581,
0663,
0778,
0993,

1139
0089,
0159,
0196,
0211,
0270,
0427,
0436,
0583,
0677,
0800,
1005,

0660
0140,
0726,

0731,
0966,
1143,

1018, 1019,
1095, 1130,

0527,
0585
0481,
0896,
0086,

0529,

0029,
0244,
0404,
0479,
0506,
0552,

0038,
0358,
0432,
0486,
0511,
0553,

0678,
1001
0138,

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 21 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

0560, 0575, 0590, 0591,
0686, 0696, 0722, 0737,
0745, 0746, 0777, 0793,
0830, 0898, 0910, 0927,
0935, 0997, 1027, 1203
Simons
0559
Slippe
0001
Sloetjes
1090, 1091
Slotboom
0157, 0973
Slijper
0718
Smalbraak 0086, 0225, 0350,
0404, 0429, 0462, 0601,
0602, 0644, 0651, 0700,
0737, 0877,0885, 0914,
0916
Smeenk
1110, 1111
Smits
0155, 0168, 0268,
0712
Snijders
0976
Sonderen
0592
Sontag
0593, 0594
Spanjaards 0899
Speelberg 1061
Spoor
0320, 0321, 0485
SpoorwegMij
0909
Stammers
0017, 0019, 0124,
0483, 0527, 0528, 0550,
0576, 0580, 0600, 0805,
0851, 0852, 0853, 1070,
1150, 1151, 1179, 1187,
1196, 1197
Steeg
0046, 0144, 0182,
0183, 0185, 0205, 0237,
0468, 0478, 0489, 0495,
0496, 0526, 0527, 0567,
0574, 0833, 0834, 0835,
0842, 0924, 1084, 1085
Steegers
0566, 0607, 0692
Steenkamp 0003, 0021, 0063,
0243, 0338, 0384, 0584,
0585, 0636, 0650, 0764,
0976
Stegers
0603
Steinkamp 0871
Stemerdink 0001, 0007, 0426,
0429, 0500, 0517, 0518,
0594, 0595, 0743, 0744,
0747, 0753, 0760, 0798,
0925, 0956, 0981, 0982,
1065
Stevens
0483
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Stikken
0201, 0507, 0508
Stoltenborg
0004, 0432
Stottelaar 0635, 0769, 0779
Straake
0007
Strake
0055, 0064, 0118,
0138, 0146, 0174, 0323,
0347, 0364, 0404, 0425,
0487, 0503, 0519, 0527,
0551, 0558, 0560, 0575,
0590, 0591, 0608, 0621,
0644, 0651, 0737, 0765,
0766, 0768, 0793, 0794,
0821, 0889, 0892, 0895,
0900, 0901, 0914, 0916,
0940, 0941, 0944, 0987,
0996, 1006, 1188
Stroete
0024, 0200, 0707,
0717, 0726, 0727
Stroote
0124
Sijbink
0007
Sijwassink 0031, 0070, 0104,
0199, 0318, 0380, 0381
Teesselink 0360
Tekkevoet 0282
Tenking
0268
Tenkink
0002, 0077, 0078,
0152, 0226, 0370, 0424,
0462, 0527, 0541, 0580,
0601, 0602, 0700, 0701,
0702, 0789, 0844, 0927,
1020, 1054, 1055, 1066,
1067, 1076, 1077, 1089,
1103, 1149, 1172, 1209
Terrake
1196, 1197
Terwindt
1104, 1126
Teseling
1070
Teselink
0660
Theenk
0100
Theesselink
0053
Thjeenk
0087
Tieenk
0034
Tigcheloven
0510, 0770,
0822, 0823, 0832, 0836
Tiggelaar 1050
Tiggelers 0284, 0285, 0299
Tiggeloven 0215, 0322, 0397,
0452, 0527, 0549, 0608,
0663, 0778, 0785, 0832,
0839, 0851, 0860, 0994,
0995, 1013, 1085, 1179,
1192
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Tiggelovens
Toebes
0682,
0777, 0871,
1180, 1205
Tolkamp
0135,
0214, 0273,
0364, 0574,
1074
Tops
0339,
0492, 0493,
1022
Tuente
0094,
Tuentman
0201
Tuinte
1125
Ubbing
0784
Ubbink
0430,
0762, 0767,
0823, 0839,
0994, 0995,
1192
Uland
0335
Uwland
0157,
Vaarwerk
1125
Veele
0817,
Veene
0438,
0632, 0689,
0699, 1172
Veenemans 0416
Velders
0003,
Veldink
1007,
Vele
1129
Veneman
0482
Venemans
0069,
0414, 0533,
0616, 0617,
0972, 1042,
1058
Verink
0480,
0765, 0766,
0892, 0895
Viehof
0441
Vocht
0758
Voltman
0827
Voorde
0136,
0535, 0612
Voortwis
0028,
0098, 0099,
0120, 0230,
0395, 0396,
0560, 0575,
0634, 0651,
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0800
0693, 0694,
1152, 1154,

0821, 0863,
0940, 0944,
0972, 0993,
1178
Voskuil
0926
Vossebarg 0293
Vrancken
0331,
0363, 0377,
Vrenegor
0788
Vrielink
0364
Vriesen
0103,
0601, 0602,
0870, 1056,
Vriezen
0638
Waanders
0196
Wagelaar
0372
Walfaart
1101,
Walien
0009
Walterbosch
Walvaart
0903,
0906, 0956,
0990, 1079,
Walvoord
0364
Walvoort
0855,
Wanders
0025,
0436, 0482,
0635, 0762,
0956, 0964,
Wansing
0048
Wansink
0081,
Wantia
0650
Warierdink 0012
Warnshuis 0597,
0898, 0910,
Warrierdink
Wassink
0295,
0368, 0369,
0871
Waijerdink 0024
Weenink
0386
Wel
0241,
Wenink
0422
Wenning
0788
Wennink
0026,
Wesselink 0386
Wessels
0097,
Westerholt 0177,
Westerveld 0364
Wevers
0022,
0119, 0130,
0498, 0845,

0177, 0178,
0274, 0275,
0710, 1073,
0472, 0473,
0536, 0646,
0139

0436,
0769,
0893,
1013,

0635,
0822,
0993,
1050,

0684, 0685
0818
0621, 0631,
0695, 0697,

0004
1012, 1014

0115,
0586,
0642,
1043,

0249,
0587,
0708,
1057,

0609, 0610,
0821, 0889,

0147, 0534,
0060,
0112,
0234,
0449,
0608,
0747,

0097,
0113,
0339,
0519,
0633,
0768,

0892, 0895,
0969, 0970,
1156, 1177,

0350, 0359,
0403

0142, 0476,
0700, 0742,
1089

1107
0660, 1015
0904, 0905,
0964, 0989,
1080
0999
0117,
0525,
0767,
1086,

0430,
0621,
0870,
1195

0082

0771, 0772,
0912
0201
0305, 0329,
0455, 0733,

0242

0061, 0600
0098
0178
0023, 0078,
0406, 0497,
0917, 0927,
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0928
Weij
Weijenborg
Weijn
Wieberdink
Wiegerink
Wieggerink
Wieskamp
0486
Wieske
Wiggerink
Wiggers
1117,
1174,
Willink
0055,
0191,
0419,
Wilmsen
Wilterdink
0479,
Winkel
Winterink
Wissing
0726,
Wissink
Woert
Wolbering
Wolberink
Wolterink
Woord
0237,
1097,
Woordt
Wormeskamp
0075,
Worms
Wormskamp
0252,
0655,
1074
Wullen
Wijginck
Zeggelink
Zevink
Zijhoff
Zijwassink

0319
0422
0577,
0044,
0483
0238,
0168,
0455
0171
0546,
1118,
1175,
0009,
0118,
0206,
0455
0243
0010,
0520
1190
0118
0346,
0727
0484
0205
0474,
0328
1078
0016,
0627,
1098,
0526
0017,
0083
0618,
0061,
0253,
0740,

0779
0284, 0285
0239, 0360
0392, 0432,

0666,
1127,
1188
0046,
0154,
0354,

0668,
1128,
0048,
0167,
0370,

0303, 0455,

0707, 0717,

0475

0182, 0183,
0769, 0893,
1150, 1151
0026, 0074,
0827
0078, 0207,
0539, 0649,
0741, 1073,

0268
0045, 0114
0811
0158
0171
0078

15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 24 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

Akten betreffende diverse transacties in Meddo.
0001 Inv.nr.1601, akte nr.3 d.d. 18110420
Comparanten zijn Hendrik Jan Stemerdink, bouwman wonende in
Meddo, en Anna Maria te Slippe, weduwe van Jan Aalbert Klein
Esselink, mede in Meddo wonende. Zij verklaren voornemens te
zijn een wettig huwelijk aan te gaan. Zij zullen ieder hunne
thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene goederen aanbrengen. Bestaande die van de zijde des bruids in de halve
boedel zo zij met haar minderjarigen bezit en waarvan op 11-41811 een behoorlijke inventaris is opgericht. Zij willen de
conjugale gemeenschap uitsluiten zo, dat wanneer één der ehelieden zonder kind uit dit huwelijk komt te sterven, diens aangebrachte goederen zullen retourneren naar die zijde van waar deze
zijn aangekomen. Tenslotte geeft de eerststervende aan de
langstlevende, wanneer het huwelijk zonder kinderen wordt gedissolveerd (=ontbonden), tot een morgengaave of huwelijksgifte een
som van 50 guldens uit zijn of haar gereedste natelatene goederen.
0002 Inv.nr.1601, akte nr.5 d.d. 18110424
Comparanten: Jan Tenkink, meerderjarige zoon van wijlen Harmen
Jan Tenkink en Johanna Hendrika Arntzen (op Tenkink in Ratum) en
mr.J.B.Roelvink als gevolmachtigde van 1.Catharina Maria Kossink
weduwe van Harmen Jan Tenkink (Ratum), 2.Gradus Tenkink (op
Planten in Cotten) en 3.Jan Aalbert Kossink (op Boeijink in
Huppel), als voogdesse en voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Harmen Jan Tenkink en Johanna Hendrika Arntzen,
genaamd Roelof en Gerrit Tenkink. Comparanten geven te kennen
dat Harmen Jan Tenkink (vader van de eerste comparant en de
minderjarige kinderen Roelof en Gerrit Tenkink) op 7-5-1810 is
overleden. Uit kracht van huwelijkscontract op 3-7-1801 opgericht tussen wijlen gemelde Harmen Jan Tenkink en diens 2e vrouw
Catharina Maria Kossink zijn op de eerste comparant Jan Tenkink
en zijn broers Roelof en Gerrit Tenkink een aantal percelen
gedevolveerd. Daarbij onder nr.4 in Meddo: 1/9e deel aan het
erve en goed Ruwkamp in Meddo met alle de daar bij gehorende
landerijen en appertinentien. Verzocht wordt overschrijving op
de eerste comparant en zijn broers.
0003 Inv.nr.1601, akte nr.6 d.d. 18110425
Lambertus Johannes Nieuwenhuis (te Oldenzaal) voor zich en als
gevolmachtigde van zijn vader Jan Hendrik Nieuwenhuis en van
zijn tante Maria Christina Velders, verklaart ingevolge verkoop
van den 16 van Sprockelmaand (=februari) des vorigen jaars 1809
voor een koopspenning van 245 guldens, gedaan aan wijlen Teunis
Steenkamp, alnu aan desselfs zoon Hermanus Steenkamp te cederen
een gedeelte van een perceel bouwland groot circa een schepel
gezaaij met die daarbij gehorende en daaraan gelegene wildgrond,
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zijnde het eigendommelijke aandeel van comparant en zijn principalen aan 1/3e deel van een perceel bouwland het Huffelder en
Huffelder genaamd, kennelijk gelegen in Meddo en tegenwoordig
bij den voornoemden cessionaris in gebruik.
0004 Inv.nr.1601, akte nr.7 d.d. 18110425
Lambertus Johannes Nieuwenhuis (te Oldenzaal) voor zich en als
gevolmachtigde van zijn vader Jan Hendrik Nieuwenhuis en van
zijn tante Maria Christina Velders, verklaart ingevolge verkoop
van den 16 van Sprockelmaand des vorigen jaars 1809 voor een
koopspenning van 71 gulden, alnu bij dezen aan den koper Jan
Stoltenborg te Meddo te cederen een gedeelte van een perceel
bouwland groot circa een schepel gezaaij met die daarbij gehorende wildgrond, zijnde het eigendommelijke aandeel van comparant en zijn principalen aan 1/3e deel van een perceel bouwland
het Huffelder en Huffelder genaamd, kennelijk gelegen in Meddo
en tegenswoordig bij den voornoemden cessionaris in gebruik.
0005 Inv.nr.1601, akte nr.14 d.d. 18110508
Hendrik Heulters, bouwman in Meddo, verklaart tegen betaling van
300 gulden te cederen en overtedragen aan Jan Aalbert Lemmenes
en huisvrouw Hanna Willemina Heulters, bouwlieden in Meddo,
comparants eigendommelijke huis en wheere sub no.114 en Vno.107,
kennelijk staande in Meddo en zulks met al deszelfs oude en
nieuwe regten en geregtigheid, en voorts des comparants gehele
eigendommelijke inboedel des huizes, levendige have, gezaaij,
mest en mestregt, als mede het gebruik van de gaardegrond op
dezelfde conditie als die thans door comparant van het gilde der
gemeente Meddehoe wordt gebouwd en gebruikt, alles ingevolge het
over deze verkoop op den vijfden Maart jongstleden opgericht
koopscontract.
N.B.Blijkens akte d.d. 17-8-1840 (zie aldaar) betreft dit het
bouwplaatsje de Hommele.
0006 Inv.nr.1601, akte nr.17 d.d. 18110525
Hendrik Heulters, bouwman in Meddo, cedeert aan zijn schoonzoon
en dochter Jan Aalbert Lemmenes en Hanna Willemina Heulters,
landbouwers in Meddo, zodane som van 150 gulden als zij nog aan
hem verschuldigd zijn, alsmede alzodane gelden als Hendrik
Heulters nog bij anderen heeft uitstaan en heeft te praetenderen. Hij beërft hieraan zijn schoonzoon en dochter. Deze laatsten beloven Hendrik Heulters zijn leven lang behoorlijk te
zullen alimenteren en verplegen, van kost, drank, klederen,
huisvestinge en alle verdere noodwendigheden naar vermogen te
voorzien en bij zijn overlijden voor een behoorlijke begravenis
te zorgen.
N.B.Blijkens akte d.d. 17-8-1840 (zie aldaar) speelt dit op het
bouwplaatsje de Hommele.
0007 Inv.nr.1601, akte nr.33 d.d. 18110615
Jan Aalbert te Straake, koopman op erve Kolenberg (Dorpbuurt) en
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Hendrik Jan Stemerdink, landbouwer (Meddo) als wettige eigenaren
en houders van een obligatie van 2000 gulden d.d. 5-7-1806
t.l.v. Jan Maas en Janna Geertrui Sijbink, echtelieden, landbouwers op het erve Sijbink in Meddo, welk erve benevens het daaronder gehorende plaatsje Bijvank voor dit kapitaal gerechtelijk
is verbonden, cederen deze obligatie aan Elisabet Haartman,
weduwe van Derk Dekkers, wonende te Winterswijk.
0008 Inv.nr.1601, akte nr.34 d.d. 18110615
Jan Berend Maas en huisvrouw Janna Willemina Laarberg, landbouwers op het erve Sijbink in Meddo, verklaren wegens ter leen
ontvangen penningen schuldig te zijn aan Elisabet Haartman,
weduwe van Derk Dekkers, wonende te Winterswijk, een som van
1300 gulden, jaarlijks te verrenten met 5 gulden van iedere
honderd. Zij verbinden hiervoor al hun bezittingen en in het
bijzonder het aan den Capittel van Vreeden hofhorige erve Sijbink met zijne behuizingen en bijgehorende gronden, met en
benevens het daarbij gehorende plaatsje Bijvank genaamd, beide
in Meddo, nr.392.
0009 Inv.nr.1601, akte nr.43 d.d. 18110629
Verkopers: Jan en Hendrik Walien, renteniers, Hendrik Willink
Abrahamszoon, ontvanger der verpondingen, voorts de voogden over
de minderjarige Hendrik Walijen Gerritzoon, voorts Herman Willem
Willink, wijnkoper, voor zich en als gevolmachtigde van Abraham
Paschen en huisvrouw Judith Willink te Enschede, zijnde alle
comparanten in Winterswijk woonachtig en tenslotte Christina
Willink wonende te Enschede. Zij verkopen aan Garrit Willem
Loijtink, bouwman te Meddo, het aan hun tezamen in eigendom
toebehorende erve en goed Loijtink in Meddo sub no.V 391 met al
deszelfs appertinentien, regten en geregtigheden, voor 9750
guldens.
0010 Inv.nr.1601, akte nr.109 d.d. 18111221
Compareren Triene Lensink, weduwe van Teunis Meerdink, wonende
in Meddo, als mede haar schoonzoon en dochter Teunis Leeftink en
Maria Willemina Meerdink, wonende in Borculo, caverende de
comparanten gezamenlijk voor de thans impotente Elsken Meerdink,
dochter van de eerste comparante en bij haar inwonende, zijnde
alle comparanten landbouwers. Zij dragen over aan Jan Hendrik
Wilterdink en huisvrouw Janna Berendina Meerdink, mede landbouwers in Meddo, hun plaatsje Helmerdink in Meddo, bestaande in de
behuizinge sub no.102, bouwland en verdere onderhorige gronden,
houtgewassen enz.; voorts alle de roerende goederen op dit
plaatsje voorhanden, zoals deze door Triene Lensink thans worden
bezeten en gebruikt, als inboedel des huizes, provisie, koren,
hooij, stroo, levendige have, bouwgereedschappen, bouwerij, mest
en mestrecht. Tevens worden gecedeerd alle boedelschulden,
waarmee deze boedel is bezwaard. Jan Hendrik Wilterdink en
huisvrouw Janna Berendina Meerdink verplichten zich hun schoonmoeder/moeder Triene Lensink, als mede hun zieke zuster Elsken
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Meerdink, levenslang te verplegen en te alimenteren en bij hun
overlijden voor een met hun stand overeenkomstige begravenis te
zorgen.
0011 Inv.nr.1602, akte nr.1 d.d. 18120116
Gerrit Jan Bijvank, dienstknegt bij den bouwman Jan Derk Wissink, wonende gemeente Zwolle, kanton Eijberg, en Johanna Koks,
weduwe van Gerrit Florien, landbouwster in gemeente Meddehoe,
kanton Wenterswijk, beide comparanten meerderjarig, zijn voornemens zig ten huwelijk te verbinden en maken de volgende bedingen.
Zij zullen ten wederzijden aanbrengen alle hun roerende en
onroerende goederen, thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene. De langstlevende zal den geheelen aangebragten en bij
overlijden van de eerststervende natelatene boedel, in vrijen en
vollen eigendom ongestoord blijven bezitten. Makende alzo de
eerststervende aan de langstlevende zijne of haare geheele
nalatenschap.
0012 Inv.nr.1602, akte nr.8 d.d. 18120205
Jan Hendrik Poelhuis, meerderjarige zoon van wijlen Frerik Jan
Poelhuis en Aaltjen Bennink, landbouwer en wonende in de buurschap Meddeho, met Maria Warierdink, meerderjarige dochter van
Hendrik Warierdink en Elisabet Everdink, bij haar ouders in de
buurschap Meddeho inwonende, zijn voornemens zig ten huwelijk te
verbinden en maken de volgende voorwaarden. Zij zullen ten
wederzijden aanbrengen alle hunne goederen, thans hebbende en in
het vervolg te verkrijgene, voor 't tegenwoordige van beide
zijden waardig geschat 1050 francs of 500 guldens. Wanneer één
van hen zonder kind na te laten overlijdt zal de langstlevende
uit de goederen van de eerststervende genieten 630 francs of 300
guldens; de overige aangebrachte goederen gaan terug naar de
kant van waar zij zijn aangebracht.
De vader van de bruid belooft aan de aanstaande echtgenoten
jaarlijks te geven 21 francs of 10 guldens, als mede vergunt hij
jaarlijks 't zaaien van twee spint lijn op het erve Warjerdink
in Meddeho en om 't zelve aldaar in huis te bewerken, 't welk
men waardig schat jaarlijks 16 francs en 80 centimes.

0013 Inv.nr.793, akte nr.7 d.d. 18120331 (Groenlo).
Comparanten 1.Jan Philip van Albach, gepensioneerd lieutenant,
wonende te Groenlo; 2.Bernardus Melchior Antonius van Albach,
archivist bij de Domeinen van de Kroon, wonende te Amsterdam;
3.Garrit Willem Garstenveldt, mr.schilder en glasemaker en zijn
huisvrouw Anna Maria van Albach, wonende te Groenlo; willen
scheiding des boedels en nalatenschap van hun vader en schoonvader Ernst Wilhelm van Albach (overleden te Groenlo op 18-81811), weduwnaar van Catharina Theodora de Meusen, waarvan de
gerede goederen en het meubilair direct na zijn dood zijn verkocht en de opbrengst ter afdoening van de lopende en dagelijkse
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schulden is gebruikt, voorzover die opbrengst daartoe heeft
kunnen strekken.
De onroerende goederen worden verdeeld, waarbij -voorzover het
goederen in Meddo onder Winterswijk betreft- wordt toegedeeld
aan:
a.Comparant 1: Een afgedeeld deel van 't goed Grevink, bekend
onder de naam van de Aalfes plaats, geschat op 6100 francs en
een uitgang van spilkoorn uit de erven Siebink en Garverdink,
geschat op 268 francs.
b.Comparant 2: Een afgedeeld deel van 't goed Grevink, bekend
met de naam van de Goossens plaats of Goossen,geschat op 3734
francs.
c.Comparant 3: Een afgedeeld deel van 't goed Grevink, bekend
met de naam van Essen of Essen plaats, geschat op 4968 francs.
0014 Inv.nr.1636, akte nr.23 d.d. 18120505
Ten verzoeke van Johannes Lammerdink, weduwnaar van Anna Maria
Huenink, landbouwer, wonende in Meddo, vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen en van Gerrit Jan Huenink, landbouwer,
wonende onder Borculo, als toeziende voogd over de minderjarige
kinderen, geschiedt inventarisatie en beschrijvinge van de
boedel van Johannes Lammerdink en zijn minderjarige kinderen. De
boedel omvat:
1.Onroerende goederen: 11/15e gedeelte van een stuk bouwland ad
500 roeden, het Tienland genaamd, gelegen in de Huppelschen esch
onder Eibergen;
2.Roerende goederen: in de inventaris omschreven onder de nummers 1 t/m 210, samen bedragende 1058 guldens 18 stuivers;
3.Inkomende voordelige schulden, samen bedragende 1809 guldens
en 19 stuivers;
4.Schulden ten laste van de boedel, samen 446 guldens 6 stuivers
en 4 penningen.
0015 Inv.nr.1602, akte nr.1 d.d. 18120516
Gerrit Willem Garstenveld, meester schilder en zijn huisvrouw
Anna Maria Albach, wonende te Groenlo, erkennen schuldig te zijn
aan Noël Sebastiaan ten Bengevoord, koopman te Winterswijk, 4200
francs of 2000 Hollandse guldens wegens een geldlening, te
verrenten tegen 5 percent per jaar. Tot zekerheid wordt gesteld
en gehypothekeerd de bouwplaats Essen, zijnde een afgedeeld
gedeelte van het goed Greevink in Meddo, met de daaronder gehorende gronden, landerijen en houtgewassen.
0016 Inv.nr.1602, akte nr.8 d.d. 18120527
Jan Hendrik Rotmans en huisvrouw Teunisken Buesink, landbouwers,
wonende op Dieterdink in Meddo, verkopen aan Garrit Jan van de
Woord, landbouwer in Corle, een stukje bouwland gelegen voor 't
dorp Winterswijk op den Oostervoord voor 210 francs of 100
guldens.
0017 Inv.nr.1602, akte nr.12 d.d. 18120528
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 29 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

Hendrikus Stammers, landbouwer in Meddo, wonende op den Bredenbos, verkoopt aan Berend Willem Wormeskamp (Lindvelde, Eibergen)
en aan Johanna Wormeskamp, landbouwerse op het Wormeskamp in
Meddo, een stukje goordegrond en bouwland in Meddo tussen de
landerijen van Derk Keveskamp, Jan ten Hagen en Orriens voor 105
francs of 50 gulden.
0018 Inv.nr.1602, akte nr.13 d.d. 18120528
Comparant Derk Schreur, landbouwer op Keveskamp in Meddo bekent
schuldig te zijn aan Jan Sevink, landbouwer wonende in Meddo,
een som van 840 francs of 400 guldens wegens eene geldleeninge
van gelijke somma aan hem in contant geld gedaan, jaarlijks te
verrenten op 28 mei met 4 percent en alle jaar terug te geven
wanneer door crediteur of debiteur een half jaar tevoren loszage
wordt gedaan. Tot zekerheid wordt door Schreur verbonden de
bouwplaats Keveskamp in Meddo met bijbehorende gronden, landerijen en houtgewassen.
0019 Inv.nr.1602, akte nr.23 d.d. 18120603
Hendrikus Stammers en huisvrouw Hendrika Hulshof, landbouwers in
Meddo, verklaren te hebben verkocht aan Engelbarts Simmelink,
kleermaker in Meddo, een stukje bouwland den Bredenbos genaamd
in Meddo tussen de landerijen van het Keveskamp en Orriens
gelegen, als mede enige bouwmaterialen tot een nieuw huisje
liggende op gemeld stukje land, en zulks voor 315 francs of 150
hollandse guldens.
0020 Inv.nr.1602, akte nr.38 d.d. 18120620
Alexander Heesen, weduwnaar van Geertrui ter Haar, landbouwer in
Woold en Harmina van Eerden, meerderjarige dochter van wijlen
Willem van Eerden en diens huisvrouw Christina Elisabet Elink,
landbouwster in Meddo, zijn voornemens zich door het huwelijk te
verbinden. Zij brengen alle hunne thans hebbende en in het
vervolg te verkrijgen goederen in, die van de zijde van de
bruidegom thans bestaan in het halve erve Bennink in Miste, het
1/4e erve Lemeler in Groenlo (Lievelde), de helft van een huisje
en schuur op het goed de Haar in Woold en 1/18e aan een hooijweide in Zuiderwijk (kanton Boekholt) en voorts in de gehele
bouwerij, gezaaij en vrugten en levendige have en inboedel van
het door hem bewoonde huis op het goed de Haar (bezwaard met
schuld ad 4830 francs of 2300 gulden) en van de zijde van de
bruid in haar klederen en lijfstoebehoren en een contante som
van 1260 francs of 600 gulden. Wanneer er uit dit huwelijk geen
kinderen komen dan gaan deze goederen t.z.t. retour naar die
kant waar dezelve zijn aangebracht. Wanneer de bruidegom vóór de
bruid sterft zonder kind na te laten dan krijgt zij 2520 francs
of 1200 gulden of zijn gehele bouwerije c.a. en ganse inboedel
des huizes tegen een uitkering door haar van 1470 francs of 700
gulden. Wanneer de bruid vóór de bruidegom sterft zonder kind na
te laten dan krijgt hij 840 francs of 400 gulden.
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0021 Inv.nr.1602, akte nr.43 d.d. 18120704
Harmanes Steenkamp, landbouwer in Meddo, en Anna Maria Mensink,
landbouwster in Zwolle (Eijberg) verklaren beide meerderjarig te
zijn en voornemens te zijn een huwelijk aan te gaan. Zij zullen
alle hunne thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene
goederen aanbrengen. Tussen hen beiden zal een algemene en
algehele gemeenschap van goederen plaats hebben.
0022 Inv.nr.1602, akte nr.60 d.d. 18120724
Jan Willem Wevers, landbouwer, wonende op Kempel in Meddo verzoekt zijn testament op te maken, luidende: "Ik maake en legateere aan mijne huisvrouwe Hendrika Gesina Loijtink, landbouwster, alhier op het goed Kempel woonagtig, alle mijnen bij mijn
overlijden natelatene roerende en onroerende goederen zonder
uitzonderinge van iets daar toe gehoorende en alzo mijne geheele
nalatenschap, zo en als de zelve zich bij mijn overlijden zal
bevinden."
0023 Inv.nr.1602, akte nr.61 d.d. 18120724
Hendrika Gesina Loijtink, huisvrouw van Jan Willem Wevers,
zijnde landbouwster en wonende op het goed Kempel in Meddo, wel
zwak van lichaam, doch haar verstandelijke vermogens volkomen
machtig zijnde, verzoekt haar testament op te schrijven. Zij
maakt en legateert aan haar echtgenoot al haar bij haar overlijden natelatene roerende en onroerende goederen.
0024 Inv.nr.1602, akte nr.67 d.d. 18120730
Comparanten zijn: 1.Berendina te Stroete, weduwe van Hendrik
Waijerdink, landbouwster, wonende in Meddo; 2.Gerrit Waijerdink,
landbouwer in Meddo, en Jan Willem te Stroete, landbouwer aan 't
Zwilbroek (Stadlohn) als voogd en toeziende voogd van de minderjarige kinderen uit huwelijk sub 1, te weten Harmen Jan- en
Garrit Jan Waijerdink. Overgegaan wordt tot inventarisatie en
beschrijvinge des boedels van Berendina te Stroete en haar
minderjarige kinderen:
1.Roerende goederen: in de inventaris omschreven onder de nummers 1 t/m 125, samen 987 francs 8 centimes;
2.Lastige boedelschulden, nrs.1 t/m 11, samen 766 francs 50
centimes.
0025 Inv.nr.1602, akte nr.73 d.d. 18120806
Garrit Wanders, landbouwer in Meddo, en Elisabet Klumpers,
meerderjarige dochter van Teunis Klumpers en Enneken Lutjenhuis,
zijnde landbouwster in Meddo, geven te kennen voornemens te zijn
zich ten huwelijk te verbinden. Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
Zij brengen ten wederzijden aan alle hunne goederen, zo roerende
als onroerende, thans hebbende en in het vervolg te verkrijgen.
De bruidegom verklaart aan de bruid te maken en overtegeven alle
zijne goederen, welke hij bij zijn overlijden mag komen natelaten, ingeval hij vóór haar zonder kind uit dit huwelijk over15 november 2006
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lijdt, onder beding echter dat de bruid dan zal uitkeren 2520
francs of 1200 Hollandse guldens aan de dan in leven zijnde
naastbestaanden of erfgenamen van de eerste comparant vaders
zijde als mede het zelfde bedrag aan die van zijn moeders zijde
en voorts 210 francs of 100 gulden aan de Roomsch Katholijken
armen van Winterswijk. Als de bruid vóór haar man overlijdt
zonder kind uit dit huwelijk na te laten, krijgt hij uit haar
boedel 630 francs of 300 Hollandse guldens, terwijl hun overige
bezittingen zullen retourneren naar de kant van hun naaste
erven.
0026 Inv.nr.1602, akte nr.85 d.d. 18120821
Janna Koks, landbouwster op Koks in Meddo, verklaart schuldig te
zijn aan Garrit Hendrik Wormeskamp en Grada Wennink, bouwlieden
in Meddo op Koksplaatsjen, een som van 2100 francs of 1000
gulden wegens een geldlening, jaarlijks op 21 augustus te verrenten met 4 percent. Aflossing kan elk jaar, wanneer één van
beide partijen een vierde jaars voor de verschijnsdag loszage
doet. Tot zekerheid en waarborg wordt gesteld het bouwplaatsje
Koks, bestaande in behuizinge, hof, bouwland, houtgewassen en
plaggengrond in Meddo en thans bij de comparante in gebruik.
0027 Inv.nr.1602, akte nr.91 d.d. 18120907
Inventarisatie ten verzoeke van Berend Willem te Kolste, landbouwer, weduwnaar van Christina Dunnewold, wonende op de Reupenakker in Meddo voor zich en als vader en voogd van zijn 3 minderjarige kinderen Garrit Jan-, Garrit Willem- en Hendrik Jan te
Kolste, bij wijlen zijn ehevrouw verwekt, en Joost Grotenhuis,
landbouwer in Meddo, als toeziend voogd der genoemde minderjarigen. Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijvinge des
boedels van Berend Willem te Kolste en zijn minderjarige kinderen. De roerende goederen, mans klederen en vrouwen klederen
zijn vervat in de posten 1 t/m 122, gezamenlijk gewaardeerd op
1042 francs 79 centimes. De lastige boedelschulden zijn: 1.aan
Steven Jan te Kolste (Winterswijk) 569 francs 10 centimes en
2.aan Janna- en Catharina Dunnewold in Meddo wegens geleend geld
42 francs, samen dus 611 francs 10 centimes.
De vader heeft te kennen gegeven dat ook nog tot deze boedel
gehoorde het huisje (genummerd 85) alhier op den Reupenakker in
Meddo staand, waarvan geen schriftelijke bewijzen voorhanden
zijn.
0028 Inv.nr.1602, akte nr.98 d.d. 18120928
Catharina te Voortwis, landbouwster, wonende op Voortwis in
Henxel, verklaart verkocht te hebben aan haar stiefvader Jan
Willem Honders, landbouwer mede op Voortwis wonende, haar aandeel aan het goed Beijers, Beijershuisken en den Reupenakker in
Meddo, met al hetgene daar bij en onder gehoort, en zulks voor
de som van 315 francs of 150 hollandse guldens.
0029 Inv.nr.1602, akte nr.107 d.d. 18121019
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 32 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

Inventarisatie ten verzoeke van Jan Willem Geurkink, weduwnaar
van Clasina Einink en landbouwer in Meddo, en Jan Berend Simmelink en Everwijn Simmelink, landbouwers in Meddo, de 1e als
voogd en de 2e als toeziend voogd over de minderjarige kinderen
van wijlen Gerrit Jan Simmelink en Clasina Einink in leven
echtelieden, Arnoldus-, Jan-, Christiaan-, Hendrika-, Janna
Catharina- en Anna Berendina Simmelink genaamd. Overgegaan wordt
tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels aan Jan Willem
Geurkink en gemelde minderjarige stiefkinderen toebehorende.
De roerende goederen zijn vervat in de posten 1 t/m 108, gezamenlijk gewaardeerd op 1978 francs 18 centimes.
Voordelige pretensien: Hendrik Jan Hallers (Groenlo) wegens
geleverde waren 33 francs 60 centimes.
De lastige boedelschulden zijn:
francs centimes
1.Hermanus te Stroete (Meddo) wegens geleend geld
19625
2.J.Reichman (W'wijk) wegens geleverde medicamenten
3087
3.J.Becking (Winterswijk) idem
8736
4.A.Poppink (Winterswijk) wegens geleverde waren
6090
5.Hinders Einink (Ratum) wegens geleend geld
4200
6.Jan Geurkink (onder Ruurlo) wegens ontvangen waren 2100
7.Hendrik Willink (Winterswijk) wegens geleend geld 15120
8.Berend Broekmans (Meddo) idem
5250
9.Hendrik Warrierdink (Meddo) idem
3990
10.Jan Berend Simmelink (Meddo) idem
7067
11.Christiaan Simmelink (Dorpboer) idem
9870
12.Jan Aalbert Simmelink (Meddo) idem
6300
13.Everwijn Simmelink (Meddo) idem
6300
14.Hendrik Veenhuis (W'wijk) wegens geleverde waren
630
15.Jan ten Beitel (Meddo) idem
630
16.Christiaan Abbink (Vragender) wegens arbeidsloon
987
17.Abraham ten Hulsen (Meddo) wegens geleverde waren
315
18.mr.J.B.Roelvink sr. wegens Klokkengeld (W'wijk)
315
19.Arnoldus Hölkers (Winterswijk) wegens arbeidsloon 2730
20.H.W.Willink (Winterswijk) wegens jaargeld
3990
21.mr.A.C.S.ten Bokkel (Aalten) voor thienden
525
22.de minderjarigen Arnoldus, Jan, Christiaan, Hendrika,
Janna Catharina en Anna Berendina Simmelink competeren nog vooraf uit de volle boedel, wegens haar
vaderlijk versterf en blijkens magescheidinge van
den 27-1-1809 tussen de voogden en haare moeder
Clasina Einink opgericht
22631
____________
samen
130498

0030 Inv.nr.1602, akte nr.109 d.d. 18121022
Inventarisatie ten verzoeke van Janna Geertruid te Kronnie,
weduwe van Gerrit Hendrik Leurdijk, in leven landbouwer in
Meddo, voor zich en als moeder en voogdes van haar twee minderjarige kinderen Mannes en Jan Derk Leurdijk bij gemelde eheman
verwekt, en Gerrit Jan Leurdijk, halfbroer van de minderjarigen,
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landbouwer mede in Meddo wonende, voor zich en als toeziende
voogd der minderjarigen. Overgegaan wordt tot inventarisatie en
beschrijvinge des boedels aan Janna Geertruid te Kronnie, Gerrit
Jan Leurdijk en de minderjarige kinderen toebehorende.
De roerende goederen zijn vervat in de posten 1 t/m 116,
gezamenlijk gewaardeerd op 1121 francs 84 centimes.
De lastige boedelschulden zijn:
fr. cent.
1.aan Hendrik Jan Hoebink (Meddo) wegens geleend geld 52
50
2.aan Jan Hendrik Maas (Meddo) wegens ontvangen waren 10
50
3.aan Gerrit Jan Leurdijk (Meddo) wegens geleend geld 100
-4.aan Gerrit Jan Leurdijk nog vooraf uit de gehele
boedel wegens zijn moeders versterf en daarvan
gemaakte boedelscheiding d.d. 3-2-1791
676
83
_________
samen
844
83
0031 Inv.nr.1602, akte nr.121 d.d. 18121212
Inventarisatie ten verzoeke van Christiaan Roerdink op Scholtenhuis in Ratum, weduwnaar van Clasina Roerdink, voor zich en als
vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Engelbartus, Jan
en Johanna Harmina Roerdink, van de boedel van Christiaan Roerdink en zijn minderjarige kinderen.
De roerende goederen (nrs.1 t/m 182) belopen 6083 francs 12 centimes; de voordelige praetensien (nrs.1 t/m 9) 1666 francs 88
centimes; de effecten en boedelpapieren omvatten 8 posten; de
lastige schulden (nrs.1 t/m 6) belopen 1431 francs 62 centimes.
Onder de onroerende goederen (nrs.1 t/m 13) komt onder nr.12
voor het 1/5e gedeelte van het goed de Buurse in Meddeho, waarvan de andere aandelen gehoren aan Jan Bartus Roerdink, Jan
Willem Roerdink, Roelof Arentsen en weduwe Jan Derk Hesselink;
bouwman op de Buurse is Jan Willem Sijwassink.
0032 Inv.nr.1602, akte nr.133 d.d. 18121221
Comparanten zijn Jan Willem Honders, landbouwer op de Voortwis
in Henxel, weduwnaar van Aaltjen te Giffel, voor zich en als
vader en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen Hendrica Johanna- en Janna Willemina Honders, voorts Hendrik Jan Sikkink en
huisvrouw Catharina te Voortwis en Geertruid te Voortwis, mede
landbouwers op erve Voortwis en voorts Jan te Giffel, bouwman in
Lichtenvoorde als toeziende voogd over genoemde minderjarige
kinderen. Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijvinge
van de boedel van Jan Willem Honders en zijn kinderen:
1.Roerende goederen: genummerd 1 t/m 142, samen 4495 francs en
14 centimes.
2.Voordelige schulden, samen 1396 francs 50 dentimes.
3.Nadelige schulden t.l.v. de boedel, samen 6233 francs en 85
centimes.
4.Onroerende goederen: Erve Voortwis in Henxel, plaatsje de
Stroete in Henxel, bouwland in den Hondenbos in Henxel, de
halfscheid van 't erve Beijers in Meddo, alsmede de halfscheid
van 't Beijershuisken en de Reupenakke, en twee gezitten in de
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Gereformeerde Kerk te Winterswijk.
0033 Inv.nr.1602, akte nr.135 d.d. 18121223
Pachtcontract: Hendrik te Giffel, landbouwer op het erve Giffel
in Meddo, verklaart in huur te hebben gegeven aan Berend Lemmenes, landbouwer in Meddo, het goed Roskamp in Meddo, bestaande
in een bouwmanswoning, een schuur en verdere getimmertens,
voorts in hof, bouw-, weide-, plaggegronden en gewassen van
weekhout zoals thans bij de verhuurder wordt gebruikt en gebouwd.
Enkele van de bepalingen zijn:
1.De huur begint 1-5-1813 voor 10 achtereenvolgende jaren.
2.De huurder betaalt vor elk pachtjaar 45 gulden of 94 francs 50
centimes.
3.Huurder zal aan verhuurder jaarlijks geven het kooren van
den derde garve of daarvoor betalen 45 gulden of 94 francs
50 centimes na willekeur van de verhuurder.
4.De verhuurder houdt te zijnen laste de belastingen.
0034 Inv.nr.1603, akte nr.23 d.d. 18130212
Garrit Jan Tieenk, landbouwer in Meddo op Theenk, verkoopt aan
Jan Berend Ribbers op Goossens (Meddo) de halfscheid aan het
goed het Illebarg in Meddo, waarvan de onverdeelde wederhelft
aan de bouwman Jan Willem te Boveld toebehoort en bestaande in
bouwmanswoning en daartoe gehorende getimmertens, bouw-, weide-,
gaardegronden, inslagen en plaggengronden, houtgewassen en
verdere appertinentien. Mede wordt getransporteerd alzodanig
recht als het erve Illebarg aan het gemene veen mocht hebben. De
koopsom bedraagt 500 gulden of 1050 francs.
0035 Inv.nr.1603, akte nr.24 d.d. 18130214
Jan Willem te Boveld, landbouwer op Vervelde in Daale (Aalten)
verkoopt aan Jan Berend Ribbers, landbouwer in Meddo, de halfscheid aan het goed Illebarg in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning en daartoe gehorende getimmertens, bouw-, hooi-,
gaarde-, plagge- en wildgrond met de houtgewassen en alle recht
welke het erve Illebarg aan het gemene veen mocht hebben. De
koopsom bedraagt 500 gulden of 1050 francs.
0036 Inv.nr.1603, akte nr.34 d.d. 18130308
Janna Harmina Hoebink, landbouwster op Hoebink in Meddo, geeft
haar testament op, luidende: "Ik maake en legateere bij mijn
overlijden aan mijnen neev Garrit Jan Hoebink en deszelvs huisvrouwe Aleida Diesselbrink, landbouwers, alhier op het goed
Hoebink woonagtig, alle mijne natelaatene roerende en onroerende
goederen, geene uitgezonderd en alzo mijne geheele nalatenschap".
0037 Inv.nr.1603, akte nr.35 d.d. 18130308
Verkopers: Janna Mennink, wed. van Jan Hoebink; Jan Willem
Hoebink en Janna Willemina Hoebink. Verkocht worden hun aandelen
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in het goed Hoebink in Meddo met de 2 daar bij gehorende gezitten in de Herv.Kerk te Winterswijk en met het veen op het
Colenberger Veen (gehorende 3/8e van dit goed aan den bouwman
Embert Reemes in Meddo), alsmede een weide de Koemaate genaamd,
transporterende almede de bouwerij met al deszelvs toebehoor, de
levendige have, de bouwgereedschappen, de misting, de koorengewassen, voorts alle meubilaire goederen en de gehele inboedel
des huizes, op welgemeld goed Hoebink voorhanden. Kopers: haar
zoon en broeder Garrit Jan Hoebink en huisvrouw Aleida Diesselbrink. Alle comparanten zijn landbouwers op het goed Hoebink.
Koopsom: door kopers zal worden betaald aan Jan Willem Hoebink
200 gulden (420 francs), opeisbaar steeds per 1 Mei wanneer dit
een half jaar tevoren wordt aangezegd, aan Janna Willemina
Hoebink eveneens 200 gulden (420 francs), voorts aan ieder
hunner een huwelijksuitzet zo als in deze buurschap gebruikelijk
is of daarvoor 25 gulden (of 52 francs en 50 centimes); voorts
competeert de moeder van de koopprijs 400 gulden (840 francs),
waarvoor kopers zich verplichten de moeder levenslang te
alimenteren en van alle nooddruft te voorzien en na haar
overlijden haar behoorlijk ter aarde te besteden. Na haar dood
zal haare natelatene lijfstoebehorens voor de kopers zijn.
Voorts zullen de kopers alle boedelschulden dragen, bedragende
114 gulden (of 239 francs 40 centimes).
0038 Inv.nr.1603, akte nr.45 d.d. 18130403
Inventarisatie ten verzoeke van Jan Berend Simmelink, weduwnaar
van Janna Geertruid Maas, wonende op Siebink Bijvank in Meddo,
voor zich en als vader en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen Christiaan-, Abraham- en Gerrit Jan Simmelink bij wijlen
gemelde ehevrouw verwekt, en Jan Maas, landbouwer, wonende op
Siebink in Meddo als toeziende voogd over de minderjarigen.
Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels
van Jan Berend Simmelink en zijn minderjarige kinderen.
De roerende goederen zijn vervat in de posten 1 t/m 92, gezamenlijk gewaardeerd op 796 francs en 29 centimes.
Voordelige pretensien: Jan Berend Simmelink verklaart wegens
diverse kleine pretensien ten voordele dezes boedels ingebeurd
te hebben 43 francs en 79 centimes.
De lastige boedelschulden zijn:
francs centimes
1.Garrit Willem Loitink (Meddo) wegens geleend
geld en van hem gekogte rogge
8851
2.Jan Hendrik Wilterdink op Helmerdink (Meddo)
wegens geleend geld en gekogte waren
8400
3.Berend Willem Wevers aan de Eerdens Poorte in
Meddo wegens kostgeld voor inventarisants kind
Garrit Jan Simmelink tot Meij 1813
12600
4.Joost Grotenhuis bouwman op Tuunte in Meddo
wegens van hem gekogte rogge
1470
5.Barts Groters bouwman in Ratum wegens geleend geld 2940
6.Jan Maas op Siebink (Meddo) wegens jaargeld
verschenen Meij 1813
2100
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__________
36361
0039 Inv.nr.1603, akte nr.47 d.d. 18130405
Comparanten zijn: 1.Janna Geertrui te Kronnie, weduwe van Gerrit
Hendrik Leurdijk, landbouwster in Meddo, moeder en voogdes van
haar minderjarige kinderen Manes en Jan Derk Leurdijk en
2.Garrit Jan Leurdijk, landbouwer in Meddo, zijnde de halfbroeder en toeziende voogd over gemelde minderjarigen.
Volgt boedelscheiding over de boedel die comparanten met gemelde
minderjarigen bezitten en waarvan 1e comparant de halfscheid en
2e comparant met zijn 2 minderjarige halfbroers de wederhelft
toebehoren.
Aan comparant Garrit Jan Leurdijk worden toegedeeld de op de
inventaris van 22-10-1812 onder 1 t/m 93 gespecificeerde posten,
gewaardeerd op 965 francs 57 centimes, terwijl de mansklederen
(posten 94 tot 104) ad 24 francs 12 centimes aan de 3 broers
gemeenschappelijk worden gelaten.
De vrouwenklederen (posten 105 tot 116) ad 112 francs 15 centimes worden aan de moeder (1e comparant) toegekend.
Voor het meerdere genotene moet Garrit Jan Leurdijk aan zijn
moeder uitkeren 448 francs 77 centimes en aan zijn beide halfbroers tezamen 344 francs 33 1/3 centimes.
Omdat er echter boedelschulden zijn ad 844 francs 83 centimes
zal Garrit Jan Leurdijk deze datelijk voldoen en dus aan iedere
der deelhebbenden daarvoor mogen korten het aandeel, dat zij tot
die schulden moeten betalen.
Per saldo krijgt de moeder dan aan contant geld 16 francs 35½
centimes of 7 gulden 15 stuivers 12 penningen en de haar toebedeelde klederen en de beide minderjarige halfbroers tezamen 62
francs 93 centimes of 29 gulden 19 stuivers 6 penningen en de
toegedeelde 2/3e parten der mansklederen.
In plaats van de uitkering aan de moeder zal Garrit Jan Leurdijk
zijn moeder levenslang huisvesten, verplegen en van alle nooddruft voorzien; zij zal te zijnen profijte moeten werken en
daarvoor jaarlijks nog van hem genieten agt ellen smaldoeks
linnen en het gebruik van zo veel bearbeid en gemest land als
zij tot het zaaijen van een spint lijn nodig heeft, welk een en
ander geschat wordt op 6 francs en 72 centimes en eindelijk
blijft zij in gebruik behouden het bed met desselvs toebehoor 't
welk zij thans beslaapt.
0040 Inv.nr.1603, akte nr.63 d.d. 18130506
Abraham Hesselink, landbouwer op het goed Eeltink in Miste,
verklaart te hebben verkocht aan de bouwman Tobias Hesselink op
`t goed Kossink in Huppel, een onverdeeld zesde gedeelte van het
erve de Hilte in Meddo, gelegen tussen de goederen Boske, Buerse, Lemmenes en Schuurink, bestaande in de bouwmansbehui-zing,
bouwlanden, weijdegronden, houtgewassen, de gerechtigheid op het
Zwilbroeker veen, en alle die verdere rechten welke daar van
ouds toe gehoren. De koopsom bedraagt 400 Hollandse guldens of
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840 francs.
0041 Inv.nr.1603, akte nr.70 d.d. 18130512
Gerrit Jan Leurdijk, landbouwer in Meddo, meerderjarige zoon van
wijlen Gerrit Hendrik Leurdijk en Maria Dunnewold, echtelieden,
en Berendina Bessinkpas, landbouwster en meerderjarige dochter
van Hendrik Jan Bessinkpas en Engele Weijenborg, wonende in
Corle, zijn in ondertrouw opgenomen en willen hun huwelijkse
voorwaarden formeren. Zij zullen wederzijds aanbrengen alle
hunne thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene roerende
en onroerende goederen. Tussen hen zal een algehele en algemene
gemeenschap van goederen plaats hebben. Indien geen kinderen uit
dit huwelijk worden geboren zal bij overlijden van de eerststervende de langstlevende levenslang het genot of vrugtgebruik
hebben van alle goederen welke de eerststervende zal nalaten.
Indien er wel kinderen zijn dan zal de voorzeide tugt verder
geen plaats hebben dan tot de helfte.
0042 Inv.nr.1603, akte nr.77 d.d. 18130522
Jan Bartus Roerdink op Leessink (Ratum) verkoopt aan Jan Berend
Kots (Meddo), het bouwplaatsje de Kolstee in Meddo, bestaande in
een boerewoning met de bijbehorende getimmertens,voorts in bouw, weidelanden, inslagen en plaggenvreden met de daarop staande
houtgewassen, zijnde het huis genummerd nr.38 en thans bij
Gerrit Jan ten Bokkel in gebruik. Jaarlijks wordt 2 stuivers of
21 centimes thins betaald en van 42 aren en 76 centiare bouwland
de thiende, welke men ter waarde van 6 francs en 30 centimes
berekend. De koopsom bedraagt 1800 gulden of 3780 francs. Hiervan blijft 500 gulden in het perceel gehypothekeerd.
0043 Inv.nr.1603, akte nr.86 d.d. 18130612
Garrit Hendrik Esseling, wonende te Vreden verkoopt aan Harmen
Jan Lemmenes, wonende te Meddo het bouwplaatsje genaamd Lemmenes, gelegen in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning en daartoe gehorende getimmertens, voorts in bouw-, weijde- en plaggengrond, met de houtgewassen en het veen op het Zwilbroeksche
veen. De koopsom bedraagt 250 gulden of 525 francs.
0044 Inv.nr.1603, akte nr.96 d.d. 18130629
Jan Willem Wieberdink en huisvrouw Enneken Keunen, landbouwers
op 't goed de Kooje in Meddo, verklaren in eigendom over te
geven aan de bouwlieden Jan Derk ten Elsen op Hoebink en Leida
Wieberdink, het goed de Kooje bestaande in een bouwmanswoning en
de daartoe gehorende getimmertens en bouw-, gaarden-, weide- en
wildgrond met de houtgewassen, de gerechtigheid op het Kolenberger veen als thans door de eerste comparanten in eigendom werd
bezeten en gebruikt, met en benevens de gehele bouwerije, gezaaij, mesting, levendige haave en bouwgereedschappen thans op
het plaatsje voorhanden en zulks tezamen voor 1200 guldens of
2520 francs. Voorts wordt nog overgedragen de gehele inboedel
des huizes en wat daartoe gehoord, zo als zich thans in het huis
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op de Kooje bevindt en aan de eerste comparanten toebehoort en
dit voor 200 gulden of 420 francs.
0045 Inv.nr.1603, akte nr.136 d.d. 18130826
Lucretia Reiniera Wijginck, grondeigenaresse, wonende in Groenlo, geeft haar testament op. Zij maakt bij haar overlijden aan
haar nicht Geertruid Colson Aberson, eigenaresse, wonende in
Borculo, het vrugtgebruik van een half boerenerve het Kamphuis
in Meddo en voorts van de katerstede Ribbers in Beltrum; zij wil
dat zij levenslang de opkomsten daar van zal trekken en dat deze
percelen in eigendom zullen toebehoren aan haar 5 hieronder
nader te noemen erfgenamen. Zij legt de volgende legaten vast:
1.Aan haar neef Gerhardus Gosewijn Colson Aberson, kapitein in
dienst van zijne majesteit den Keijser en Koning, de halfscheid
van een boerenerve de Horst in Meddo; bij vooroverlijden gaat
dit legaat naar zijn wettige afstammelingen.
2.Aan haar nicht Johanna Colson Aberson, eigenaresse, wonende in
Borculo, 1/4e deel van het boerenerve Wennink in Borculo en de
halfscheid van het boerenerve Boeijink in Meddo.
3.Aan haar neef Willem Colson Aberson, lieutenant in dienst van
zijn majesteit den Keizer en Koning, 1/4e deel van het boerenerve Wennink in Borculo en 500 Hollandse guldens of 1050 francs.
4.Aan haar nicht Everharda Louisa Colson Aberson, huisvrouw van
Jan Steven van Marle, eigenaar, wonende te 's Heerenberg, een
som van 4000 Hollandse guldens of 8400 francs.
5.Aan haar bij haar inwonende nicht Lucretia Reiniera Colson
Aberson, eigenaresse, a.het gehele boerenerve Toe Morsche (Lindvelde, kanton Eijberg); b.haar huis binnen de stad Groenlo
genummerd 285; c.haar Hof gelegen voor de stad Groenlo buiten de
Beltrumsche Poort aan het Moolenpand met de daarbij gehorende
visserijen; d.haar hof met daarin staande Koepel even buiten de
Beltrumsche Poort; e.haar meubilaire inboedel, haar contante
penningen, haar goud en zilverwerk, haar klederen en al haar
lijfstoebehoorens, haar linnen en pellen goederen, onder uitkering aan de gemenen boedel van 2500 Hollandse guldens of 3150
francs, welke tussen haar neven en nichten Gerhardus Gosewijn-,
Willem-, Johanna-, Geertruid- en Everharda Louisa Colson Aberson, huisvrouw van Jan Steven van Marle, in egale delen zal
deelbaar zijn.
Er is voorts een legaat aan de dienstmeid, die bij mijn overlijden bij mij zal wonen, ad 100 Hollandse guldens of 210 francs.
Erfgenamen zullen zijn: Gerhardus Gosewijn-, Willem-, Johanna-,
Everharda Louisa- (huisvrouw van Steven Jan van Marle) en Lucretia Reiniera Colson Aberson voornoemd.
0046 Inv.nr.1603, akte nr.137 d.d. 18130901
Herman Willem Willink, Noel Sebastiaan ten Bengevoord en Jan
Hendrik Schuurmans, kooplieden te Winterswijk, verklaren dat zij
op 10-3-1812 op de verkoop der Nationale Domeinen te Zutphen
hebben gekocht het goed Bruggenkamp, zijnde één halv erve,
bestaande in huis, schuur, bakhuis, put en bakoven, hof, bouw15 november 2006
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en weidelanden, gelegen in Meddo, groot 8 à 9 morgen of ongeveer
7 hectares, hebbende het regt van heiden en weiden, plaggen en
schollen maaijen in het Meddosche veld. Jaarlijks wordt aan de
Domeinen der Heerlijkheid betaald de halfscheid van 3 daalders
hofholtsgeld, de halfscheid van een schepel of ongeveer drie
decalitres rigthaver (welkers wederhelft door de bouwman van
Hijink betaald wordt) en daarenboven op vastenavond één rookhoen; verders jaarlijks voor bloedtiende één jong verken, één
gans en één hoen aan de Scholte van den Pol bij Aalten, 't welk
om het vierde jaar aan de erven D.Beernink wordt uitgekeerd; dan
nog twee spind of ongeveer 14 litres rogge voor miskooren aan de
pagter van dat kooren, drie rogge garven aan den koster van
Wenterswijk en eindelijk eene stedigheid van 5 schepel of ongeveer 2 hectolitres klaare rogge. De comparanten verklaren voorts
dat zij bovenomschreven goed Bruggenkamp hebben verkocht aan de
bouwman Frans Antoon ter Steeg op 't goed Geesink in Meddo voor
3100 hollandse guldens of 6510 francs.
0047 Inv.nr.1603, akte nr.158 d.d. 18131015
Ten verzoeke van Johanna Geertrui Rotmans, landbouwster, weduwe
van Jan Derk Boeijink (overleden 8-5-1813), wonende op de Maate
in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar minderjarig kind Jan Berend Boeijink en in tegenwoordigheid van Albert
Boeijink, landbouwer, op Maate voornoemd, als toeziend voogd
over de minderjarige, vindt inventarisatie en beschrijving
plaats van de boedel aan Johanna Geertrui Rotmans en haar minderjarig kind toebehorende, t.w.:
1.Roerende goederen: de nummers 1 t/m 153, samen 1475 francs en
34 centimes.
2.Onroerende goederen: De halfscheid van 't goed de Maate in
Meddo, bestaande in de bouwmanswoning genummerd 295, schoppe en
bakoven, met de daaronder gehorende bouw-, hooij-, gaarden- en
bosgrond, liggende tussen de goederen Maas en den Elsmans kamp,
wordende door comparante en haar kind bewoond.
3.Schulden ten laste van de boedel: samen 2350 francs en 95
centimes.
0048 Inv.nr.1603, akte nr.160 d.d. 18131021
Hermanus ten Bosch (bakker te Winterswijk) als gevolmachtigde
van Gerard Hendrik Esseling, Johanna Esseling wed.Lambertus
Gesker, en Euphemia Margaretha Esseling wed.Gerhard Hendrik
Wansing (Vreden), verkoopt aan Herman Willem Willink, Noël
Sebastiaan ten Bengevoord en Jan Hendrik Schuurmans, kooplieden
in Winterswijk, een stukje bouwland het Jonkersstukje genaamd
groot 1025 centiare (of ongeveer 3 spint gezaaij) in Meddo op
den Buerser Esch gelegen en aan hun uit ouderlijke boedel aangekomen; de koopsom bedraagt 65 gulden of 136 francs en 50 centimes.
0049 Inv.nr.1603, akte nr.161 d.d. 18131022
Jan Willem Hemink, koopman te Vreden, verklaart op 16-7-1813 op
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de verkoop der Nationale Goederen te Arnhem te hebben gekocht
het goed Kleine Schuirink in Meddo, bestaande in een huis,
bouwland, tuin en weide, groot 1 bunder 61 roeden 79 ellen. Hij
verklaart dit goed met alle recht en gerechtigheid weer te
hebben verkocht aan de heren Joseph Greving en Engelbart Hellman, kooplieden in Stadlohn, voor 905 francs, welk bedrag de
kopers moeten betalen voor en in naam van de verkoper aan het
Bureau van Registratie en der Domeinen in Winterswijk op zodanige termijnen als bij welgemelden publieken dominialen verkoop
bepaald.
0050 Inv.nr.1604, akte nr.38 d.d. 18140324
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Berend Damkot in 't Woold,
bruidegom, en Johanna Geertruid Rotmans, weduwe van Jan Derk
Boeijink op de Maate in Meddeho, bruid. Zij brengen alle goederen aan die zij bezitten, bestaande voor de bruidegom alleen in
zijne klederen en 400 guldens en voor de bruid in de goederen
voorkomende op de notariële inventaris d.d. 15-10-1813 (o.a. de
helft van het goed de Maate). Wanneer er geen kinderen uit het
huwelijk komen zal er geen gemeenschap maar retour van goederen
plaats hebben naar die kant van waar zij herkomstig zijn.
Wanneer er geen kinderen zullen zijn zal bij overlijden de
bruidegom de bruid begiftigen met ƒ 200.= en de bruid de bruidegom met ƒ 150.=. Winst en verlies tijdens het huwelijk zal egaal
gedragen worden en gemeenschappelijk zijn.
0051 Inv.nr.1604, akte nr.47 d.d. 18140330
Ten verzoeke van Jan Hendrik Maas, landbouwer in Meddo en Jan te
Giffel, landbouwer in Vragener (Ligtenvoorde) als voogd resp.
toeziende voogd over Teunis, Geertruid, Janna Willemina, Josina
en Jan te Giffel, minderjarige kinderen van Wander te Giffel
(overleden 20-9-1807) en Berendina Maas (overleden 9-9-1813), in
leven landbouwers op Giffel in Meddo, wordt overgegaan tot
inventarisatie van de boedel van genoemde ouders, zoals deze op
hun kinderen is gedevolveerd. De goederen worden te voorschijn
gebracht en aangewezen door de landbouwer Hendrik te Giffel, oom
van de kinderen en inwonend op Giffel in Meddo en daarna door de
aangewezen taxateur begroot.
Roerende goederen: nrs.1 t/m 159, samen ƒ 699 en 11 stuivers.
Onroerende goederen:
1.'t Goed Giffel onder nr.56 met daarbij gehorende Tigcheloven,
schoppe en verdere getimmertens, gaarden en weidegrond in Meddo.
2.Een kamp bouwland bij Garverdink, den Eerdenkamp genaamd, in
Meddo, groot ongeveer één molder gezaaij naast de landerijen van
Garverdink en 't Poortenaarsblik.
3.Een stuk bouwland den Elskamp genaamd in Meddo, bij de Woord,
naast de landerijen van Woordman en van Bosman, groot ongeveer 3
schepels gezaaij.
4.Een stuk bouwland 't Rouwkamp genaamd in Meddo, gelegen tussen
de landerijen van Bosman en 't goed Orriens, groot ongeveer 2
schepels gezaaij;
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zijnde alle bovenstaande percelen bij de eigenaren in gebruik.
Voordelige pretensiën: nrs.1 t/m 29, samen ƒ 1431 en 1 stuiver,
Schulden: nrs.1 t/m 14, samen ƒ 5091 en 8 stuivers, waaronder
1.Aan de toeziende voogd Jan te Giffel op 't Hooge Meijnen,
wegens uitkeeringe van 't goed Giffel ƒ 1200.
2.Aan Hendrik te Giffel op 't Giffel in Meddo wegens idem ƒ 550.
3.Aan Janna Berendina te Giffel, weduwe van Gerrit Jan Koobs in
't Woold wegens idem ƒ 1050.
0052 Inv.nr.1604, akte nr.50 d.d. 18140401
Janna Koks, landbouwster op Koks in de buurschap Meddo, verklaart schuldig te zijn aan de heer vicarius Henrick Antoon
Mellies in Vreden een som van 618 gulden en 5 stuivers, te weten
250 gulden aan haar nicht Harmina Koks op 6-5-1813 uitgeteld en
op differente reisen aan haar voorgeschoten geld ad 368 gulden 5
stuivers, waaronder mede is berekend de rente van opgemelde 250
gulden tot 1-5-1813. Comparante belooft jaarlijks op 1 april 4½
% rente te betalen. Tot zekerheid en waarborg wordt verbonden
het bouwplaatsje Koks, hooiland, houtgewassen en plaggenvreden
in Meddo.
0053 Inv.nr.1604, akte nr.61 d.d. 18140514
Comparanten zijn Jan Hendrik Koks, daghuurder te Groenlo; Harmen
Theesselink, gehuwd met Harmina Koks, bouwlieden op 't Zwilbroek
in Munsterland; Jan Hendrik Reesink, landbouwer gehuwd met Janna
Koks, wonende te Rekken (kanton Eiberg); Jannes Koelink, klompmaker gehuwd met Maria Koks, wonende Eiberg; Gerrit Jan Koks,
timmerman wonende in Wissum in Munsterland; Harmen Koks, kleermaker wonende te Didam; Antoon Koks, landbouwer wonende te
Stadlohn in Munsterland; Geertruid Koks, landbouwster onder
Haxbergen; Anna Margaretha Fenneman, landbouwster en weduwe van
Jan Berend Koks, wonende te Wullen in Munsterland, als moeder en
voogdes over haar minderjarig kind Aleid Koks; Harmina Koks,
landbouwster wonende in Meddo; samen erfgenamen van hare moeije
Janna Koks (op 26-4-1814 te haren huize op 't plaatsjen Koks in
Meddo overleden), voormaals weduwe van Gerrit Florijn, hertrouwd
aan Gerrit Jan Bijvank. Overgegaan wordt tot inventarisatie en
beschrijvinge van de boedel aan deze Janna Koks toebehoord
hebbende:
Roerende goederen: nrs.1 t/m 167 samen 378 gulden 13 stuivers;
Schulden ten laste van de boedel: samen 2963 gulden 12 stuivers;
Boedelpapieren: 1.Huwelijkscontract Gerrit Florijn en Janna Koks
d.d. 22-9-1791; 2.Boedelscheiding d.d. 29-10-1805 tussen Gerrit
Florijn etc.; 3.Quitantie van Harmen Koks en Aaltjen Lenderink
d.d. 29-10-1805 wegens ontvangst van Gerrit Florijn en Janna
Koks van 184 guldens; 4.Akte voor notaris Roelvink d.d. 21-81812 betr.schuldbekentenis; 5.Akte voor notaris Roelvink d.d. 65-1813 waarbij Harmina Koks verklaart de haar bij bovenomschreven akte toekomende 265 gulden ontvangen te hebben.
Onroerend goed: Het goed Koks onder nr.50 in Meddo, bestaande in
huis, schuur, bakhuis en ovend, voorts ongeveer 24 schepel
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gezaaij bouwland, 4½ schepel gezaaij gaardengrond, veenegrond op
't Zwilbroeksche Veene en enige vrugt- en opgaande eikenbomen.
0054 Inv.nr.1604, akte nr.62 d.d. 18140521
Derk Schreurs, landbouwer op het goed Keveskamp, laat openbaar
verkopen:
1.Vier stukken bouwland samen 5 schepel gezaaij; met nummers en
schupgaten duidelijk afgebaakt;
2.Twee stukken gaardengrond samen één en half schepel gezaaij en
twee stukken hooygrond samen groot circa één dagmaaijens.
Ad 1 wordt gekocht door Hendrik te Giffel, op het Giffel in
Meddo, voor 685 gulden.
Ad 2 wordt niet verkocht.
0055 Inv.nr.1604, akte nr.73 d.d. 18140625
Jan Albert te Strake, koopman in Dorpbuurt (Winterswijk) geeft
te kennen dat hij op 10-3-1812 op de verkoop der dominiale
goederen te Zutphen met Noël Sebastiaan ten Bengevoord, koopman
in Winterswijk, heeft gekocht het goed Klein Oostendorp, gedeeltelijk in Meddo en gedeeltelijk in Zwolle (Eibergen) gelegen,
zijnde een halv erve, bestaande in huis, schoppe, bakoven en
put, voorts bouw-, weideland, inslag en plaggengronden, enige
weinige opgaande boomen, ten dele in de Heerlijkheid Bredevoord
en ten dele in de Heerlijkheid Borculo gelegen, hebbende het
regt van heijden en weijden, plaggen en schollen maaijen in den
Meddehoschen en Zwolschen gemeenten en gevende jaarlijks aan de
rentmeester van Bredevoord eenen gulden en 10 stuivers, daarenboven te Winterswijk 3 stuivers misgeld en aan de organist
aldaar 3 roggen garven. Comparant was hierdoor eigenaar geworden
van een onverdeelde halfscheid en de onverdeelde wederhelft was
eigendom van Noël Sebastiaan ten Bengevoord. Comparant heeft
zijn halfscheid weer verkocht aan Herman Willem Willink, koopman
te Winterswijk, voor 1300 gulden.

0056 Inv.nr.1604, akte nr.98 d.d. 18140824
Derk Schreurs, landbouwer op Keveskamp (Meddo) verkoopt voor 250
gulden aan Jan Derk Lammerdink, mede op een bouwplaatsje Keveskamp in Meddo wonende, ongeveer een halve dagmaaijens hooijgrond
de Hoeste genaamd met den Brink en 't houtgewas in Meddo naast
en aan de grond van de koper, zullende den daar over of door
lopenden waterweg door den koper open gehouden moeten worden en
verblijven daar en zo hij thans is. Het perceel is de verkoper
aangekomen uit zijn ouderlijke boedel.
0057 Inv.nr.794, akte nr.2 d.d. 18150114 (Groenlo).
Verdeling van hun ouderlijke boedel en nalatenschap door:
1.Gerrit Gosewijn Colson Aberson, capitain buiten actieve
dienst, zich thans te Groenlo bevindende; 2.Lucretia Reiniera
Colson Aberson, rentenierse, wonende te Groenlo; 3.Willem Colson
Aberson, in guarnisoen te Amsterdam; 4.Johanna Colson Aberson,
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rentenierse, wonende te Groenlo; 5.Everharda Louisa Colson
Aberson, ehevrouw van Jan Stephanus van Marle, ontvanger van de
directe belastingen van de gemeente Zeddam; 6.Geertrui Colson
Aberson, rentenierse, wonende te Borculo; 7.Pieter Colson Aberson, zonder beroep, wonende te Amsterdam. Elk komt per saldo een
waarde toe van 2317 gulden en 4 stuivers.
De onroerende goederen worden -voorzover het goederen in Meddo
onder Winterswijk betreft- als volgt toegedeeld:
a.Aan Gerrit Gosewijn Colson Aberson: De halfscheid van 't erve
en goed Boeijink met zijn getimmertens, hof-, bouw-, weijde- en
hooijlanden, houtgewassen, wildgrond en verdere appertinentiën,
geschat op 1550 gulden;
b.Aan Lucretia Reiniera Colson Aberson: De onafgedeelde halfscheid van 't erve en goed Kamphuis, geschat op 2000 gulden;
c.Aan Everharda Louisa Colson Aberson: De onafgedeelde halfscheid van 't erve en goed de Horst, geschat op 1450 gulden.
d.Aan Pieter Colson Aberson: Een onafgedeeld vierde gedeelte van
de erven en goederen Nijenhuisen, zo door Waander en Jan Nijenhuis gebouwd en bewoond worden, geschat op 1500 gulden.
0058 Inv.nr.1605, akte nr.12 d.d. 18150123
Jan Willem Geurkink, landbouwer, wonende op het goed Bruggers in
Meddo, geeft zijn testament op, t.w.: "Ik maake en legateere aan
mijne tegenswoordige huisvrouwe Johanna Geertruid Beukenhorst
bij mij inwoonende alle mijne goederen, roerende en onroerende,
mijne gelden en effecten, actien, crediten en debiten, welke ik
stervende zal nalaten." Wanneer er echter kinderen uit het
huwelijk zijn, dan zijn deze en Johanna Geertruid Beukenhorst de
erfgenamen. Dan maakt Geurkink zijn huisvrouw het vrugtgebruik
zijner nalatenschap.
0059 Inv.nr.1605, akte nr.13 d.d. 18150123
Johanna Geertruid Beukenhorst, landbouwster, wonende op het goed
Bruggers in Meddo, geeft haar testament op, waarbij zij aan haar
man Jan Willem Geurkink al haar goederen nalaat. Wanneer er
echter kinderen uit het huwelijk zijn, dan zijn deze en Jan
Willem Geurkink de erfgenamen. Dan maakt zij haar man het vrugtgebruik harer nalatenschap.
0060 Inv.nr.1605, akte nr.46 d.d. 18150325
Jan Willem Honders, landbouwer op Voortwis in Henxel verkoopt
aan Harmen Harmsen en huisvrouw Geertruid te Voortwis, wonende
in het dorp Winterswijk, een aan hem toebehorend aandeel aan het
goed Beijers, Beijershuisjen en den Reupenakker in Meddo voor 80
gulden, zoals verkoper dit aandeel op 28-9-1812 van Catharina te
Voortwis heeft aangekocht (akte voor notaris J.B.Roelvink).
0061 Inv.nr.1605, akte nr.49 d.d. 18150406
Garrit Hendrik Wormskamp en huisvrouw Grada Wennink, bouwlieden
in Meddo cederen aan Henrick Anton Mellies, vicarus te Vreden,
een gevestigde obligatie ad 1000 hollandse guldens, herkomstig
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uit en ten laste van de boedel van wijlen Janna Koks, landbouwster in Meddo. De obligatie is door Janna Koks bij acte voor
notaris J.B. Roelvink gepasseerd d.d. 21-8-1812 aan comparanten
verstrekt onder speciale hypotheek van het haar in eigendom
toebehorende goed Koks in Meddo.
0062 Inv.nr.1605, akte nr.55 d.d. 18150420
Ten verzoeke van Jacobus Boeijink, landbouwer, weduwnaar van
Derksken Maas, wonende op het plaatsje 't Brinke in Meddo,
zijnde Derksken Maas op 19-1-1815 overleden, voor zich en als
vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen Jan Willemen Jan Hendrik Boeijink, en voorts Jan Berend Maas, landbouwer,
wonende in het dorp Winterswijk, als toeziende voogd over de
minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van Jacobus Boeijink en zijn minderjarige
kinderen:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 169, samen 533 guldens en twee
stuivers.
Schulden ten laste van de boedel: nrs.1 t/m 8, samen 498 guldens
en 16 stuivers.
Onroerende goederen:
a.Een gezit in de Gereformeerde Kerk te Winterswijk.
b.Het plaatsjen 't Brinke onder nr.121 gelegen in de buurschap
Meddo tussen de goederen van Klein Poelhuis en Schuurhof, met de
daaronder gehorende bouwlanderijen, goorden en weideland.
0063 Inv.nr.796, akte nr.19 d.d. 18150503 (Groenlo).
1.Johan Hendrik Nieuwenhuijs, grondeigenaar te Oldenzaal, voor
zich en als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen
deszelfs schoonzoon en dochter Willem Niebert en Catharina Maria
Nieuwenhuijs, met namen Christiaan Johannes Fredericus- en Maria
Catharina Mechtildis Niebert; 2.Lambertus Johannes Nieuwenhuijs,
fabrikant te Oldenzaal, voor zich en als gemachtigde van zijn
zuster Maria Carolina Theresia Nieuwenhuijs, weduwe van Arnoldus
Henricus Nieuwenhuijs, grondeigenaarster onder Oldenzaal en als
gemachtigde van zijn zwager en zuster Hendrik Kuijtenbrouwer,
wijnkoper te Amsterdam en Hendrika Johanna Nieuwenhuijs; verkopen vele onroerende goederen. Daaronder bevindt zich een derde
gedeelte van het plaatsje Steenkamp in Meddo onder Winterswijk,
bestaande in huis nr.43, goordengrond en de kamp bij het huis,
zijnde voor een gedeelte tiendbaar. De bouwman geeft voor pacht
het koren van de derde garven en van het tiendbaar bouwland het
koren van de vierde garven en 7 gulden en 13 stuivers aan jaargeld. Koper is Hermanus Steenkamp, landbouwer in Meddo, voor 405
gulden.
0064 Inv.nr.1605, akte nr.72 d.d. 18150510
Jan Albert te Strake, landbouwer op het goed Kolenberg in Dorpbuur verkoopt voor 600 gulden aan Jannes Boeijink, landbouwer op
Stoltenborg in Meddo: 1.Ongeveer 230 roeden bouwland op de
Stoltenborgskamp; 2.Ongeveer 196 roeden gaardengrond den Langen
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Gaarden genaamd; 3.Ongeveer 1 morgen 317 roeden weidegrond de
Stoltenborgsmate genaamd; alle percelen onder het goed Lammerdink gehoord hebbende en gelegen in Meddo. De percelen zijn door
verkoper met het goed Lammerdink in 1812 op de verkoping der
Dominiale goederen aangekocht.
0065 Inv.nr.1605, akte nr.80 d.d. 18150605
Jan te Kortschot en huisvrouw Harmina Gelink, landbouwers op het
goed Weijenboom in Meddo, verkopen aan Jan Albert Loitink,
bouwman op het goed De Horst in Meddo een aan hun toebehorend
stuk weide of hooygrond, groot ongeveer een en een half schepel
gezaaij, zijnde de plaggengrond tegen deze weidegrond gelegen
daarbij gehorende; het perceel is gelegen in Meddo, met de ene
zijde aan de Boddenkoele, met de andere zijde en 't ene einde
aan het land en den gaarden van den verkoper, met het andere
einde aan de plaggengrond van Dieterink. De koopsom bedraagt 150
gulden. Het betrokken perceel is aan verkopers op 1-4-1806 bij
acte voor den Gerigte van Bredevoord gepasseerd, door Jan Willem
te Stroete, Berend Wormeskamp, Johannes Hondeling, Warnerus te
Stroete en Berendina te Stroete verkocht.
0066 Inv.nr.794, akte nr.12 d.d. 18150614 (Groenlo).
Everharda Louisa Colson Aberson, huisvrouw van Jan Stephanus van
Marle, ontvanger der directe belastingen van de gemeente Zeddam,
heeft voor 800 guldens Hollands verkocht aan haar twee gezusters
Johanna- en Lucretia Reiniera Colson Aberson, beide renteniersters wonende te Groenlo, haar eigendommelijke onafgedeelde
halfscheid van het goed de Horst in Meddo onder Winterswijk, met
zijn getimmerten en onderhorige landerijen. Dit onroerend goed
is afkomstig uit haar ouderlijke boedel en nalatenschap, zijnde
haar vader Jacob Johan Colson Aberson, in leven gepensioneerd
collonel (overleden in het jaar 1800) en haar moeder Johanna
Amelia Elisabeth Wijginck (overleden in het jaar 1812).
0067 Inv.nr.1605, akte nr.106 d.d. 18150722
Jan te Kortschot, landbouwer op Wejenboom (Meddo) is 400 gulden
schuldig aan Jan Willem Geelink, schoolmeester te Cotten, wegens
een geldlening, jaarlijks op 1 mei te verrenten tegen 4 %.
Aflossing is elk jaar mogelijk indien een half jaar voor de
verschijnsdag (1 mei) door één der partijen aanzage wordt gedaan. Tot zekerheid wordt verbonden het aan Jan te Kortschot
toebehorende aandeel aan het goed Wejenboom, zoals dit door hem
wordt bewoond en zo door hem van Jan Willem te Stroete, Berend
Wormeskamp, Warnerus te Stroete en Berendina te Stroete op 1-41806 is aangekocht, zijnde niet onder dit verband begrepen 150
roeden hooijgrond welke door Jan te Kortschot op 5 juni l.l. aan
Jan Aalbert Loijtink is verkocht.
0068 Inv.nr.796, akte nr.43 d.d. 18150902 (Groenlo).
Anna Maria van Albach, geassisteerd met haar echtgenoot Gerrit
Willem Garstenveld, schilder en glazenmaker, wonende te Groenlo,
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verkoopt haar afgedeeld gedeelte van het erve en goed Grevink,
Essen genaamd, in Meddo onder Winterswijk, bestaande in huis
nr.63, schoppen, gaardengrond, bouw-, hooij- en weidelanden c.a.
Zij heeft dit van haar ouders aangeërfd; het is thans bij de
bouwman J.W.Mensinck in gebruik. Koper is Albert Seevink, landbouwer in Meddo, voor 2300 gulden.
0069 Inv.nr.1605, akte nr.157 d.d. 18151128
Jan Derk Venemans, landbouwer in Ratum (zoon van wijlen Derk
Venemans en Janna Geertrui Scholten) en Grada Theodora te Lintum, landbouwster in Woold (dochter van Gerrit te Lintum en
Maria Elisabeth Hesselink) zijn voornemens een huwelijk met
elkaar aan te gaan en komen huwelijkse voorwaarden overeen.
Zij brengen elk hun thans hebbende en in het vervolg te verkrijgen goederen aan. Voor de bruidegom betreft dit zijn klederen en
lijfstoebehoren en ƒ 3000.= en diverse onroerende goederen t.w.
deel van Pelkwijk, Pelkwijkshuisjen, Plaken (in Dorpbuurschap),
deel in Scholtenhuisjen (Meddeho), deel in Kortschot (Henxel) en
in Stegge (Ratum). Voor de bruid betreft het ƒ 1000.= en haar
klederen en lijfcieradien en de uitreiding uit haar ouderlijke
boedel.
Wanneer er geen kinderen uit het huwelijk komen vererven de
goederen naar de zijde waar zij vandaan komen; als de bruid de
langstlevende is krijgt deze uit de boedel van de man ƒ 2000.=
en als de bruidegom de langstlevende is krijgt deze uit de
boedel van zijn vrouw ƒ1000.=.
(N.B. O.a.in akten d.d. 14-4-1862 is bij vorenstaanden sprake
van "de Kip" in Meddo; vermoedelijk identiek met Scholtenhuisjen).
0070 Inv.nr.1605, akte nr.169 d.d. 18151227
Ten verzoeke van Josina Barta Roerdink, landbouwster en weduwe
van Jan Willem Roerdink (overleden 27-2-1815), wonende op het
goed Roerdink in Woold, en Gerrit Jan Gussinklo op den Borninkhof als voogd en Roelof Arentzen op den Tol, beide landbouwers
in Aalten, de laatste als toeziend voogd over de minderjarige
Harmina Engelbarta Roerdink, wordt overgegaan tot inventarisatie
en beschrijvinge van de boedel van Josina Barta Roerdink en haar
minderjarig kind.
Bij de 26 onroerende goederen, in de inventaris genoemd, bevindt
zich onder nr.18: 1/5e deel aan 't goed de Buerse in Meddo,
bestaande in huis en verder getimmertens, voorts in de daarbij
behorende landerijen, wordende bewoond, gebruikt en gebouwd door
Berend Willem Sijwassink.
0071 Inv.nr.1606, akte nr.5 d.d. 18160123
Garrit Hendrik Anstoot, landbouwer, wonende op het goed Koks in
Meddo, meerderjarige zoon van Aantonij Anstoot en wijlen Sophia
Husink, bruidegom, en Harmina Koks, landbouwster, meerderjarige
dochter van wijlen Jan Koks en Aaltjen Leppink, mede op Koks
wonende, bruid, zijn voornemens eerstdaags hun huwelijk te
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voltrekken. Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Dat zij ten wederzijden ten huwelijk zullen aanbrengen alle
hunne thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene goederen.
2.Dat er een algehele gemeenschap van goederen tussen hun zal
plaats hebben.
3.Dat de eerststervende de langstlevende betugtigt of het vrugtgebruik maakt zijner gehele nalatenschap.
0072 Inv.nr.1606, akte nr.29 d.d. 18160224
Jannes Boeijink, weduwnaar van Anna Christina Legeschaar, landbouwer op het goed Stoltenborg in Meddo, bruidegom, en Grada
Alefs, weduwe van Hendrik Boerhof, landbouwster in Brinkheurne,
bruid, zijn voornemens eerstdaags hun huwelijk te voltrekken.
Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Zij brengen alle hunne thans hebbende en in het vervolg te
verkrijgene goederen aan.
2.Zij willen een gehele gemeenschap van goederen.
3.Hunne tegenswoordige kinderen, als hebbende zij ieder twee
kinderen uit hun vorige huwelijken in leven, zullen in egale
delen hun natelatene goederen erven. Wanneer uit hun voorgenomen
huwelijk nog kinderen worden geboren, dan zullen deze met hun
vóórkinderen hun nalatenschap in egale delen erven. Maar de
halfscheid der klederen van de bruid zullen alleen haar twee
tegenswoordige kinderen te beurt vallen.
4.De eerststervende maakt de langstlevende het vrugtgebruik
zijner of harer nalatenschap.
0073 Inv.nr.1606, akte nr.36 d.d. 18160318
Ten verzoeke van Jannes Boeijink, landbouwer, weduwnaar van Anna
Christina Legeschaar, wonende op 't plaatsjen Stoltenborg in
Meddo, zijnde Anna overleden op 30-11-1815, voor zich en als
vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen Grada- en
Janna Boeijink, en ten overstaan van Jan Hendrik Legeschaar,
landbouwer, wonende in Miste als toeziend voogd, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van
Jannes Boeijink en zijn minderjarige kinderen:
Roerende goederen:nrs.1 t/m 127, samen 566 gulden en 11 stuivers.
Schulden ten laste van de boedel: nrs.1 t/m 14, samen 2616
gulden en 10 stuivers.
Onroerende goederen:
1.Het plaatsje Stoltenborg in Meddo met de daaronder gehorende
landerijen en driesgronden tussen de goederen Roerdink en aan de
landerijen van 't Steenkamp.
2.Ongeveer 230 roeden bouwland op den Stoltenborgkamp.
3.Ongeveer 196 roeden gaardengrond den Langen gaarden genaamd.
4.Ongeveer een morgen 317 roeden weidegrond den Stoltenborgsmate
genaamd,
alle mede in Meddo gelegen.
0074 Inv.nr.1606, akte nr.51 d.d. 18160420
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Comparanten zijn Jan Hendrik Wormeskamp en huisvrouw Berendina
Gesink, landbouwers (Meddo); Garrit Jan Wormeskamp, dienstknegt
op Gesink (Lintvelde, Eijbergen); Berend Hendrik Wormeskamp,
dienstknegt aan 't Lemeler (Lievelde, Groenlo); Janna Wormeskamp, dienstmeid aan Sevink (Meddo); Hendrik Jan Lutjenhuis en
huisvrouw Grada Wormeskamp, landbouwers (Winterswijk); voorts
gezamenlijk voor haren zoon en broer Berend Willem Wormeskamp,dienstknegt aan 't Nijenhuis (Lintvelde). Zij verklaren te
cederen aan hun zoon en broer Harmanes Wormeskamp, dienstknegt
aan Verink (Meddo) de bouwerij, gezaaij, mest en mestregt,
levendige have en bouwgereedschappen met alle toebehoor, voorts
de gehele meubilairen inboedel en alle roerende goederen op 't
plaatsje Wormeskamp in Meddo voorhanden en thans bij de twee
eerste comparanten in gebruik, zo ook een stukje goordegrond en
bouwland in Meddo gelegen tussen de landerijen van Derk Keveskamp, van Jan ten Hagen en Orriens, door enige der comparanten
bij acte voor notaris Roelvink d.d. 28-5-1812 aangekocht van
Hendrikus Stammers, alle goederen tezamen gewaardeerd op 80
gulden. Harmanes Wormeskamp zal hiervoor de twee eerste comparanten levenslang verplegen, alimenteren en van alle ligchamelijken nooddruft voorzien en hij zal bij hun overlijden voor een
behoorlijke en met zijn staat overeenkomstige begravenis zorgen.
0075 Inv.nr.1606, akte nr.52 d.d. 18160424
Harmanus Wormeskamp, zoon van Jan Hendrik Wormeskamp en Berendina Gesink, landbouwer in Meddo, bruidegom, en Hendrika Groot
Kormelink, dochter van Jan Groot Kormelink en Hendrika Klein
Heurne, landbouwster, mede in Meddo wonende, bruid, verklaren
meerderjarig te zijn en voornemens te zijn eerstdaags te huwen.
Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Dat zij ter wederzijden ten huwelijk zullen aanbrengen alle
hunne thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene goederen.
2.Bruidegoms bezittingen zijn een som van 1800 gulden benevens
de roerende en onroerende goederen die aan hem door zijn ouders,
broers en zusters bij acte voor notaris Roelvink van 20-4-1816
zijn overgedragen, als mede desselvs klederen en lijfstoebehoor.
3.De bezittingen van de bruid bestaan uit een som van 200 gulden
en haar klederen en lijfcieraden, beddegoed en enige weinige
meubilaire goederen.
4.Wanneer zij zonder kroost sterven zal er geen gemeenschap
zijn, maar zullen de goederen alsdan retourneren naar die zijde
van waar dezelve herkomstig zijn.
5.Wanneer de bruidegom de eerststervende is zonder kroost na te
laten dan krijgt de bruid een vrije gifte van 400 guldens;
wanneer de bruid de eerststervende is zonder kroost na te laten
dan krijgt de bruidegom een vrije gifte van 200 guldens.
0076 Inv.nr.1606, akte nr.57 d.d. 18160429
Comparanten zijn Jan Hendrik Rotmans, landbouwer op het goed
Dieterink in de buurschap Meddo als voogd en Jan Berend Rauwerdink, landbouwer op het Mentinkhuisjen in de Dorpbuurschap als
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toeziend voogd over Janna Geertruid-, Johanna- en Garrit Jan
Rauwerdink, minderjarige kinderen van wijlen Jan Willem Rauwerdink en Janna Berendina Rotmans, in leven landbouwers op Dieterink in Meddo (de eerste overleden op 14-3-1816, de tweede op
15-7-1815). Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijvinge
van de boedel, nagelaten door Jan Willem Rauwerdink en Janna
Berendina Rotmans en op hun kinderen gedevolveerd:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 220, samen 1023 gulden en 9
stuivers.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 19, samen 587
gulden en 7 stuivers.
0077 Inv.nr.1606, akte nr.64 d.d. 18160509
Ten verzoeke van Janna Maria Boeijink, weduwe van Jan Hendrik
Nijenhuis, landbouwster, wonende op Nijenhuis in Ratum en ten
overstaan van Harmen Jan Huiskamp, landbouwer, en huisvrouw
Gesina Tenkink, voormaals weduwe van de in november 1811 overleden Gerrit Willem Nijenhuis, wonende op de Heurne in Miste,
wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de
boedel bij Janna Maria Boeijink in beheer en aan haar met opgemelde Gesina Tenkink toebehorende.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 296, samen 2153 gulden 8 stuivers.
Voordelige pretensiën in de boedel: nummers 1 t/m 8, samen 361
gulden.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 20, samen 1021
gulden en 11 stuivers.
Onroerende goederen: nummers 1 t/m 8, waaronder
ad 6: Een derde deel aan het goed Ruwkamp in Meddo tussen de
goederen Schuurink, Dieterink, de Horst en Meddeholt, zonder
behuizingen, verpagt aan differente personen.
0078 Inv.nr.1606, akte nr.117 d.d. 18160828
Veiling ten verzoeke van Tobias Hesselink op Kossink, Gradus
Tenkink op Planten, Gerrit Tenkink, Gerrit Jan Tenkink en Janna
Maria Boeijink weduwe van Jan Hendrik Nijenhuis, alle landbouwers in Winterswijk en Gerrit Planten landbouwer in Eibergen.
Geveild worden de volgende percelen uitmakenden het goed Rouwkamp, bestaande alleen in landerijen in de buurschap Meddo:
1.Stuk bouwland ad 3 1/4 schepels gezaaij met de hegge daarbij
gehorende, gekocht door Berend Willem Wevers, landbouwer op de
Eerdenspoorte in Meddo, voor 250 gulden.
2.Stuk bouw-, gaarde- en weideland ad 4½ schepels gezaaij,
gekocht door Keune Geesink, landbouwer op de Hilte in Meddo,
voor 305 gulden.
3.Stuk bouwland en een hooijhegge ad 4½ schepels gezaaij, gekocht door Berend Willem Zijwassink, landbouwer op de Buerse in
Meddo, voor 230 gulden.
4.Stuk bouwland met de heggen ad 5 schepels gezaaij, gekocht
door Gradus Tenkink, landbouwer op Planten in Cotten, voor 250
gulden.
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5.Stuk bouwland met de heggen ad 2 1/4 schepels gezaaij, gekocht
door Jan Willem Beijers, landbouwer in Meddo, voor 125 gulden.
6.Stuk bouwland ad 4½ schepels gezaaij, gekocht door idem voor
210 gulden.
7.Stuk bouwland ad 6 schepels gezaaij, gekocht door idem voor
350 gulden.
8.Hoek bouwland ad 10 schepels gezaaij (bezwaard met 2 hoenders
geëvalueerd op 10 stuivers aan 't Walijen en 2 stuivers miskoorn), gekocht door idem voor 840 gulden.
9.De gaarden groot 3½ schepels gezaaij, gekocht door Hendrik
Bennink, landbouwer op Dieterink in Meddo, voor 230 gulden.
10.Een weideken ad 3½ schepels gezaaij, gekocht door Jan Willem
Beijers voornoemd voor 300 gulden.
11.Stuk bouwland op de Boddekoele ad 4 schepels gezaaij, gekocht
door Jan Lenderink, landbouwer op 't Lukenhuis in Meddo, voor
540 gulden.
12.Stuk bouwland op de Boddekoele ad 4 schepels gezaaij, gekocht
door Jan Sevink, landbouwer op Schoppers in Meddo, voor 545
gulden.
13.Hoek bouwland op de Boddekoele ad 4 schepels gezaaij, waarvan
2 schepels bezwaard met een tiende en 't stroo, geëvalueerd op 2
gulden), waarbij gehoort een hoek plaggengrond, gekocht door
Harmanus Wormskamp, landbouwer in Meddo, voor 465 gulden.
14.Hoek bouwland op de Boddekoele ad 4 schepels gezaaij (waarvan
2 schepels bezwaard met een tiende en 't stroo, geëvalueerd op 2
gulden), waarbij gehoort een deel in de plaggenvree, gekocht
door Janna Maria Boeijink, wed. van Jan Hendrik Nijenhuis,
landbouwster in Ratum, voor 525 gulden.
15.Hoek gaardegrond op de Boddekoele ad 4 schepels gezaaij,
waarbij gehoort een deel in de plaggenvree, gekocht door Jan
Sevink op Schoppers en Jan Lenderink op Lukenhuis, landbouwers
in Meddo, voor 235 gulden.
16.Hooijmaat ad 3½ dag maaijens (bezwaard met 17 stuivers smalle
tiende), gekocht door Janna Maria Boeijink voornoemd, voor 535
gulden.
17.Een veeneboord op 't Zwilbroeksche veen, gekocht door Gradus
Tenkink op Planten in Cotten, voor 10 gulden.
0079 Inv.nr.1606, akte nr.128 d.d. 18160916
Lubbert Derk Jan Hesselink, landbouwer, wonende op de Ravenhorst
in de Dorpbuurtschap te Winterswijk verklaart voor 400 gulden te
hebben verkocht aan de bouwman Tobias Hesselink op Kossink in
Huppel, het erve de Hilte in Meddo, gelegen tussen Boske, Buerse, Lemmenes en Schuurink en bestaande in de bouwmansbehuizing,
bouwlanden, weidegronden, houtgewassen en de gerechtigheid op
het Zwilbroekse veen. Het erve is verkoper voor meer dan 25 jaar
uit zijn vaderlijke boedel aangekomen.
0080 Inv.nr.1606, akte nr.142 d.d. 18161030
Jan Hendrik Boeijink, landbouwer, wonende in Meddo, meerderjarige zoon van Berend Willem Boeijink en zijn overleden huisvrouw
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Anna Geertrui Kuenen, bruidegom ter ene, en Janna Willemina
Hesen, landbouwster, wonende in Woold, meerderjarige dochter van
Alexander Hesen en zijn overleden huisvrouw Janna Geertrui ter
Haar, bruid ter andere zijde, zijn voornemens zich eerlang door
de echt te verbinden en hebben vooraf de volgende huwelijksvoorwaarden gemaakt:
1.Tussen hen zal gemeenschap van goederen plaats vinden, zowel
tegenswoordige als in de toekomst aankomende goederen, indien
bij het overlijden van één van hen geboorte uit dit huwelijk in
leven zijn mocht.
2.Indien bij het overlijden van één van hen geen nakroost uit
het huwelijk is dan zal de gemeenschap geen plaats hebben dan
alleen van de goederen welke zij gedurende 't huwelijk zullen
overwinnen; alle ten huwelijk aangebrachte en naderhand door
erfenis, legaat of schenking aangekomen goederen retourneren dan
naar die kant van waar deze zijn aangekomen.
3.De bruidegom brengt ten huwelijk aan zijn klederen en lijfstoebehoren en voorts hetgeen door zijn vader Berend Willem
Boeijink en zijn zwager en zusters Berend Vriesen en huisvrouw
Berendina Johanna Boeijink, Gesina Boeijink en Dora Boeijink als
huwelijksgift of huwelijksgoed wordt meegegeven, bestaande uit
hun aandelen aan de bouwerij, gezaaij, mest en mestregt, koren
en korengewassen, hooij, stroo, levendige have, vee, bouwgereedschappen, inboedel des huizes op het goed Boeijink in Meddo
voorhanden met en benevens de jeneverbranderij en desselfs
gereedschappen, samen waardig geschat 400 guldens.
4.De bruid brengt aan haar lijfstoebehoor en klederen en een
contante som ad 500 guldens en voorts de onverdeelde halfscheid
aan 't goed Bennink in Miste, het onverdeelde 1/4e gedeelte aan
't goed Lemeler in Lievelde en een halve veneboord op 't Boerlosche veene, samen waardig geacht 1100 guldens.
5.Wanneer de bruidegom overlijdt vóór de bruid, zonder geboorte
uit het huwelijk, dan zal de bruid uit bruidegoms goederen
bevoordeeld zijn met 500 guldens.
6.Indien de bruid eerst overlijdt zonder geboorte uit het huwelijk, dan zal de bruidegom uit 's bruids goederen genieten 500
guldens.
0081 Inv.nr.1606, akte nr.143 d.d. 18161101
Verkopers: Jan Hendrik Schuurman, koopman te Winterswijk, als
lasthebber van Joanna Esseling weduwe van Lambertus Gescher,
Joan Hendrick Gescher, Anna Maria Gescher huisvrouw van Wolterus
Bouwhuis, Margaretha Esseling weduwe van Gerrit Hendrik Wansink
en Jan Hendrik Wansink, alle grondeigenaren te Vreden in het
Munstersche. Zij verkopen aan Berend Hendrik Schuurink, landbouwer in Meddo, een perceel bouwland op de Lemmenes Esch, groot
ongeveer 350 roeden als mede een hooijmaatjen groot ongeveer 150
roeden en eindelijk nog 300 roeden zo bouw- als wildgrond,
gelegen op de Lokamp, alles van onder 't goed Lemmenes in Meddo
gesitueerd, naast de ordinaire lasten alleen bezwaard met 2
spint rogge en 2 duiten thins aan de Landsdomeinen, geëvalueerd
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op 15 stuivers jaarlijks. De koopsom is 550 gulden. De percelen
zijn verkopers voor ongeveer 40 jaren uit hun ouderlijke boedel
aangekomen.
0082 Inv.nr.1606, akte nr.147 d.d. 18161107
Verkopers: Jan Hendrik Schuurman, koopman te Winterswijk, als
lasthebber van Joanna Esseling weduwe van Lambertus Gescher,
Joan Henrick Gescher, Anna Maria Gescher huisvrouw van Wolterus
Bouwhuis, Margaretha Esseling weduwe van Gerrit Hendrik Wansink
en Jan Hendrik Wansink, alle grondeigenaren te Vreden in het
Munstersche. Zij verkopen voor 300 gulden aan de bouwman Jannes
Boeijink in Meddo twee percelen gaardegrond en twee percelen
bouwland, samen groot 400 roeden en op de Lemmenes Esch in Meddo
gelegen, bezwaard met 1 3/4 spint rogge en 2 duiten aan geld,
welke jaarlijks onder de naam van Miskoorn aan 's lands Domeinen
worden betaald en wat geëvalueerd is op 13 stuivers en 2 penningen jaarlijks.
0083 Inv.nr.1606, akte nr.149 d.d. 18161108
Verkopers: Garrit Jan Orriens, landbouwer op Orriens in Meddo en
Jan Derk Lammerdink, landbouwer op Keveskamp in Meddo. Zij
verkopen voor 315 gulden aan de bouwman Harmanus Wormeskamp op
Wormeskamp in Meddo, hun onverdeeld 2/4e deel aan het plaatsje
Wormeskamp in Meddo, waarvan de wederhelft aan de koper en aan
Jan Willem ten Hagen toebehoort, bestaande in de bouwmanswoning
en verdere getimmertens en de bijbehorende gronden bij de bouwman (de koper) in gebruik, als mede ongeveer 200 roeden bouwland
en gaardegrond tussen de landerijen van Keveskamp, Orriens,
Lemmenes en Schoppers gesitueerd. De percelen zijn aan verkopers
voor meer dan 15 jaar uit hun ouderlijke en grootouderlijke
nalatenschap aangekomen.
0084 Inv.nr.1606. akte nr.164 d.d. 18161204
Hendrik Jan Glieuwen, meerderjarige zoon van Jan Willem Glieuwen
en zijn overleden huisvrouw Berendina Nijenhuis, wonende op
Glieuwen in Woold, bruidegom ter ene, en Janna Christina Boeijink, meerderjarige dochter van Albert Boeijink en Aaltjen Hijink, landbouwster, wonende aan de Maat in Meddo als bruid, zijn
voornemens eerstdaags hun huwelijk te voltrekken.
Voorwaarden:
1.Dat zij ter wederzijden zullen aanbrengen alle hunne thans
hebbende en in het vervolg te verkrijgene roerende en onroerende
goederen.
2.Dat tussen hen een algemene en algehele gemeenschap van goederen zal plaats hebben.
3.Indien de bruidegom zonder kroost uit dit huwelijk vóór zijn
vrouw overlijdt, wordt aan de vrouw een contante som van 100
gulden gegeven.
4.Indien de bruid zonder kroost uit dit huwelijk vóór haar man
overlijdt, wordt aan de man een contante som van 50 gulden
gegeven.
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0085 Inv.nr.1606, akte nr.171 d.d. 18161216
Ten verzoeke van Teunis Degener op Morsgers, landbouwer in
Dorpbuurschap, in tegenwoordigheid van Jan Berend Beeks, landbouwer, en huisvrouw Janna Geertruid Degener of Morsgers, wonende op 't goed Beeks in Meddo, tesamen erfgenamen van hun moeder
en schoonmoeder Anna Catharina te Beukenhorst, weduwe van wijlen
Jan Willem Morsgers, zijnde Anna Catharina te Beukenhorst overleden op 16-11-1816, wordt overgegaan tot inventarisatie en
beschrijvinge des boedels door Anna Catharina te Beukenhorst
nagelaten:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 168, samen 1065 gulden 8 stuivers.
Voordelige pretensiën in de boedel: 31 gulden en 1 stuiver.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 19, samen 598
gulden en 1 stuiver.
Onroerende goederen:
1.Het goed Mosker nr.178 in Dorpbuurschap.
2.Een halve hooijmate gelegen bij 't Leurdijk in Meddo tussen
die van Hulsman en Sellink, groot ongeveer 2 dagmaaijens.
3.Vijf percelen bouwland in 't Arrisveld bij Winterswijk, groot
samen 16 schepel gezaaij.
4.Een veeneboord op 't Colenbarger veen.
0086 Inv.nr.1606, akte nr.172 d.d. 18161221
Verkopers: Jan Hendrik Smalbraak en huisvrouw Hanna Geertrui
Sellink, landbouwers op het erve Mensink in Winterswijk. Zij
verkopen aan Jan Hendrik Bruggers op Mensink en huisvrouw Janna
Geertrui Sikkink, landbouwers in Cotten, twee onverdeelde vijfde
gedeelten aan ongeveer 5 schepel gezaaij bouwland, waarvan de 3
overige vijfde gedeeltens aan de kopers en aan Jan Derk Konings
op 't Helder toebehoren, gelegen in de buurschap Meddo op de
zogenaamde Hijink Esch voor 250 gulden. Het verkochte is aan
Hanna Geertrui Sellink bij acte van boedelscheiding met haar
kinderen d.d. 6-2-1797 voor 't gerigt van Bredevoord aangekomen.
0087 Inv.nr.1607, akte nr.7 d.d. 18170128
Ten verzoeke van Anna Maria Garverdink, weduwe van Gerrit Jan
Thjeenk, landbouwster op het goed Thjeenk in Meddo (de laatste
overleden 29-9-1816) voor zich en als medeerfgename van wijlen
haar eheman, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel aan Anna Maria Garverdink toebehorende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 231, samen ƒ 1956,85.
Schulden ten laste van de boedel:nummers 1 t/m 6, samen ƒ
674,70.
Onroerende goederen:
1.Een stuk bouwland, genaamd het Kloppenstukke, gelegen in Meddo
tussen het Domeinland en dat van de bouwman op Koks, groot
ongeveer 350 roeden.
2.Een stuk bouwland gelegen op den esch tussen dat van de bouwlieden Klein Esselink en dat van Berend Willem te Landewer, mede
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in Meddo, groot ongeveer 200 roeden.
3.Een hooijmate de Weert genaamd, gelegen in Meddo tussen die
van Garverdink en Loitink, groot ongeveer 3 dagmaaijens.
4.Een vierde gedeelte aan het goed en plaatsjen Hoebink met
zijne behuizinge, onder en bijgehorende landerijen en gronden in
Meddo en door de bouwman Berend Willem Hoebink bewoond en gebouwd.
5.Een stuk bouwland gelegen op de Zomers Esch in Groenlo, groot
ongeveer 350 roeden.

0088 Inv.nr.1607, akte nr.22 d.d. 18170312
Jan Willem Beijers, landbouwer, wonende op 't erve Beijers in
Meddo, meerderjarige zoon van Jan Hendrik Beijers en huisvrouw
Janna te Straake, bruidegom ter ene zijde en Janna Willemina
Honders, landbouwster, wonende op 't Voortwis in Henxel, minderjarige dochter van Jan Willem Honders en zijn overleden huisvrouw Aaltjen te Giffel, bruid ter andere zijde, zijn voornemens
eerstdaags hun huwelijk te voltrekken.
Voorwaarden:
1.Zij brengen ter wederzijden ten huwelijk aan al hun goederen
die zij thans hebben en in 't vervolg verkrijgen mogen; er zal
een algehele en algemene gemeenschap van goederen plaats hebben.
2.Wanneer het huwelijk door overlijden van bruidegom of bruid
ontbonden wordt zonder nablijvend kroost, zal de eerststervende
aan de langstlevende 't vrugtgebruik zijner of harer nalatenschap maken.
De ouders van de bruidegom geven als huwelijksgift een contante
som van ƒ 600.= en 't halve erve Beijers in Meddo, zoals zij dat
bezitten en gebruiken, bestaande in de halfscheid aan de behuizinge, bouw-, weide- en hoflanden, inslagen, plaggenvrede,
houtgewassen en veenegronden, inboedel des huizes, bouwerij,
gezaaij, mest en mestregt, hooij, stroo, koren en korengewassen,
levendige have, bouwgereedschappen, waarvoor de bruidegom na hun
beider overlijden in hun nalatenschap moet brengen ƒ1500.=,
waarop bovengenoemde onroerende en roerende goederen zijn getaxeerd.
0089 Inv.nr.1607, akte nr.28 d.d. 18170401
Verkoper is Gerrit Jan Orriens, landbouwer op Orriens in Meddo.
Hij verkoopt voor 250 gulden aan de bouwman Jan Sevink op Schoppers in Meddo, zijn stuk bouwland met een daaraan gelegen hoekjen weidegrond groot ongeveer 4 schepel gezaaij, gelegen op de
Wormskamp kamp in Meddo, met het ene einde en oostzijde aan het
land en weidegrond van Jan Willem ten Hagen en met het andere
einde en westzijde aan de Korte Voore en 't gemene veld, liggende rondom in deszelfs wallen, welke met de opworp en houtgewassen bij dit perceel gehoren. Het perceel is verkoper bij versterf zijner ouders in 1806 uit zijn ouderlijke boedel aangekomen.
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0090 Inv.nr.1607, akte nr.42 d.d. 18170505
Berend Broekmans, landbouwer, wonende op 't erve Beernink in
Meddo, geeft zijn testament op, te weten:
"Ik maake en legateere aan mijne tegenwoordige huisvrouwe Henderse Beernink bij mij inwoonende, levenslang, het vrugtgebruik
mijner geheele nalatenschap, zonder de minste uitzondering van
iets daar toe gehoorende. Na het overlijden mijner tugtenaresse
wil ik dat mijnen neev Hendrikus Bennink, zoon van Jan Hendrik
Bennink en Mina Beernink en mijne nigt Janna Broekmans, oudste
dogter van Jan Hendrik Broekmans en Henders Nijenhuis, te zamen,
vooraf uit mijne nalatenschap zullen erven het aandeel mij aan
de bouwerij en huishouding op het goed Beernink voorhanden,
toebehoorende, 't welk bestaat in de halvscheid aan alle meubilaire goederen en huisgerak en in de halvscheid aan de bouwerij,
gezaaij, mest en mestregt, levendige have en vee met de bouwgereedschappen, van al het welk voornoemd mijne huisvrouwe Henderse Beernink, de wederhelft toebehoord. Voorts wil ik dat mijne
overige nalatenschap na doode mijner tugtenaresse zal versterven
op mijne wettige ervgenaamen."
0091 Inv.nr.1607, akte nr.43 d.d. 18170505
Henderse Beernink, huisvrouw van Berend Broekmans, landbouwer,
wonende op 't erve Beernink in Meddo, geeft zijn testament op,
te weten:
"Ik maake en legateere aan mijnen tegenswoordigen man Berend
Broekmans opgemeld, levenslang, het vrugtgebruik mijner geheele
nalatenschap, zonder de minste uitzondering van iets daar toe
gehoorende. Na het overlijden van mijnen man Berend Broekmans,
wil ik dat mijnen neev Hendrikus Bennink zoon van Jan Hendrik
Bennink en Mine Beernink en mijne nigt Janna Broekmans, oudste
dochter van Jan Hendrik Broekmans en Henders Nijenhuis, te
zamen, vooraf uit mijne nalatenschap zullen erven het aandeel,
mij aan de bouwerij en huishouding op het goed Beernink voorhanden, toebehoorende, het welk bestaat in de halvscheid aan alle
meubilaire goederen en huisgerak en in de halvscheid aan de
bouwerij, gezaaij, mest en mestrecht, levendige have en vee met
de bouwgereedschappen, van al het welk voornoemd mijnen man
Berend Broekmans, de wederhelft toebehoord. Voorts dat de tijdelijke bestierderen der Roomsch Katolijke Kerk te Winterswijk,
meede na 't overlijden van mijn man, vooraf, voor en ten behoeve
van welgemelde Roomsch Katolijke Kerk, uit mijn nalatenschap
zullen trekken eene contante geldsomma van twe honderd guldens.
Mijne overige nalatenschap wil ik dat na het overlijden van
mijnen tugtenaar of vrugtgebruiker, zal versterven op mijne
wettige ervgenaamen."
0092 Inv.nr.1607, akte nr.50 d.d. 18170514
Teunis te Giffel, landbouwer, wonende op 't goed Giffel in Meddo
en Grada Hendrika te Giffel, landbouwster, wonende op 't goed
Hogemeinen in de buurschap Vragener onder Lichtenvoorde, verklaren beide meerderjarig te zijn en voornemens te zijn eerstdaags
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een huwelijk aan te gaan. Zij stellen de volgende huwelijkse
voorwaarden vast:
1.Zij zullen ter wederzijden ten huwelijk aanbrengen alle hunne
thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene roerende en
onroerende goederen.
2.Tussen hen zal een algemene en algehele gemeenschap van goederen plaats hebben.
3.Indien geen geboorte uit dit huwelijk is verwekt zal op het
overlijden des eerststervendens de langstlevende levenslang het
genot of vrugtgebruik hebben van alle goederen, welke de eerststervende zal nalaten. Doch zal ingeval van existentie van kind
of kinderen uit dit huwelijk de voorzeide tugt verder geen
plaats hebben dan tot de helft.
0093 Inv.nr.1607, akte nr.52 d.d. 18170520
Ten verzoeke van Joost Grotenhuis, weduwnaar van Berendina
Siebink, voormaals weduwe van Gerrit Jan Dunnewold (zijnde
Berendina Siebink op 14-9-1815 overleden) voor zich zelf, voorts
ten verzoeke van Berend Willem te Kolstee en huisvrouw Janna
Geertruid Dunnewold en van Gerrit Willem Dunnewold en Catharina
Dunnewold, allen landbouwers in Meddo en tezamen erfgenamen van
Berendina Siebink voornoemd, wordt overgegaan tot inventarisatie
en beschrijvinge van de boedel van wijlen Berendina Siebink:
Roerende goederen, nummers 1 t/m 142, samen ƒ 1110,10.
Schulden ten laste van de boedel, nummers 1 t/m 10, samen
ƒ 261,90.

0094 Inv.nr.1607, akte nr.96 d.d. 18170902
Harmina Tuente, laatst weduwe van Jan Berend Harmelink, landbouwster, wonende op het goed Harmelink in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik maak aan mijne stiefkinderen Garrit Jan Harmelink en deszelvs huisvrouwe Hendrika van Rooij, bij dewelken ik op 't goed
Harmelink inwoone, alle mijne goederen welke ik stervende zal
nalaaten, met uitsluiting van een ieder die zich ten opzigte
mijns boedels als ervgenaam mogt opdoen of die het recht van
ervvolging ab intestato zoude competeeren. Ik wil alzo, dat
Garrit Jan Harmelink en Hendrika van Rooij hier boven genoemd,
mijne eenige en universeele ervgenaamen zijn.
In 't bijzonder begeere ik ook dat deze mijne ervgenaamen na
mijn overlijden genieten uit den boedel van wijlen mijnen man
Jan Berend Harmelink (van welken boedel ik thans het vrugtgebruik hebbe) eene somma van zevenhonderd guldens, voorts vier
koebeesten en twee paarden, welke ik bij 't ingaan van 't huwelijk met opgemelden mijnen overledenen man Jan Berend Harmelink,
in deszelvs boedel heb aangebragt, dog welke mijnen wettigen
eigendom zijn."
0095 Inv.nr.1607, akte nr.107 d.d. 18170924
Garrit Jan Harmelink, landbouwer op 't goed Harmelink in Meddo,
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geeft zijn testament op:
"Ik maake bij mijn overlijden aan mijne tegenswoordige huisvrouwe Hendrika van Rooij, bij mij inwonende, mijne geheele nalatenschap, voor zo verre de wet zulks permitteerd."
0096 Inv.nr.1607, akte nr.108 d.d. 18170924
Hendrika van Rooij, huisvrouw van Garrit Jan Harmelink, landbouwer, bij dewelke zij is inwonende in de buurschap Meddo, geeft
haar testament op:
"Ik maake bij mijn overlijden aan mijne man Garrit Jan Harmelink, landbouwer op 't goed Harmelink, in Meddo woonagtig, mijne
geheele nalatenschap, voor zo verre de wet zulks permitteerd."
0097 Inv.nr.1607, akte nr.119 d.d. 18171023
Ten verzoeke van Elsken te Voortwis, landbouwster, weduwe van
Jan Jacob van Dunnewold (overleden 11-12-1816), wonende op 't
erve Jonkers in Meddo en ten verzoeke van Jan Willem Hesselink
op Geessink, landbouwer, als voogd over de minderjarigen Jan
Derk-, Frederik Jan-, Theodora Willemina- en Gerrit Jan van
Dunnewold, kinderen van Elsken te Voortwis en wijlen Jan Jacob
van Dunnewold, en ten presentie van Jan Willem te Voortwis,
landbouwer, als toeziend voogd over deze minderjarigen volgt
inventarisatie en beschrijvinge des boedels van Elsken te Voortwis en haar minderjarige kinderen.
Roerende goederen, nummers 1 t/m 269, samen ƒ 2691,95.
Onroerende goederen:
1.Erve en goed Jonkershuis in Meddo met desselfs behuizingen en
verdere getimmertens, voorts met de daaronder gehorende bouw-,
gaarden-, weide-, hooijgronden, inslagen, plaggenvrede en veenegronden op 't Kolenbergerveen. Onder welk goed mede behoren:
a.Het goed Tuente zo door Joost Grotenhuis wordt bewoond en
gebruikt, bestaande in behuizinge en verder getimmertens, met de
daaronder gehorende landerijen; b.Het goed Reems zo door Eimbert
Reems wordt bewoond en gebruikt, bestaande in behuizinge en
verdere getimmertens, met de daaronder gehorende landerijen;
c.Het goed Wesselshuis zo door Gerrit Willem Wessels wordt
bewoond en gebruikt, bestaande in behuizinge en verder getimmertens, met de daaronder gehorende landerijen. Een en ander met de
bij deze erven gehorende veeneboorden op 't Kolenbarger veen en
gezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
2.Een derde part van 't goed Brinke in Miste, zo door Gerrit Jan
te Brinke wordt bewoond en gebruikt. De overige derde parten
behoren aan Jan Willem Hesselink op Geessink en Jan Theodorus
van Dunnewold op Kreijl.
3.Een derde part van 't goed Brinkeschoppe in Miste. De overige
derde parten behoren aan Jan Willem Hesselink op Geessink en Jan
Theodorus van Dunnewold op Kreijl.
4.Een derde part in 7/8e deel van 't goed Kobes in Woold, waarvan de overige aandelen aan Jan Theodorus van Dunnewold, Jan
Willem Hesselink op Geessink en de weduwe Kobes toebehoren.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 30, samen ƒ 4149,95.
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Boedelpapieren: huwelijkscontract op 11-8-1798 tussen Jan Jacob
van Dunnewold en Elsken te Voortwis, waarbij hun goederen in de
gemeenschap worden aangebracht met uitsluiting van het erve
Jonkershuis, hetwelk van de zijde des bruidegoms onder retour
werd aangebracht.
0098 Inv.nr.1607, akte nr.131 d.d. 18171126
Compareerden Elsken te Voortwis, landbouwster, weduwe van Jan
Jacob van Dunnewold, wonende op erve Jonkeren in Meddo en Jan
Willem Hesselink, landbouwer op Gesink (Cotten) en Jan Willem te
Voortwis, landbouwer op Jonkeren (Meddo) als voogd en toeziend
voogd over Jan Derk-, Fredrik Jan-, Theodora Willemina- en
Gerrit Jan van Dunnewold, minderjarige kinderen van de eerste
comparante. Zij begeren boedelscheiding van de boedel die de
eerste comparante met haar kinderen heeft. De boedel bestaat
uit:
1.Erve Jonkershuis in Meddo met des zelvs behuizingen en verdere
getimmertens, bouw-, gaarde-, weide-, hooijgronden, inslagen,
plaggenvrede en veenegronden op 't Kolenberger Veen. Hiertoe
behoren mede a.goed Tuente, door Joost Grotenhuis bewoond;
b.goed Reems, door Eimbert Reems bewoond; c.goed Wesselshuis,
door Garrit Willem Wessels bewoond; voorts de onder deze goederen gehorende Veeneboorden op 't Kolenberger veen en gezitten in
de Hervormde Kerk te Winterswijk.
2.Een derde part van 't goed Brinke (Miste), door Garrit Jan te
Brinke bewoond; overige 2/3 gehoren Jan Willem Hesselink op
Gesink en Jan Theodorus van Dunnewold op Kreijl.
3.Een derde part van 't goed Brinkeschoppe (Miste); overige 2/3
conform ad 2.
4.Een derde part van 7/8e aan 't goed Kobes (Woold), waarvan
overige delen aan sub 2 genoemden en de weduwe Kobes toebehoren.
Verdeling:
Jonkers c.a. verblijft aan de minderjarigen als afkomstig van
hun overleden vader en krachtens diens huwelijkscontract van
11-8-1798 buiten de huwelijksgemeenschap gebleven.
Brinke en Brinkerschoppe behoorden wel tot de huwelijksgemeenschap; de onverdeelde halfscheid valt toe aan Elsken te Voortwis, de andere helft aan de minderjarige kinderen.
De aandelen aan 't goed Kobes vallen toe aan de minderjarige
kinderen; de moeder doet afstand van haar aandeel tegen betaling
van een contante som ad 2075 guldens.
T.a.v. de contanten (13 gulden 5 cents) en de boedelschulden, en
alle meubilaire en roerende goederen c.a., geschat op 2691
gulden en 95 cents wordt bepaald: contanten en schulden worden
in 2 egale delen verdeeld en meubilaire en roerende goederen
blijven vooralsog onverdeeld.
Uit de boedel der minderjarigen wordt voorts 2000 gulden aan de
moeder betaald conform in het huwelijkscontract voor een huwelijksgift bij vooroverlijden van haar man wordt toegekend.
0099 Inv.nr.1607, akte nr.133 d.d. 18171202
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Huwelijkse voorwaarden tussen:
Gerrit Willem Dunnewolt, landbouwer, wonende op het goed Tuente
in Meddo, zoon van wijlen Gerrit Willem Dunnewolt en Berendina
Siebink, en Elsken te Voortwis, dochter van Gerrit Willem te
Voortwis en wijlen Wiechmoud Meerdink, zijnde weduwe van Jan
Jacob van Dunnewolt en landbouwster, wonende op 't goed Jonkers
in Meddo.
De bruidegom brengt aan 300 guldens. De bruid brengt aan de
halfscheid van de erven Brinke en Brinkerschoppe in Miste.
0100 Inv.nr.1607, akte nr.152 d.d. 18171227
Tobias Groot Oostendorp, zoon van wijlen Jan Hendrik Oostendorp
en Anna Maria Laarberg, landbouwer, wonende op 't goed Groot
Oostendorp in Meddo, en Anna Maria Garverdink, landbouwster,
wonende op 't goed Theenk in Meddo, weduwe van Garrit Jan
Theenk, dochter van wijlen Jan Garverdink en Maria ten Have,
zijn voornemens een huwelijk aan te gaan en komen de volgende
voorwaarden overeen:
1.Zij brengen alle goederen die zij bezitten ten huwelijk aan.
Van zijde van de bruidegom zijn dit zijn klederen en lijfstoebehoren en ƒ150.=. Van zijde van de bruid betreft dit: a.Een stuk
bouwland, het Kloppenstukke in Meddo, tussen het Domeinland en
dat van de bouwman op Koks, groot ongeveer 350 roeden; b.Een
stuk bouwland genaamd als 't vorige, gelegen op de esch tussen
dat van de bouwlieden Klein Esselink en Berend Willem te Landewer, in Meddo, groot ongeveer 200 roeden; c.Een hooijmate, de
Weert genaamd, in Meddo tussen die van Garverdink en Loitink,
groot ongeveer drie dagmaaijens; d.Een vierde deel aan het goed
en plaatsjen Hoebink in Meddo, zo door de bouwman Berend Willem
Hoebink wordt bewoond en gebouwd; e.Een stuk bouwland op den
Zomers Esch in Groenlo, groot ongeveer 350 roeden; voorts de
bouwerij, korengewassen, gezaaij, mest en mestregt, levendige
have, bouwgereedschappen, klederen, lijfcieradien, roerende en
meubilaire goederen bij haar op 't goed Theenk voorhanden, welke
bouwerij c.a. geschat worden op ƒ 1956,85.
2.De verloofden hebben verklaard van buiten gemeenschap van de
ten huwelijk aangebragte en staande het huwelijk aanteërvene
goederen en schulden te willen zijn, bij aldien er bij het
overlijden van de eerststervende hunner kroost uit dit huwelijk
verwekt aanwezig was.
3.Zij schenken elkaar wederzijds het genot of vrugtgebruik van
de halfscheid van alle goederen die aan de eerststervenden van
hun zullen toebehoren, en waarvan de langstlevende naar zijn
goedvinden het genot zal hebben.
4.Zij disponeren wederkerig ten voordele der langstlevende over
de halvscheid van alle goederen die de eerststervende bij zijn
overlijden zal nalaten, zullende echter deze gift of making
alleen plaats hebben zo er op het overlijden der eerststervende
geen kind of kinderen aanwezig zijn.
0101 Inv.nr.1608, akte nr.3 d.d. 18180115
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Jannes Joseph Elsinkhorst, minderjarige zoon van Jan Geert
Elsinkhorst, kalkbrander, en Anna Geertrui Weenink, wonende op
het goed Elsinkhorst in de buurschap Baarlo onder Boekholt,
bruidegom, en Anna Maria Schuurink, meerderjarige dochter van
Gerrit Jan Schuurink, bouwman, wonende op 't goed Schuurink in
Meddo, en van wijlen Hendrika Sijhof, bruid, hebben het voornemen een huwelijk met elkaar aan te gaan.
Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Er zal tussen hen een algemene gemeenschap van al hun roerende
en onroerende goederen, tegenwoordige en toekomstige, plaats
hebben.
2.Indien er na het overlijden van de eerststervende geen kroost
uit het huwelijk aanwezig is zal de langstlevende vóór de verdeling der gemeenschappelijke goederen onder de titel van vooruitgenieting naar zich nemen, te weten de bruidegom als langstlevende zijn klederen en lijfstoebehoor en ƒ300.= en de bruid als
langstlevende haar klederen en lijfcieradien en ƒ 400.=. Zo er
echter kroost op de sterfdag aanwezig is zal deze vooruitgenieting geen plaats hebben.
0102 Inv.nr.797, akte nr.4 d.d. 18180228 (Groenlo).
Jan Philip van Albach, gepensioneerd lieutenant, wonende te
Groenlo, verkoopt een uitgang gaande uit Siebink in Meddo onder
Winterswijk van 9 schepel spilkoren 's jaars. De uitgang wordt
jaarlijks betaald op 3 februari met 5 nederlandsche guldens.
Koper is Albert Sevink, landbouwer in Meddo, voor 105 gulden.
0103 Inv.nr.1608, akte nr.18 d.d. 18180303
Verkopers: Jan Berend Damkot en huisvrouw Johanna Geertrui
Rotmans, landbouwers op Dieterink in Meddo. Kopers: Jan Hendrik
Boeijink, Berend Vriesen en huisvrouw Johanna Berendina Gesina
Boeijink en Dora Boeijink, allen landbouwers in Meddo en Brinkheurne op de goederen Boeijink en Deunk. Verkocht wordt: De
halfscheid aan 't erve en goed De Maat in Meddo, zo door de
bouwman Hendrik Jan Glieuwen wordt bewoond en gebouwd, bestaande
in de halfscheid aan de bouwmanswoning en verdere getimmertens,
voorts in de daarbij behorende bouw- en hoflanden in en rondom
het huis; behorende nog tot dit halve erve een vierde deel van
een hooijmaat gelegen bij Morsgers en Leurdijk in Meddo, waarvan
de overige aandelen aan de koperen en aan Teunis Degeners behoren; en nog de Veeneboord of halven dijk op 't Kolenberger veen,
waarvan Teunis Nijenhuis voor de wederhelft eigenaar is; tenslotte nog een gezit in de Hervormde Kerk van Winterswijk in de
vrouwenbanken; en met alle verdere rechten, zoals verkopers
hetzelve onverdeeld met de kopers bezitten. De koopsom bedraagt
400 gulden.

0104 Inv.nr.1608, akte nr.30 d.d. 18180409
Ten verzoeke van Janna Geertruid Damkot, landbouwster, wonende
op het goed de Buerse in Meddo, weduwe van Berend Willem Sijwas15 november 2006
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sink (overleden in juni 1817), voor zich zelve en als moeder en
voogdes over haar 4 minderjarige kinderen Janna Geertruid-,
Johanna Berendina-, Jan Hendrik- en Gerrit Jan Sijwassink en in
tegenwoordigheid van Jan Sijwassink, landbouwer in Ratum, toeziend voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van Janna Geertruid
Damkot en haar minderjarige kinderen:
Roerende goederen: de nummers 1 t/m 185, samen ƒ 1059.=.
Voordelige pretensien: nummers 1 t/m 5, samen ƒ 533,25.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 14, samen
ƒ1418,20.
Onroerende goederen: Een stuk bouwland groot ongeveer 4½ schepel
gezaaij, gelegen op 't Rouwkamp in Meddo, en twee gezitten in de
Hervormde Kerk van Winterswijk.
0105 Inv.nr.1608, akte nr.34 d.d. 18180422
Janna Maria Garverdink, huisvrouw van Jan ten Beijtel, bouwman
op Garverdink in Meddo, geeft haar testament op, te weten:
"Ik maake aan mijnen tegenwoordigen man Jan ten Beijtel, landbouwer op Garverdink in de buurschap Meddeho onder Wenterswijk,
alle mijne goederen, zonder uitzondering, die ik stervende zal
nalaaten. Bijaldien egter mijnen man Jan ten Beijtel vóór mij
kwam te sterven, wil ik, dat zijnen zoon en dogter, Antoon ten
Beijtel en huisvrouwe Janna Maria Garverdink, landbouwers, meede
op dukgemeld goed Garverdink woonende, mijne universeele ervgenaamen zijn, en in plaats van hunnen vader Jan ten Beijtel mijne
geheele nalatenschap genieten; en zoo één hunner meede vóór mij
mogte overlijden, zal de langstleevende van hun beide, alle
mijne goederen erven."
0106 Inv.nr.1608, akte nr.35 d.d. 18180422
Antoon ten Beijtel, landbouwer, wonende op Garverdink in Meddo,
geeft zijn testament op, te weten:
"Ik maake aan mijne tegenwoordige huisvrouwe Janna Maria Garverdink, bij mij inwonende, mijne geheele nalatenschap voor zo
verre de wet mij permitteerd daar over te disponeren."
0107 Inv.nr.1608, akte nr.36 d.d. 18180422
Janna Maria Garverdink, huisvrouw van Antoon ten Beijtel, bouwman, wonende op het goed Garverdink in Meddo, geeft haar testament op, te weten:
"Ik maake aan mijnen tegenwoordigen man Antoon ten Beijtel,
landbouwer woonagtig op het goed Garverdink in de buurschap
Meddeho onder Wenterswijk mijne geheele nalatenschap en wil dat
hij mijnen eenigen en universeelen ervgenaam zij."
0108 Inv.nr.1608, akte nr.42 d.d. 18180429
Verkopers: Harmina Gesina van Eerden, weduwe van Garrit Willem
Loitink, landbouwster, voorts Teunis Loitink, landbouwer en
Hendrikus Loitink, landbouwer, allen wonende in Meddo op de
goederen Loitink en Hoebink. Zij verkopen voor 250 guldens aan
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de bouwman Jan Hendrik Maas, wonende op het goed Maas in Meddo,
hun eigendommelijke stuk bouwland den Lantinkkamp genaamd,
bestaande in bouwland, heggen en woeste grond, groot ongeveer
300 roeden en gelegen in de buurschap Meddo bij de Maat.
0109 Inv.nr.1608, akte nr.62 d.d. 18180520
Comparanten: 1.Jan Hendrik Maas, landbouwer in Meddo, als voogd
over Janna Willemina te Giffel, Josina te Giffel en Jan te
Giffel, minderjarige kinderen van wijlen Wander te Giffel en
huisvrouw Berendina Maas, overleden op Giffel in Meddo; 2.Jan te
Giffel, landbouwer op Meinen in Vragener (Lichtenvoorde) als
toeziend voogd over genoemde minderjarigen; 3.Teunis te Giffel
en Geertruid te Giffel, landbouwers op 't goed Giffel in Meddo,
meerderjarige kinderen van wijlen Wander te Giffel en Berendina
Maas. Comparanten begeren boedelscheiding van de boedel van
laatstgenoemd echtpaar. Deze boedel is door notaris Roelvink bij
acte van 30-3-1814 geïnventariseerd. De boedel omvat:
Onroerende goederen:
a.Erve Giffel in Meddo, bestaande uit huis, bakhuis, schoppe,
oven en put onder nr.348, een steenoven en annexe gebouwen,
gaardegrond ad 400 roeden, weidegrond ad 200 roeden, woeste
grond met struiken in de Steenkuile ad 580 roeden, weiland in de
Weide genaamd ad 1 morgen 199 roeden, bouwland 't Betenslat
genaamd ad 1 morgen 272 roeden, bouwland 't Roukampje genaamd ad
300 roeden, bouwland de Elskamp genaamd ad 250 roeden, bouwland
de Eerdenskamp genaamd ad 1 morgen 400 roeden, weide de Heerdinkmate genaamd ad 2 morgen 250 roeden, een huis genaamd het
Panovens of Giffelershuisjen onder nr.347, gaardegrond bij dit
huis gelegen, in 't geheel waardig geschat 6790 guldens.
b.Erve Illebarg in Meddo, bestaande uit huis en schoppe onder
nr.349, een perceel hofland in de Lage Gaarden genaamd ad 80
roeden, in 't geheel waardig geschat 210 guldens.
c.Erve Meddeholt in Meddo, bestaande uit huis en put onder
nr.374 en een perceel gaardegrond ad 200 roeden, waardig geschat
350 guldens.
d.Een achtste deel aan 't erve de Stegge genaamd in Ratum c.a.
(waarde 270 gulden).
Roerende goederen: bestaande in de inboedel des huizes en stukken van huisraad, huislinnen, beddegoed, gedorst en ongedorst
koren, provisie en eetwaren conform bedoelde inventaris, gewaardeerd op 483 gulden en 10 cents.
Bouwerij: bestaande in levendige have, t.w. één paard, 3 koebeesten, 3 kalveren en een varken, bouwgereedschappen, voertuig,
gezaaij, mesting, mestrecht conform bedoelde inventaris, gewaardeerd op 216 gulden 45 cents.
Boedelschulden: conform bedoelde inventaris ad 5091 gulden 40
cents.
Verdeling:
Geertruid-, Janna Willemina-, Josina- en Jan te Giffel staan aan
Teunis te Giffel af hun 4/5e deel aan Giffel, Illebarg, Meddeholt, roerende goederen en bouwerij.
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Aan Josina te Giffel wordt door de 4 anderen afgestaan hun 4/5e
deel aan de Stegge.
Ieder komt toe een vijfde van ƒ 8319,55 = ƒ 1663,91; Teunis
keert dit aan hun uit, maar aan Josina ƒ 1663,91 - ƒ 270.= =
ƒ 1393,91.
De schulden ad ƒ 5091,40 zullen door Teunis worden voldaan, waar
tegenover hij de uitkering aan de anderen verlaagt met ƒ 1018,28
per persoon (1/5 x ƒ 5091,40).
0110 Inv.nr.1608, akte nr.68 d.d. 18180523
Verkopers: Derk te Broeke en huisvrouw Aleida Hoenink en Jan
Hendrik Mellink en huisvrouw Harmina Gesina Hoenink, landbouwers, wonende te Rekken (Eibergen). Zij verkopen voor 425 gulden
aan Engelbarts Zellink, landbouwer op het goed Hoenink in Meddo,
hun eigendommelijke stuk bouwland met zijne heggen de Weembroek
genaamd, groot ongeveer 7 schepel gezaaij, gelegen in Meddo
tussen de landerijen van Harmelink en met het einde aan de
Hoeninkweide, thans bij Willem Hoenink in gebruik.
0111 Inv.nr.1608, akte nr.77 d.d. 18180620
Ten verzoeke van Jan Hendrik Boeijink, landbouwer, wonende op 't
goed Boeijink in Meddo, weduwnaar van Janna Willemina Heesen
(overleden op 18-1-1818), voor zich zelf en als vader en voogd
over zijn minderjarig kind Anna Geertruid Boeijink, en in tegenwoordigheid van Alexander Heesen, landbouwer op de Haar in Woold
als toeziend voogd over de minderjarige, wordt overgegaan tot
inventarisatie en beschrijvinge des boedels van Jan Hendrik
Boeijink en zijn minderjarig kind:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 272, samen ƒ 2503,75.
Voordelige pretensien in de boedel:nummers 1 en 2, samen
ƒ 18,25.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 15, samen
ƒ 1273,65.
Onroerende goederen:
1.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan het plaatsje de Kleine Maat in
Meddo.
2.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan de Meesweide of Paarde Slag,
groot in het geheel 500 roeden, gelegen bij Winterswijk aan de
Vredensche Steeg.
3.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan een stuk hofland den Bargs
goorden genaamd, in het geheel 100 roeden, gelegen bij Winterswijk aan de Vredensche Steeg.
4.Een onverdeeld 1/8e gedeelte aan 500 roeden hofland, gelegen
in vier percelen in den Brandsbosch voor 't dorp Winterswijk.
5.De onverdeelde helft aan 't goed Bennink in Miste.
6.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan 't goed Lemeler in Lievelde
(Lichtenvoorde).
7.Een onverdeeld 1/15e gedeelte aan een hooyweide in de buurschap Suiderwijk onder Boekholt (Pruissen).
8.Een halve veeneboord op het Boerlosche veen.
9.Het geneverstokershuisje staande bij 't huis op 't erve Boeij15 november 2006
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ink in Meddo.
0112 Inv.nr.1608, akte nr.102 d.d. 18180805
Jan te Voortwis, landbouwer, wonende op Scholtenhuis in Meddo,
geeft zijn testament op, te weten:
"Ik maake aan mijne tegenswoordige huisvrouwe Janna Willemina
Hietkamp de halvscheid mijner geheele nalatenschap, zo wel van
roerende als onroerende goederen, onder welke laatsten meede
speciaal begreepen is de halve Scholtenplaats in Meddo, mij
geheel toebehoorende, om die roerende en onroerende goederen, na
mijn overlijden in eigendom te bezitten.
Vervolgens maake ik aan mijnen broeder Jan Willem te Voortwis,
landbouwer op Jonkerenhuis in Meddo, woonagtig, de overige
halvscheid van Scholtenplaats in Meddo, zo thans door mij word
bewoond en gebruikt en waar van ik de wederhelft hier boven aan
mijne huisvrouw heb gemaakt.
Het overige mijner nalatenschap geeve ik aan mijnen vader Garrit
Willem te Voortwis, landbouwer, bij mij inwoonende.
Ik wil dat mijne schulden door alle mijne geinstitueerden zullen
worden betaald en wel naar maate een jeder hunner door mij is
bevoordeeld."
0113 Inv.nr.1608, akte nr.103 d.d. 18180805
Janna Willemina Hietkamp, huisvrouw van de bouwman Jan te Voortwis, wonende op Scholtenhuis in Meddo, geeft haar testament op,
te weten:
"Ik maake aan mijnen tegenswoordigen man Jan te Voortwis, landbouwer, met den welken ik thans op Scholtenhuis woone, mijne
geheele nalatenschap, voor zo verre mij de wet zulks permitteerd."
0114 Inv.nr.1608, akte nr.109 d.d. 18180903
Jufvrouwe Lucretia Reiniera Wijginck, grondeigenaresse, wonende
in de stad Groenlo, geeft haar testament op, te weten:
Zij maakt aan haar beide bij haar inwonende nichten Johanna
Colson Aberson en Lucretia Reiniera Colson Aberson haar gehele
nalatenschap. Van haar goederen zal de eerste speciaal bezitten:
het ¼e deel van erve Wensink (Neede); het Laage Kerkveldt of
Stadhouders Kamp met het bijgelegen Polletjen, gelegen onder
Groenlo; de halve Horst in Meddo.
Van haar goederen zal de tweede speciaal bezitten: het erve toe
Morsche in Lindveldt (Eijberg) en haar gehele meubilaire boedel
c.a.
Legaten:
Aan haar nicht Geertrui Colson Aberson ƒ 100.= ineens en voorts
haar levenlang alle jaar ƒ 200.=, uit te keren door de vorengenoemden; hiervoor blijft verbonden het gehele erve Boeijink en
het halve erve Kamphuis, bij de overige boedel aan haar beide
eerstgenoemde nichten gemaakt.
Aan Gehardus Gosewijn Colson Aberson, kapitein in Nederlandschen
Dienst, een hof aan het Molenpand bij Groenlo met de bijbehoren15 november 2006
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de visserij en ƒ 1600.= contant.
Aan haar neef Willem Colson Aberson, kapitein in Nederlandschen
Dienst, ¼e gedeelte van erve Wensink (Neede) en ƒ 100.= contant.
Aan haar nicht Everharda Louisa Colson Aberson, weduwe van de
heer van Marle, de vierde gedeelten van de beide erven Nijenhuis
in Meddo; de katerstede Ribbers in Beltrum; de halve katerstede
Wieskamp onder Winterswijk gelegen; een contante som van
ƒ 400.=.
Aan de dienstmeid, die op haar sterfdag bij haar zal wonen, een
som van ƒ 100.=.
Zij wil dat niemand anders als de bij dit testament genoemde
erfgenamen en legatarissen uit haar natelaten boedel zal bevoordeeld zijn.
0115 Inv.nr.1608, akte nr.127 d.d. 18181015
Ten verzoeke van Jan te Lintum sr., grondeigenaar, wonende op 't
erve Lintum in Woold, als voogd over de minderjarigen Tobias te
Lintum, Johanna te Lintum en Jan Derk te Lintum, kinderen van
wijlen Gerrit te Lintum op Meerdink (overleden op 8-5-1817) en
voorts ten verzoeke van Jan te Lintum sr., koopman te Winterswijk; Bernardus Arentzen en huisvrouw Josina te Lintum, wonende
op den Pol in Aalten; Jan Derk Venemans en huisvrouw Grada
Theodora te Lintum, landbouwers op erve Boeijink in Huppel;
Lubbert Derk te Lintum, landbouwer, wonende op 't goed Meerdink
in Woold; wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge
van de boedel van Gerrit te Lintum voornoemd.
Hierbij onder de onroerende goederen: ad 7.Een onverdeeld een
zesde gedeelte aan 't erve en goed de Hilte met deszelvs behuizingen en daaronder gehorende landerijen en gronden, gelegen in
de buurschap Meddo.

0116 Inv.nr.1608, akte nr.140 d.d. 18181125
Jan Willem Hoebink, landbouwer, wonende in Meddo, bruidegom en
Hendrina Diesselbrink, weduwe van Jan Willem Meijnen, landbouwster, wonende in het dorp Winterswijk, bruid, zijn voornemens
een huwelijk met elkaar aan te gaan. Voorwaarden:
1.Er zal een algehele en algemene gemeenschap van goederen,
zowel onroerende als roerende, tegenswoordige en toekomstige,
tussen hen plaats hebben.
2.De bruid zal, zo haar bruidegom zonder kroost uit dit huwelijk
vóór haar komt te sterven, bevoordeeld zijn met zijn gehele
nalatenschap en zal zijn gehele boedel erven.
3.De bruidegom wordt, zo de bruid vóór hem zonder kroost uit dit
huwelijk overlijdt, begiftigd met het vrugtgebruik harer nalatenschap.
0117 Inv.nr.1609, akte nr.8 d.d. 18190203
Ten verzoeke van Elisabeth Klumpers, landbouwster, wonende op 't
erve Wanders in Meddo, weduwe van Garrit Wanders (overleden op
10-3-1818) voor zich zelf en als moeder en voogdes over haar
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twee minderjarige kinderen Jan Hendrik- en Hendrika Wanders en
in tegenwoordigheid van Johann Henrich Wanders, glasemaker te
Vreeden (Pruissen) als toeziend voogd over de minderjarigen,
wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de
boedel van Elisabeth Klumpers en haar minderjarige kinderen:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 201, samen ƒ 1795,70.
Voordelige pretensien in de boedel: nummers 1 en 2 ƒ 800.=.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 10, samen
ƒ445,75.
Onroerende goederen:
1.Het erve en goed Wanders met deszelfs behuizinge en daaronder
gehorende landerijen en gronden in Meddo.
2.Het goed en plaats de Harmelink Woord, met de daaronder gehorende landerijen en gronden, gelegen in Meddo.
3.Een onverdeeld 1/5e gedeelte aan 't erve en goed de Hoeve, met
de daaronder gehorende landerijen en gronden, gelegen in Meddo.
0118 Inv.nr.1609, akte nr.12 d.d. 18190210
Herman Willem Willink (Winterswijk) verkoopt voor 1300 gulden
aan Gradus Schurink en huisvrouw Gesina Abbink (op Wesselink in
Meddo), de halfscheid aan het goed Klein Oostendorp (ged. in
Meddo en ged. in Zwol, Eibergen gelegen), bestaande in de halfscheid van de bouwmanswoning, schuur, bakoven en put, voorts in
de halve bouw, weidelanden, inslagen en plaggengronden met het
recht van heyden, weyden, plaggen en schollen maijen in de
Meddehosene en Zwolsche gemeente, tot dit goed behorende. Het
goed is belast met jaarlijks een gulden 50 cents dienstgeld aan
't Domein, 15 cent misgeld en 3 rogge garven (waardig geacht 45
cent) aan de organist van Winterswijk. Verkoper heeft het goed
op 25-6-1814 gekocht van Jan Albert te Strake op Colenberg.
Wordende expresselijk de woning, na de aankoop door comparant
van te Strake gedaan, door Gerrit Winterink met voorkennis van
den comparant op de gronden van dat erve gebouwd en uit dien
hoofde den eigendom van dien bouwman zijnde, buiten deze koop
gelaten. De koopsom blijft in het verkochte goed gehypothekeerd
tegen een jaarlijkse rente van 4½ percent.
0119 Inv.nr.1609, akte nr.13 d.d. 18190213
Inventarisatie van de boedel van Jan Willem Wevers, op 25-8-1818
op het goed Kempel in Meddo overleden. Inventarisatie wordt
verzocht door:
1.Janna Geertrui Lemkamp, weduwe van de overledene, wonende op
Kempel; uit haar huwelijk is geen kroost nagelaten.
2.Harmen Wevers, landbouwer op 't goed Walien in Huppel, vader
van de overledene.
3.Jan Barts Loitink (vader van wijlen de eerste vrouw van Jan
Willem Wevers), mede op Kempel wonende, voor zich en als vader
en voogd van zijn minderjarige kinderen Maria (moet zijn: Janna
Maria), Jan Willem en Berend Willem Loitink.
4.Berendina Willemina Loitink, meerderjarige zuster van de onder
3 genoemde minderjarigen, als dienstmeid mede op Kempel wonende.
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Getuigen bij de inventarisatie zijn Garrit Jan Beernink (op 't
Roskampshuisje) en Teunis te Giffel (op 't Roskamp), beide
landbouwer in Meddo.
De uitvoerige inventaris omvat roerende goederen (140 posten),
mansklederen (18 posten), vrouwenklederen (18 posten), tezamen
geschat op ƒ 948,55, een vordering op Hendrik Swartenkot op
Klein Essink (Miste) ad ƒ 6.= en schulden (45 posten) belopende
samen
ƒ 832,20.
0120 Inv.nr.1609, akte nr.46 d.d. 18190428
Ten verzoeke van Janna Willemina Hietkamp, landbouwster, wonende
op 't goed Scholtenhuis in Meddo, weduwe van Jan te Voortwis
(overleden op 15-11-1818) en ten verzoeke van Gerrit Willem te
Voortwis en Jan Willem te Voortwis, vader en broeder van de
overledene en landbouwers, mede op Scholtenhuis wonende, tezamen
testamentaire erfgenamen kragtens dispositie van de overledene
d.d. 5-8-1818, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels door Jan te Voortwis nagelaten:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 138, samen ƒ 1087,40.
Voordelige pretensien in de boedel: ƒ 32.=.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 21, samen
ƒ 5805,05.
Onroerende goederen: 1.Het goed en plaats Scholtenhuis in Meddo,
bestaande in een bouwmanswoning, schoppe en daaronder gehorende
landerijen; 2.Drie gezitten in de Hervormde Kerk van Winterswijk.
0121 Inv.nr.1609, akte nr.48 d.d. 18190504
Berend Broekmans, weduwnaar van Henders Beernink, landbouwer,
wonende in Meddo, bruidegom, en Aaltjen Bennink, weduwe van
Fredrik Jan Poelhuis, landbouwster, wonende op het goed Poelhuis
in Meddo, bruid, zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan te
gaan. Voorwaarden:
1.Zij brengen ten huwelijk aan al hun tegenwoordige goederen,
bestaande van zijde van de bruidegom in zijn aandeel aan de
boedel die hij met zijn overleden huisvrouw heeft bezeten en van
zijde van de bruid in de halfscheid van de boedel die zij met
haar kinderen bezit (van welke boedel eerlang behoorlijke inventarisatie zal worden geformeerd).
2.Er zal geen gemeenschap van goederen zijn; de aangebrachte
goederen blijven eigendom van degene door wie zij zijn aangebracht.
3.Winst en verlies staande het huwelijk voortevallen, zal gemeenschappelijk genoten en geleden worden.
4.Zij reserveren zich om elkaar nader te begiftigen en te betugtigen naar welgevallen.
0122 Inv.nr.1609, akte nr.95 d.d. 18190816
Jan Willem ten Hagen, landbouwer, wonende op 't Hagen in Meddo,
meerderjarige zoon van Garrit Jan ten Hagen en Josina Geertrui
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Klein Heurne, landbouwers wonende op 't Hagen in Meddo, bruidegom, en Hendrika van Roij, landbouwster, wonende op 't goed
Harmelink in Meddo, weduwe van Garrit Jan Harmelink en dochter
van Cornelis van Roij en Teune ten Tuente, beide overleden,
bruid, zijn voornemens eerstdaags een huwelijk met elkaar aan te
gaan. Voorwaarden:
1.Zij zullen ter wederzijden aanbrengen alle hunne thans hebbende en in het vervolg te verkrijgene, roerende en onroerende
goederen.
2.Tussen hen zal een algemene en algehele gemeenschap van goederen plaats hebben.
3.Indien bij 't overlijden van één van hen geen kroost uit dit
huwelijk aanwezig is, zal de langstlevende in volledige eigendom
bezitten alle de goederen die de eerststervende nalaat.
0123 Inv.nr.1609, akte nr.101 d.d. 18190831
Jan Willem Hennekes en huisvrouw Anna Catharina Elferink, landbouwers op het goed Elferink in Beltrum (Eibergen), verkopen aan
Gerrit Jan Boeijink, landbouwer op den Gelder Esch in Meddo een
aan hun toebehorend huisje het Wennink genaamd in Meddo met het
kleine gaardentje voor de deur en de braakgaarden, zijnde voor
het grootste gedeelte woeste grond en groot ongeveer 200 roeden.
De koopsom bedraagt 250 guldens.
0124 Inv.nr.1609, akte nr.114 d.d. 18190923
Jan Stammers en huisvrouw Gesina te Stroote, landbouwers op het
goed Stammers in Meddo, verkopen voor 1900 gulden aan Christiaan
Roerdink, landbouwer op Scholtenhuis in Ratum, een aan hun
eigendommelijk toebehorende kamp bouw- en gaardeland groot circa
10 schepels gezaaij met een daarin staand huisje Stammers genaamd, gelegen in Meddo, rondom in het Meddehosche Veld, met het
recht van heiden, weiden, plaggen en veenen op 't gemeene veld
en gemeene veen.
0125 Inv.nr.1609, akte nr.137 d.d. 18191130
Berend Broekmans, landbouwer op het goed Beernink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Van wille veranderd zijnde, zoo vernietige ik, uit kragt deezer
mijner dispositie, in 't generaal alle testamenten voor heen
door mij gemaakt, en wel speciaal het testament, dat ik op den
vijfden Meij 1817 voor den openbaaren notaris Jan Berend Roelvink Bernard zoon te Wenterswijk heb gepasseerd, willende ook
dat testament, als niet gemaakt, hebbe geconsidereerd."
0126 Inv.nr.1610, akte nr.9 d.d. 18200105
Everharda Louisa Colson Aberson, wed. van Jan Stephanus van
Marle, in leven ontvanger der directe belastingen te Zeddam,
wonende Zeddam, verkoopt aan Martha Catharina Wilhelmina Frechgen wed. Schreven Christiaanszoon, wonende in dorp Winterswijk
voor 1600 gulden haar eigendommelijke een kwart aan het erve en
goed Nijenhuis in Meddo, zo thans door de bouwlieden Engelbart
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Schreven en Jan Berend Nijenhuis wordt bewoond en gebruikt,
bestaande in de getimmertens nrs.309 en 310, voorts in ongeveer
28 morgen daaronder gehorende bouw-, hooij- en weidelanden,
gaarde, heij en boschgrond met de daarop staande houtgewassen.
0127 Inv.nr.1610, akte nr.10 d.d. 18200105
Willem Jacob Roelvink, secretaris van het schoutambt Lichtenvoorde en Lucretia Reiniera Colson Aberson, wonende te Groenlo,
zijn voornemens eerstdaags te huwen in verband waarmede zij
huwelijkse voorwaarden vaststellen. Zij brengen al hun thans
hebbende en in 't vervolg te verkrijgen roerende en onroerende
goederen in en tussen hen zal een algehele en algemene gemeeenschap van goederen plaats hebben. De langstlevende zal levenslang het vruchtgebruik hebben van alle goederen, die de eerststervende zal nalaten. Indien er uit het huwelijk kind of kinderen zijn zal het vruchtgebruik verder geen plaats hebben dan tot
de helft.
(N.B. Lucretia Reiniera Colson Aberson is o.a. eigenaresse van
een deel van Kamphuis en Horst in Meddo).
0128 Inv.nr.1610, akte nr.11 d.d. 18200105
Johanna Colson Aberson, zonder beroep, wonende te Groenlo, maakt
haar testament op:
"Ik maak aan mijnen broeder Pieter Colson Aberson, schoolhouder
te Markelo in Overijssel, uit mijne nalatenschap een contante
som van twehonderd en veertig guldens. Ik disponeere aldus,
omdat ik aan dien mijnen broeder uit medelijden en zonder in het
minst daar toe verpligt te zijn, beloovd heb, zes jaaren agter
elkanderen, elk jaar, veertig guldens te zullen geeven; het welk
dan in zes jaaren twehonderd en veertig guldens uitmaakt. Ik wil
alzoo, bijaldien ik kwam te overlijden, vóór dat mijn broeder
welgemeld, de door mij aan hem beloovde twehonderd veertig
guldens had ontvangen (het welk zal kunnen blijken uit de aantekeningen die daarvan in mijnen boedel voorhanden zullen zijn)
dat hij alsdan het hem nog competerende dier som, vooraf uit
mijne nalatenschap zal trekken."
(N.B. Johanna Colson Aberson is o.a. eigenaresse van een deel
van Horst in Meddo).
0129 Inv.nr.1610, akte nr.12 d.d. 18200105
Lucretia Reiniera Colson Aberson, zonder beroep, wonende te
Groenlo, maakt haar testament op:
"Ik maak aan mijnen broeder Pieter Colson Aberson, schoolonderwijzer te Markelo in de provincie Overijssel, uit mijne nalatenschap een contante geldsom van twehonderd en veertig guldens. Ik
stel deeze mijne dispositie, omdat ik aan welgemelden mijnen
broeder, uit een bijzonder medelijden en zonder het minst daar
toe verpligt te zijn, beloovd heb, zes jaaren agter elkanderen
te zullen geeven, elk jaar, veertig guldens; het welk in zes
jaaren twehonderd en veertig guldens uitmaakt. Ik wil alzoo,
bijaldien ik kwam te overlijden, vóór dat mijn broeder welge15 november 2006
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meld, de door mij aan hem beloovde twehonderd en veertig had
ontvangen (het welk zal kunnen blijken uit de aantekeningen die
daar van in mijnen boedel voorhanden zullen zijn) dat hij alsdan
het hem nog competerende dier som vooraf uit mijne nalatenschap
zal trekken."
(N.B. Lucretia Reiniera Colson Aberson is o.a. eigenaresse van
een deel van Kamphuis en Horst in Meddo).
0130 Inv.nr.1610, akte nr.25 d.d. 18200203
Ten verzoeke van Berend Hendrik Hofkes, landbouwer op 't goed
Hofkes in Meddo en in tegenwoordigheid van Jan Albert Mensink en
Willemina Mensink, landbouwers op 't goed Mensink in Ratum en
van Harmen Jan Wevers, landbouwers op Dunnewijk in Ratum, zijnde
samen erfgenamen van Jan Derk Hofkes, in leven landbouwer,
overleden op 17-9-1819 op 't goed Hofkes in Meddo, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van de
erfgenamen. De overledene was broeder van Berend Hendrik Hofkes
en volle oom van moeders zijde der overige erfgenamen.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 135, samen ƒ 667,45.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 21, samen
ƒ 6480,50.
Onroerende goederen:
1.Het erve en goed Hofkes in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, schoppe en bakoven met de daarbij gehorende gaarden,
weiden, hooygronden en houtgewassen.
2.Een stuk bouwland de Braak genaamd, groot ongeveer 2 morgen en
400 roeden, mede in Meddo gelegen.
3.Een stuk bouwland op de Boeijink Esch, groot ongeveer één
morgen en 400 roeden, mede in Meddo gelegen.
4.Een halve Veeneplas op 't Zwilbroeksche veen.
5.Twee gezitten in de vrouwenbank van de Hervormde Kerk te
Winterswijk.
0131 Inv.nr.1610, akte nr.52 d.d. 18200412
Lucretia Reiniera Colson Aberson, huisvrouw van Willem Jacob
Roelvink (secretaris van Ligtenvoorde), te Groenlo verklaart te
vernietigen en te annulleren alle testamenten, voorheen door
haar gemaakt en wel speciaal het testament van 5-1-1820, als
willende, dat een nog ander effect sortere.
(N.B. Lucretia Reiniera Colson Aberson is o.a. eigenaresse van
een deel van Kamphuis en Horst in Meddo).
0132 Inv.nr.1610, akte nr.53 d.d. 18200412
Johanna Colson Aberson, eigenaresse, wonende te Groenlo, verklaart te vernietigen en annulleren alle testamenten voorheen
gemaakt en wel speciaal het testament van 5-1-1820, als willende
dat 't zelve geen effect zal sorteren.
(N.B. Johanna Colson Aberson is o.a. eigenaresse van een deel
van Horst in Meddo).
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0133 Inv.nr.1610, akte nr.56 d.d. 18200420
Ten verzoeke van Jan Berend Nijenhuis, landbouwer op 't goed
Nijenhuis in Meddo en van Wander Nijenhuis, landbouwer op genoemd goed Nijenhuis en van Engelbartus Nijenhuis, landbouwer in
Winterswijk en van Harmen Jan Nijenhuis en huisvrouw Janna
Willemina Nijenhuis, landbouwers op Hesselinkweide in Ratum,
samen erfgenamen van Teunisken Gesina Nijenhuis, zuster van
eerstgenoemden en laatstgenoemde requiranten en dochter van de
tweede requirant Wander Nijenhuis (zijnde Teunisken Gesina
Nijenhuis overleden op 10-1-1820 ten huize van haar broer Jan
Berend Nijenhuis), wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van de overledene:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 88, samen ƒ 305,85.
Een doos met papieren: obligaties e.d., nummers 1 t/m 10,
ƒ 1618,07½.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 12, samen
ƒ 204,90.
0134 Inv.nr.1610, akte nr.64 d.d. 18200508
Ten verzoeke van Derk Schreurs, landbouwer, wonende op Keveskamp
in Meddo, weduwnaar van Maria Geertruid Keveskamp (overleden op
20-4-1819), voor zich en als vader en voogd over zijn vijf
minderjarige kinderen Frederik-, Jan Barend-, Berendina-, Mariaen Jan Willem Schreurs, en ter presentie van Steven Jan Keveskamp, landbouwer in Miste, als toeziend voogd over de minderjarigen en voorts ten verzoeke van Jan Derk Rotmans en huisvrouw
Hendrika Josina Schreurs, landbouwers in dit kanton, zijnde
Hendrika Josina Schreurs meerderjarige dochter van Derk Schreurs
en wijlen Maria Geertruid Keveskamp, wordt overgegaan tot
inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van Derk Schreurs
en kinderen:
Onroerende goederen: de nummers 1 t/m 108, samen ƒ 395,10.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 16 ƒ 1769,95.
Onroerende goederen:
1.Het goed en plaats Keveskamp in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, schoppe, put en bakoven, met de daaronder gehorende
bouw-, hooi-, heggen- en plaggengronden, zigtvree en houtgewassen.
2.Een gezit in de Hervormde Kerk van Winterswijk.
0135 Inv.nr.1610, akte nr.72 d.d. 18200530
Comparanten zijn Hendrik Tolkamp en huisvrouw Janna Huitink,
voorts Berendina Tolkamp, Harmina Tolkamp en Hendrika Tolkamp,
allen boerenbedrijf doende en wonende in Meddo, en dan nog
Christiaan Tolkamp, kleermaker, in Winterswijk wonende. Zij
verklaren te transporteren aan hun zoon en broeder Harmanes
Johannes Tolkamp, landbouwer in Meddo, hun eigendom aan de
bouwerij, gezaaij, mest en mestregt, levendige have en bouwgereedschappen met alle toebehoor, voorts de meubilaire boedel en
alle roerende goederen op het plaatsje Barkel in Meddo voorhanden, zo en als thans nog door de beide eerste comparanten wordt
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beheerd en gebruikt, alleen uitgezonderd kisten en klederen van
de beide eerste comparanten. Het vorenstaande wordt alles tezamen waardig geschat 150 guldens. Voorts wordt overeengekomen dat
Harmanes Johannes Tolkamp hiervoor zijn ouders Hendrik Tolkamp
en Janna Huitink levenslang zal verplegen en alimenteren en
dezelven bij zich op het plaatsje Barkel in Meddo laten inwonen,
hen kleden en van alle nooddruft voorzien en hen na overlijden
overeenkomstig hunnen staat ter aarde doen besteden.
0136 Inv.nr.1610, akte nr.75 d.d. 18200601
Verkopers: Jan Hendrik ten Voorde, landbouwer op Groot Wennink
en Jan Antoon Roters en huisvrouw Anna Maria ten Voorde, landbouwers, alle onder Vreden wonende. Zij verkopen voor 150 gulden
aan Jan Berend Ribbers, landbouwer op het goed Illebarg in Meddo
een onverdeeld een zesde deel aan het bouwplaatsje 't Voorde in
Meddo, bestaande in een zesde deel aan de bouwmanswoning en
schoppe met een zesde deel aan ongeveer 15 schepel gezaaij land
tot dit perceel behorende, zo als thans door de daarop wonende
bouwman Jan Hendrik Grevink wordt gebouwd en gebruikt.
0137 Inv.nr.1638, akte nr.4 d.d. 18200810
Harmen Harmsen, winkelier, en huisvrouw Geertruid te Voortwis,
wonende in het dorp Winterswijk, verkopen aan Jan Willem Beijers
en huisvrouw Janna Willemina te Voortwis, beide landbouwers op
het erve Beijers in Meddo een aan hun in eigendom toebehorend
1/8e gedeelte aan het goed Beijers, Beijershuisjen en den Reupenakker in Meddo, groot ongeveer 400 roeden. De koopsom bedraagt 300 gulden. Het verkochte is de verkopers voor de halfscheid uit hun ouderlijke boedel aangekomen en voor de rest bij
koopcontract van 25-3-1815 (voor notaris Roelvink).
N.B.Janna Willemina te Voortwis moet zijn Janna Willemina Honders.
0138 Inv.nr.1610, akte nr.111 d.d. 18200812
Hendrik Jan Sikkink, landbouwer op Sikkink (Cotten) verkoopt aan
Jan Albert te Strake, landbouwer op Kolenberg (Dorpbuurschap),de
onverdeelde helft van 't erve en goed Beernink, waarvan de
wederhelft aan de koper toebehoort, gelegen in de buurschap
Meddeho, bestaande in de halfscheid van de bouwmanswoning,
schuur, bakoven en verdere getimmertens, voorts de halfscheid
van de daar onder gehorende bouw-, gaarde-, wild- en bosgronden,
inslagen, plaggenvreden en houtgewassen, wordende thans door de
bouwman Berend Broekmans gebouwd en gebruikt. De koopsom bedraagt 3500 guldens.
0139 Inv.nr.1610, akte nr.118 d.d. 18200909
Harmina Tuente, landbouwster, weduwe van Jan Berend Harmelink,
wonende op het goed Harmelink in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik maak en prelegateer aan Hendrika van Rooij, weduwe van
Garret Jan Harmelink en nu huisvrouw van den bouwman Jan Willem
ten Hagen bij mij inwonende, mijne geheele nalatenschap. Ik
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verklaar dat onder deeze mijne nalatenschap behoord de som van
700 guldens, vier koebeesten en twee paarden, welke ik bij het
ingaan van mijn huwelijk met wijlen mijnen man Jan Berend Harmelink ten huwelijk heb aangebragt en welk een en ander mijnen
wettigen eigendom is."
0140 Inv.nr.1638, akte nr.7 d.d. 18200911
Jan Willem Roerdink, landbouwer op Roerdink in Meddo, verkoopt
onder vrijwaring ter zake van evictie voor 150 guldens aan
Joseph Reichman, medicine docter, Jan Hendrik Schuurmans, grondeigenaar, en Harmanus Johannes Schreven, Roomsch Catholijk
pastor, alle in het dorp Winterswijk wonende, drie onafgedeelde
aandelen aan een kamp bouwland groot ongeveer 300 roeden, liggende rondom in des zelfs wal bij het Molenaarshuis op het
zogenaamde Hazenveld in Meddo.
0141 Inv.nr.1610, akte nr.122 d.d. 18200925
Comparanten zijn: Garrit Jan Bennink op Dieterink in Meddo, Jan
Willem Bennink op Gelink, Jan Hendrik Aalves op Poelhuis met
zijn huisvrouw Geertgen Bennink, Jan Willem Schuurmans en huisvrouw Henders Bennink, Hendrikus Ligtenbarg en huisvrouw Hendrika Bennink, Harmina Bennink, Antoon Oldenhof op Keppelhof en
huisvrouw Maria Bennink, allen landbouwers en landbouwsters, de
eerste 9 in Winterswijk en de laatste 2 onder Weeske (Pruissen)
wonende. Zij transporteren en dragen over aan hun zoon, broeder
en zwager Hendrik Bennink, landbouwer, mede op Dieterink in
Meddo wonende, hun eigendommelijke bouwerij, gezaaij, mest en
mestregt, levendige have en vee met de bouwgereedschappen en al
deszelfs toebehoor, voorts de gehele meubilaire boedel en alle
roerende goederen, die op het goed Dieterink voorhanden zijn.
Hiervan zijn alleen uitgezonderd de lijfstoebehoren van de
eerste comparant en zijn beddegoed, dat hij gebruikt. Alle over
te dragen goederen worden door comparanten waardig geschat ƒ
147.=. Hendrik Bennink zal hiervoor zijn vader Garrit Jan Bennink levenslang verplegen en alimenteren, hem bij zich doen
inwonen en van alle nooddruft voorzien en hem na zijn overlijden
overeenkomstig zijnen staat ter aarde doen besteden.
0142 Inv.nr.1610, akte nr.130 d.d. 18201125
Verkopers: Jan Hendrik Boeijink, Berend Vriesen en huisvrouw
Johanna Berendina Boeijink, Gesina Boeijink en Dora Boeijink,
alle landbouwers in Winterswijk wonende. Zij verkopen voor 1300
gulden aan Hendrik Jan Glieuwen en huisvrouw Christina Boeijink,
landbouwers op het goed De Maat in Meddo hun erve en goed De
Maat zo thans door de koperen wordt bewoond en gebouwd, bestaande in een bouwmanswoning en verdere getimmertens, voorts in de
daaronder gehorende landerijen, hofgrond en boomgaard rond het
huis gelegen, in een halve hooijmate bij Morsgers en Leurdijk
gelegen, waarvan Teunis Morsgers de wederhelft toebehoort, in
een veeneboord of halven dijk op 't Kolenberger veen waarvan
Teunis Nijenhuis de wederhelft toebehoort en in een gezit in de
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Hervormde Kerk van Winterswijk in de vrouwenbanken. De verkochte
gronden zijn groot ongeveer 14 schepels gezaaij.
0143 Inv.nr.1638, akte nr.23 d.d. 18201221
Verkopers: Jannes Grevink op Grevink, Jan Hendrik Grevink op het
Voorde en Jan Derk Lammerdink op 't Keveskamp en zijn huisvrouw
Grada Grevink, alle landbouwers in Meddo. Zij verkopen voor 800
gulden aan de bouwman Jan Willem van Eerden op het erve van
Eerden in Meddo, hun eigendommelijke plaatsje of katerstede
Grevink, gesitueerd aan de gronden van de koper in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning en brandschoppe, voorts in ongeveer 5 schepel gezaaij bouw-, gaarden- en weigrond op den kamp
aan het huis gelegen en in ongeveer 3 schepel gezaaij land den
Nieuwhuis of Voelendijks gaarden genaamd met den plaggengrond,
met en benevens een veeneboord of veengrond op het Zwilbroeksche
Veen, alles in Meddo gelegen.
0144 Inv.nr.1611, akte nr.1 d.d. 18210102
Ten verzoeke van Aleida Bennink, weduwe van de landbouwer Fredrik Jan Poelhuis, wonende op het goed Poelhuis in Meddo, voor
zich en als moeder en voogdes over haar 2 minderjarige kinderen
Jan Derk Harmanus- en Hendrikus Poelhuis, ten overstaan van
Albert Sevink, landbouwer, wonende op Wanders in Meddo, als
toeziend voogd over de minderjarigen; voorts ten verzoeke van
Wander Poelhuis op Poelhuis, van Jan Hendrik Poelhuis op Warjerdink, van Gerrit Jan Poelhuis aan Poelhuis en van Frans Anton
ter Steeg op Geesink en huisvrouw Catharina Poelhuis, alle
landbouwers in Meddo, zijnde laatstgenoemden Wander-, Jan Hendrik-, Gerrit Jan- en Catharina Poelhuis meerderjarige kinderen
van gezeide Aleida Bennink, wordt overgegaan tot inventarisatie
en beschrijvinge des boedels, aan gemelde Aleida Bennink en haar
kinderen door het overlijden van hun vader Fredrik Jan Poelhuis
(overleden voor den jare 1811) toebehorende:
Roerende goederen: de nummers 1 t/m 64, samen ƒ 201,75.
Voordelige pretensien in de boedel: nummers 1 t/m 17, samen
ƒ 7352,75.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 en 2, samen
ƒ 166,10.
Onroerende goederen:
1.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan 't plaatsjen 't Goor in Miste,
door Toon Albers bewoond en gebruikt.
2.Een onverdeeld ¼e gedeelte aan 't plaatsjen Verwoolde in
Vragender onder Lichtenvoorde, door Antoon Meekes gebruikt.
3.Een onverdeeld 1/8e gedeelte aan 't goed de Matsmate, gelegen
onder Eyberg, door Gerrit Kerkhof gebruikt.
0145 Inv.nr.1611, akte nr.3 d.d. 18210120
Inventarisatie ten verzoeke van Janna Geertruid Goossens, landbouwster, weduwe van Jan Berend Ribbers (overleden juni 1820),
wonende op Illebarg in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes
van haar 3 minderjarige kinderen Jan Hendrik-, Anna Hendrika- en
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Janna Geertruid Ribbers, en met Gerrit Jan te Bulte, landbouwer
in Eefsele onder Lichtenvoorde als toeziend voogd.
Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels
van Janna Geertruid Goossens en haar minderjarige kinderen.
De roerende goederen, mansklederen, vrouwen klederen en gezaaij
op 't land en provisie zijn vervat in de posten 1 t/m 138,
gezamenlijk gewaardeerd op ƒ 463,30.
De lastige boedelschulden zijn:
1.Onderhandse obligatie ten voordele van Gerrit Jan Tjeenk en
huisvrouw Anna Maria Garverdink in Meddo d.d.1-5-1813 ad
ƒ 1000.=
2.Idem ten voordele van Jan Berend Meekes, landbouwer in Rekken
d.d. 27-12-1815 ad ƒ 600.=.
3.Jan Berend Stortelder, landbouwer in Meddo, wegens ter leen
voorgeschoten geld ƒ 200.=.
4.De Roomsch Catholijke pastor Hermanus Johannes Schreven in
Winterswijk wegens kerkelijke diensten ƒ 50.=.
5.De weduwe Gerrit Schreven Christiaanszoon in Winterswijk
wegens geleverde elle waaren ƒ 3,35.
6.Hendrik Jan Meerdink (Winterswijk) voor geleverde winkelwaaren
ƒ 8,70.
7.Jan Willem Mentinkberg in Winterswijk wegens arbeidsloon en
geleverde waaren ƒ 15,50.
8.Johannes Bernardus Schuurmans in Winterswijk wegens bier en
jenever op de begravenis ƒ 8,25.
Nummers 1 t/m 8 samen ƒ 1885,80.
Onroerende goederen:
1.Het plaatsje Illebarg in Meddo bestaande in een bouwmanswoning
en verdere getimmertens met de daaronder gehorende landerijen en
gronden zo thans door de inventarisante zelf wordt bewoond en
gebruikt.
2.Een onverdeeld 1/6e deel aan het plaatsje 't Voorde in Meddo,
bestaande in een bouwmanswoning en schoppen met de daaronder
gehorende landerijen, zo thans door de bouwman Jan Hendrik
Grevink wordt bewoond en gebruikt.
0146 Inv.nr.1638, akte nr.4 d.d. 18210124
Jan Albert te Strake, landbouwer, wonende op het erve Colenbarg
in de Dorpbuur van Winterswijk, verkoopt aan Engelbartus Lammers, molenaar in Meddo, een aan hem in eigendom toebehorend
stuk gaardengrond in Meddo tussen de landerijen en gronden van
Harmanus te Stroete, van Berend te Kolste en die van verkoper,
groot ongeveer 28 roeden en 38 ellen, de Binde genaamd, voor 100
gulden.
0147 Inv.nr.1611, akte nr.5 d.d. 18210203
Janna Geertruid te Voorde, wed. van Gerrit Jan Goossens, landbouwster op Illebarg in Meddo, verkoopt aan Albert Jan Boenink
in Lindvelde onder Eibergen en Janna Geertruid Goossens wed.Jan
Berend Ribbers, mede op Illebarg wonende, een onverdeeld zesde
gedeelte van het plaatsjen 't Voorde in Meddo, bestaande in een
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zesde gedeelte aan de bouwmanswoning en schoppe met een zesde
deel aan ongeveer 2 bunder 12 roeden en 48 ellen gezaaij land
tot dit perceel gehorende, zoals thans door de daarop wonende
bouwman Jan Hendrik Grevink wordt gebouwd en gebruikt, voor 150
guldens.
0148 Inv.nr.1638, akte nr.6 d.d. 18210203
Albert Jan Boenink, landbouwer op 't erve Boenink in Lindvelde
(Eybergen), bruidegom en Janna Geertruid Goossens, weduwe van
Jan Berend Ribbers, landbouwster op 't plaatsjen Illebarg in
Meddo, bruid, zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan te
gaan.
Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Tussen hen zal een algehele en algemene gemeenschap van goederen plaats hebben, zo wel van die zij dadelijk bezitten als die
zij in het vervolg verkrijgen.
2.De langstlevende zal het genot hebben van alle goederen die de
eerststervende zal nalaten, gevende alzo de eerststervende aan
de langstlevende gedurende zijn leven het vruchtgebruik van
zijne of hare goederen.
0149 Inv.nr.1638, akte nr.15 d.d. 18210317
Ten verzoeke van Jan Berend Damkot, landbouwer, wonende op het
plaatsjen Dieterink in Meddo, weduwnaar van Janna Geertruid
Rotmans (overleden juni 1820), voor zich en als vader en voogd
over zijn minderjarige dochter Janna Geertruid Damkot en in
tegenwoordigheid van Jan Hendrik Damkot, landbouwer op Damkotshuisjen in Woold, als toeziende voogd over de minderjarige,
wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels
aan Jan Berend Damkot en zijn minderjarige dochter toebehorende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 205, samen ƒ 905,70.
Schulden ten laste van de boedel:nummers 1 t/m 6, samen
ƒ 110,50.
0150 Inv.nr.1611, akte nr.22 d.d. 18210507
Inventarisatie ten verzoeke van Gerrit Jan Sevink, landbouwer op
Sevink in Meddo; Albert Sevink, landbouwer op Wanders in Meddo;
Jan Sevink, landbouwer op Schoppers in Meddo; Hendrikus Bouwman
en huisvrouw Hendrina Sevink, landbouwers op Bouwman in Neede
(Borculo); en Johanna Sevink, landbouwster op Sevink in Meddo;
samen kinderen van wijlen Jan Willem Sevink (overleden 1803) en
Hermina Harmelink (overleden 1806), in leven landbouwers op
Sevink in Meddo. Samen zijn zij eigenaren van de nalatenschap
van hun ouders en van die van hun op 4-3-1821 overleden zuster
Geertruid Sevink (landbouwster op Sevink). Overgegaan wordt tot
inventarisatie en beschrijvinge van de gemeenschappelijke boedel.
De roerende goederen en vrouwen klederen zijn vervat in de
posten 1 t/m 197, gezamenlijk gewaardeerd op ƒ 1337,70.
De onroerende goederen zijn:
1.4/15e gedeelten aan erve en goed de Hoeve in Meddo.
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2.stuk bouwland de Vlasakker genaamd, groot circa 7 bunder 8
roeden 9 ellen, gelegen bij Lomanshuis in Meddo.
3.weide de Scholtenmaat, groot circa 14 bunder 6 roeden 89
ellen, gelegen in Meddo aan de Sevink Steeg en 't erve Sevink.
4.bouwland 't Scholtenland, gesitueerd aan laatstgemeld perceel
en groot circa 5 bunder 3 roeden 36 ellen.
5.boomgaard 't Wambroek genaamd, zijnde goordegrond, aan de
Sevink Steeg gesitueerd, groot circa 2 roeden 98 ellen.
6.driesgrond 't Wambroek genaamd, aan het voorgaande gesitueerd,
groot circa 2 bunder 4 roeden 39 ellen.
7.bouwland op de Woord bij 't huis en goorden van 't erve Sevink
gelegen, groot circa 12 bunder 5 roeden 75 ellen.
Voorts komen op de inventaris voor 3 voordelige pretensien samen
groot ƒ 1375.=, contante penningen ad ƒ 12,50 en 9 schulden ten
laste van de boedel samen groot ƒ 189,45.
0151 Inv.nr.1611. akte nr.24 d.d. 18210508
Wander Nijenhuis, landbouwer op 't goed Nijenhuis in Meddo,
heeft zijn testament opgegeven:
"Ik maak bij wijze van vooruitmaking aan mijne beide zoonen Jan
Berend Nijenhuis en Engelbarts Nijenhuis, landbouwers in 't
kanton Winterswijk woonagtig, al datgene waar over ik, ingevolge
de wet bij vooruitmaking kan beschikken, en bijaldien een mijner
opgemelde zoonen voor mij mogt koomen te overlijden wil ik dat
zijn nablijvend kroost in zijne plaats erve, al dat geene het
welk hij ingevolge dit mijn testament vooraf uit mijne nalatenschap zouden kunnen trekken. Na dat mijne hier boven geinstitueerde erfgenamen het aan hun gepraelegateerde uit mijne nalatenschap zullen hebben genooten, stel ik hun gelijk met mijne
overige erfgenaamen en wil dat zij met dezelven het overschot
mijns boedels in egaale deelen genieten."
0152 Inv.nr.1638, akte nr.29 d.d. 18210514
Gradus Tenkink, landbouwer op Planten (Cotten) verkoopt voor 225
gulden aan Christiaan Roerdink, landbouwer op Scholtenhuis
(Ratum) een aan hem in eigendom toebehorend stukje bouwland met
de daarbij gehorende heggen, gelegen in Meddo tussen den Schurink esch en het land van Derk te Boske, groot ongeveer 56
roeden 77 ellen en 20 palmen, met en benevens een veneboord op
het Zwilbroeksche Veen. Genoemde percelen zijn door Gradus
Tenkink bij publieke verkoop d.d. 28-8-1816 (notaris Dericks)
van de eigenaren van het Rouwkamp aangekocht.
0153 Inv.nr.1638, akte nr.30 d.d. 18210519
Comparanten: Garrit Jan Sevink op Sevink, Albert Sevink op
Wanders, Jan Sevink op Schoppers, alle drie landbouwers in
Meddo, Hendrikus Bouwman en huisvrouw Hendrika Sevink landbouwers op Bouwmans in Neede en Johanna Sevink, landbouwster op
Sevink wonende. Zij gaan over tot verdeling der onroerende en
roerende goederen door hun in gemeenschap bezeten.
Het betreft 7 onroerende goederen, samen gewaardeerd op ƒ
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2857,66 en de roerende goederen (volgens inventaris 7-5-1821) ad
ƒ 1292,05, samen ƒ 4149,71, waarvan iedere deelgerechtigde
competeert ƒ 829,94 1/5.
1.Garrit Jan Sevink krijgt a.stuk bouwland den Vlasakker in
Meddo ad 78 roeden 81 ellen, waard ƒ 400.=; b.4/5e deel aan de
weide de Scholtenmaat, geheel groot 1 bunder 46 roeden 87 ellen,
het deel waard ƒ 400.=; c.Stuk bouwland Scholtenland groot 53
roeden 35 ellen, waard ƒ 220.=; d.Stuk driestgrond 't Wambroek,
groot 2 roeden 97 ellen, waard ƒ 5.=; e.Stuk bouwland 't Wambroek, groot 27 roeden 39 ellen, waard ƒ 90.=; f.Perceel bouwland op de Woord, groot 1 bunder 25 roeden 73 ellen, waard ƒ
480.=; g.Alle roerende goederen ad ƒ 1292,05; tezamen ƒ 2887,05,
dus een meerwaarde ad ƒ 2057,10 4/5.
2.Jan Sevink krijgt een onafgedeeld 2/15e deel van het erve de
Hoeve, voor het geheel bestaande in bouwmanswoning, schop en
verdere getimmertens, bouw-, hooij-, gaarde-, weide-, plaggen-,
wild- en heidegronden met de houtgewassen, geheel groot 13
bunder 38 roeden 43 ellen, hetdeel waard ƒ 581,33 en 1/5e deel
aan de Scholtenmaat voorgenoemd, het deel waard ƒ 100.=; en
contant ƒ 148,61 1/5 van Garrit Jan Sevink.
3.Johanna Sevink krijgt een onafgedeeld 2/15e deel van het erve
de Hoeve voornoemd, het deel waard ƒ 581,33 en contant ƒ 248,61
1/5 van Garrit Jan Sevink.
4.Albert Sevink krijgt contant ƒ 829,94 1/5 van Garrit Jan
Sevink.
5.Hendrikus Bouwman en huisvrouw Hendrika Sevink krijgen contant
ƒ 829,94 1/5 van Garrit Jan Sevink.
0154 Inv.nr.1638, akte nr.54 d.d. 18210726
Jan Beernink en zijn huisvrouw Willemina Rasink, landbouwers op
Hijink in Meddo, verkopen aan Egbertus Hofkes, rentenier te
Almelo en mej.Christina Willink te Enschede, de aan hun in
eigendom toebehorende 6/7e gedeelten aan een stuk bouwland,
groot in het geheel ongeveer 56 roeden 77 ellen 20 palmen,
gelegen in Meddo tussen de landerijen van het goed Hijink, den
voetpad van Groenlo op Winterswijk en de Beek. De koopsom bedraagt 200 nederlandse guldens. Het verkochte is door Jan Beernink en huisvrouw op 5-4-1805 bij acte voor het gerigt van
Bredevoord van Gerrit Jan Bruggenkamp en Clasina Linink, echtelieden, aangekocht.
0155 Inv.nr.1611, akte nr.81 d.d. 18210925
Jan Berend Maas en huisvrouw Janna Willemina Laarberg, landbouwers op Siebink (Meddo), verkopen voor 4500 gulden aan Gerhard
Hendrik Smits, griffier bij 't Vredegerigt van het kanton Wenterswijk en huisvrouw Catharina Dekkers (Winterswijk), hun erve
en goed Siebink zo door verkoperen wordt bewoond en gebruikt,
met het daarbij en ondergehorende bouwplaatsje Siebink-Bijvank
met alle de behuizingen en getimmertens, voorts mede de bij dat
erve gehorende landerijen en gronden, zijnde alle in Meddo
gelegen, t.w.:
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1. 3 bunder 40 roeden 63 ellen en 18 palmen gezaaij bouwland,
zijnde den Kamp bij Siebink.
2. 1 bunder 13 roeden 54 ellen gezaaij bouwland zijnde 't kempken bij Siebink-Bijvank.
3. 3 stukken bouwland in de Sevink Esch groot ongeveer 1 bunder
70 roeden 31 ellen.
4. een stuk bouwland den Kamp bij 't Elsen, groot ongeveer 1
bunder 13 roeden 54 ellen.
5. een weide achter de Jonkers Esch, groot ongeveer 1 bunder 27
roeden 73 ellen.
6. een weide achter de Loitink-Esch, groot ongeveer 1 bunder 6
roeden 44 ellen.
7. een koeweide achter de Kamp bij 't huis, groot ongeveer 1
bunder 6 roeden 44 ellen, benevens een woeste weide gedeeltelijk
een singel met dennen bepoot, leggende aan de plaggengrond van
Siebink.
8. een veneboord op 't Kolenberger veen.
0156 Inv.nr.1611, akte nr.95 d.d. 18211107
Ten verzoeke van Christina Esselinkpas, landbouwster, wonende op
't goed Koldeweide in Meddo, weduwe van Hendrik Bennink (overleden 4-11-1820) voor zich en als moeder en voogdes over haar 4
minderjarige kinderen Janna Geertruid-, Hendrik Jan-, Janna
Berendina- en Hendrik Bennink en ter presentie van Jan Willem
Bennink, landbouwer op Gelink in Corle als toeziend voogd over
de minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel aan Christina Esselinkpas en haar
minderjarige kinderen toebehorende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 177, samen ƒ 429,60.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 13 ƒ 612,10.
Boedelspapieren:
1.Acte van publieke verkoop van 28-8-1816, waarbij de eigenaren
van 't Rouwkamp aan Hendrik Bennink voornoemd verkopen een
gaarden groot 49 roeden 67 ellen 35 palmen in Meddo.
2.Acte van verpleging d.d. 25-9-1820, waarbij aan genoemde
Hendrik Bennink door zijn vader Gerrit Jan Bennink en door zijn
broer Jan Willem Bennink en door zijn zwagers en zusters Jan
Hendrik Aalves en huisvrouw Geertjen Bennink, Jan Willem Schuurmans en huisvrouw Henders Bennink, Hendrikus Ligtenberg en
huisvrouw Hendrika Bennink, Harmina Bennink, Antoon Oldenhof en
huisvrouw Maria Bennink wordt overgegeven de bouwerij, gezaaij,
mest en mestregt, levendige have, vee, bouwgereedschappen en
meubilairen boedel op 't goed Dieterink in Meddo.
0157 Inv.nr.1638, akte nr.71 d.d. 18211201
Elsken Uwland, weduwe van Albert Kortschot, landbouwster, wonende op het plaatsje Kolste in Meddo, heeft haar testament opgegeven:
"Ik maak bij mijn overlijden aan mijnen neef en nicht Derk
Uwland en Berendina Slotboom, landbouwers, bij de welken ik tans
op het plaatsjen de Kolste voornoemd ben inwonende, mijne ge15 november 2006
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heele nalatenschap, of den eigendom van alles, wat bij mijn
overlijden tot mijne nalatenschap zal behooren. Voorts wil en
begeer ik dat deze mijne universeele legatarissen, een half jaar
na mijn overlijden, uit mijnen natelaten boedel aan mijne overige ab intestato erfgenamen, of hunne wettige descendenten,
zullen uitkeren eene som van drie honderd Nederlandsche guldens,
en niets meer; zullende alzoo deeze som niet zuiver, doch na
aftrek van alle daar van te betalene regten aan hun worden
uitbetaald."
0158 Inv.nr.1638, akte nr.79 d.d. 18211212
Comparanten zijn Albert Zevink en Johanna Zevink, landbouwers in
Meddo. Zij gaan een ruiling aan als volgt:
D e 1e comparant geeft aan de 2e een erve en goed Essenhuis in
Meddo, bestaande in een boerenwoning en verdere getimmerten,
voorts in bouw-, hooij-, weide-, bos-, wild- en plaggengronden,
geschat op 2050 gulden, gevende een jaarlijks revenu van 102
gulden 50 cent; de 2e comparant geeft aan de 1e haar onafgedeeld
aandeel aan het erve en goed de Hoeve in Meddo, bestaande voor
het geheel in getimmertens, bouw-, hooij-, bos- en plaggengronden, begroot op een waarde van 800 gulden, gevende een jaarlijks
inkomen van 40 gulden. De 2e comparant geeft voorts aan de 1e een
toegift van 1250 gulden.
0159 Inv.nr.1639, akte nr.15 d.d. 18220218
Harmanus ten Hamme, dienstknegt op 't erve Sevink in Meddo,
meerderjarige zoon van Garret Jan ten Hamme en Willemina Alefs,
landbouwers in Lichtenvoorde, bruidegom, en Jenneken Sevink,
eigenaresse, wonende op Sevink in Meddo, meerderjarige dochter
van Jan Willem Sevink en huisvrouw Harmina Harmelink, beiden
overleden, bruid, zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan te
gaan. Voorwaarden:
1.Zij zullen wederzijds aanbrengen al hun thans hebbende en in
het vervolg te verkrijgene goederen; de bruidegom brengt aan
zijn klederen en lijfscieraden; de bruid brengt aan haar klederen en lijfscieraden, het erve en goed Essenhuis of GrevinkEssen in Meddo met de daarop staande getimmerten en ondergehorende landerijen en gronden en voorts nog contant ƒ 765,50.
2.Wanneer één van hen zonder kroost uit dit huwelijk na te laten
overlijdt, zal tussen hen geen verdere gemeenschap plaats hebben
dan alleen betrekkelijk de overwinsten uit hun beider nijverheid
voortgekomen en de verliezen door hen staande dit huwelijk
geleden; zullende alzo de door hen aangebrachte goederen in dit
geval de eigendom zijn en blijven van diegene, en retourneren na
die zijde, van waar zij zijn aangekomen.
3.Wanneer het huwelijk zonder kroost door versterf wordt ontbonden dan zullen zij zich over en weer een gifte doen van ƒ 800.=,
welke som aan de langstlevende uit de goederen van de eerststervende zal worden voldaan.
0160 Inv.nr.1639, akte nr.26 d.d. 18220330
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Verkoper is Jan Derk Lammerdink, landbouwer op het plaatsje
Keveskamp in Meddo en koper is Jan Sevink, landbouwer op Schoppers in Meddo. Verkocht wordt voor 50 gulden een stukje bouwland
en driestgrond de Kortevoorde genaamd groot 14 roeden 20 ellen,
benevens enige daaraan schietende plaggengrond gelegen in Meddo
op de zogenaamde Wormskamp kamp tussen de gronden van Jan Willem
ten Hagen op Schoppers.
0161 Inv.nr.1639, akte nr.31 d.d. 18220504
Garret Jan Beernink en huisvrouw Janna Geertruid Hesselink,
landbouwers op het Roskampshuisjen in Meddo, verkopen aan Aalbert Sevink en huisvrouw Elisabeth Klumpers, landbouwers op
Wanders in Meddo, hun eigendommelijke twee percelen bouwland
genaamd den Binnenbosch en den Middelkamp met de daaronder en
bij gehorende wild- of plaggengrond, gelegen in Meddo tussen de
gronden van de koperen en die van het plaatsje Smits, tezamen
groot ongeveer 42 roeden 57 ellen, voor 175 gulden.
0162 Inv.nr.1612, akte nr.54 d.d. 18220619
Ten verzoeke van Hendrika Alefs, landbouwster, weduwe van Jan
Willem Mensink en thans weder in huwelijk hebbende Jan Derk
Simmelink, landbouwer, tezamen op 't plaatsjen Essenhuis in
Meddo wonende en samen de voogdij hebbende over Jannes-, Antonij- en Jan Willem Mensink, minderjarige kinderen van de rekwirante in haar eerste huwelijk gewonnen en ten overstaan van
Antonij Mensink, landbouwer in Zwolle (Eijberg) als toeziend
voogd over gemelde minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge des boedels door wijlen Jan Willem
Mensink aan zijn minderjarige kinderen nagelaten en van welke
nog gene verdeling is gedaan:
Roerende goederen: de nummers 1 t/m 119, samen ƒ 485,60.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 16, samen
ƒ 482,85.
0163 Inv.nr.1639, akte nr.54 d.d. 18220816
(eerste zitting d.d. 9-8-1822 acte nr.51) Veiling ten verzoeke
van Jan Philip van Albach te Groenlo. Geveild wordt het erve
Alofs in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, schoppe, over
en put, getekend nr.357 V, voorts in ongeveer 3 bunder 80 roeden
93 ellen 98 palmen bouwland en ongeveer 3 bunder 52 roeden 17
ellen 81 palmen gaardengrond en weiland en nog ongeveer 2 bunder
48 roeden 66 ellen woeste grond en enig opgaand hout, wordende
het zelve thans door de bouwman Jan Alofs bebouwd en gebruikt.
Koper wordt Johan Hindrik Bennekamp, koopman te Stadlohn voor
2810 gulden.
0164 Inv.nr.1639, akte nr.4 d.d. 18230130
Geertruid ten Hagen, landbouwster, wonende op 't erve Hagen in
Meddo, geet haar testament op:
"Ik maak aan mijnen neef Jan Aalbert Schreurs, landbouwer, bij
mij op het plaatsjen het Hagen opgemeld inwonende, mijne geheele
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nalatenschap, niets daar van uitgezonderd. Ik wil dat hij alleen
mijnen erfgenaam zij."
0165 Inv.nr.1639, akte nr.5 d.d. 18230130
Berendina ten Hagen, landbouwster, wonende op 't erve Hagen in
Meddo, geeft haar testament op:
"Met uitzondering alleen van mijne kleer-kist en kleederen,
welke ik wil dat onder mijne bloedverwanten zullen deelbaar
blijven, maak ik aan mijne neef Jan Aalbert Schreurs, landbouwer, bij mij op het plaatsjen het Hagen opgemeld inwonende,
mijne geheele nalatenschap. Ik wil dat hij alleen, met uitzondering van het hier bovengenoemde, mijne geheele nalatenschap
erve."

0166 Inv.nr.1639, akte nr.21 d.d. 18230510
Garret Koobs, landbouwer, meerderjarige zoon van Garret Jan
Koobs en Janna Berendina te Giffel, op Kobes in Woold, bruidegom, en Theodora Willemina van Dunnewold, zonder beroep, minderjarige dochter van wijlen de landbouwer Jan Jacob van Dunnewold
en van Elsken te Voortwis, landbouwster op 't erve Jonkershuis
in Meddo, al waar haar dochter bij haar inwoont, bruid, zijn
voornemens een huwelijk met elkaar aan te gaan. Voorwaarden:
1.Zij brengen ten huwelijk aan hunne thans hebbende en in het
vervolg te verkrijgene goederen; de bruidegom brengt aan 1/6e
deel van de boedel door hem met zijn moeder, broer en zuster
gemeenschappelijk bezeten wordende; de bruid brengt aan 1/4e
deel van de goederen aan haar en haar broers bij acte van verdeling van 26-11-1817 toegedeeld.
2.Wanneer er geen kroost wordt nagelaten zal er tussen hen geen
verdere gemeenschap van goederen plaats hebben dan alleen betrekkelijk winst en verlies hun staande huwelijk te beurt vallende; in dat geval zullen de aangebrachte goederen retourneren
naar die zijde van waar zij zijn aangekomen. Wanneer er wel
kinderen zijn zal er een algehele gemeenschap van goederen
plaats hebben.
3.Wanneer de bruidegom eerst overlijdt schenkt hij haar 700
gulden, wanneer de bruid eerst overlijdt schenkt zij hem 600
gulden.
0167 Inv.nr.1639, akte nr.26 d.d. 18230607
Christina Willink, grondeigenares te Enschede verkoopt aan Jan
te Lintum senior, grondeigenaar op het erve Lintum in 't Woold,
de onafgedeelde halfscheid aan het erve Hijink en Hijinkhuisjen
in Meddo, bestaande voor het geheel in een huis, schoppe en
verdere getimmertens Hijink genaamd, in een bouwhuisje en daar
bij staand getimmer het Hijinkhuisjen, drie gezitten in de
Herv.Kerk te Winterswijk in de vrouwenbanken en voorts in de
volgende gronden: perceel bouwland genaamd achter Hijinkhuis ad
1 bunder 42 roeden 77 ellen; perceel dito genaamd op Hijink-Esch
ad 91 roeden; perceel weiland of wildgrond, gelegen tussen het
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bouwland en de Beek ad 17 roeden; perceel dito op den HijinkEsch ad 33 roeden 36 ellen; perceel bouwland ad 3 bunder naast
de voorgaanden; perceel weideland ad 66 roeden 14 ellen genaamd
het Harmensland; perceel dito genaamd het Lageweideken ad 36
roeden 20 ellen; perceel bouwland genaamd het Nieuwland ad 33
roeden 92 ellen; perceel weiland ad 25 roeden 97 ellen genaamd
den Bosch; perceel heide en weigrond ad 1 bunder 99 roeden 84
ellen genaamd de Weide; perceel heigrond ad 15 roeden 75 ellen
genaamd de Vlaschspree; perceel weiland ad 16 roeden 61 ellen
genaamd in den gaarden; perceel veldgrond of zichtvrede aan de
weg naar Groenlo ad 46 roeden 27 ellen; perceel weide en heijdegrond ad 81 roeden 75 ellen in de Tolkampsmate; perceel weide en
heijgrond ad 21 roeden 15 ellen genaamd het Maatgen; perceel
bouwland ad 61 roeden 3 ellen genaamd het laatste op Hijinkesch;
perceel bouwland ad 14 roeden 19 ellen 30 palmen genaamd het
Telgenkampje; 6/7e aan een perceel land bij de voorgaande (door
verkoper bij acte van 26-7-1821 voor notaris Dericks voor de
halfscheid aangekocht); voorts in de op het goed staande gewassen en in de onder het zelve gehorende bos-, groen- en plaggengronden en het regt van veenen op het Colenbargerveen. Een en
ander bezwaard met 1 mudde en 25 koppen rogge (gewaardeerd op 5
guldens) aan Berend Broekmans onder Winterswijk; een varken (2
gulden 50 cent); 4 gulden 20 cent; 13 koppen miskoren (gewaardeerd op 60 cent) en 44 cent tins aan het Domein.
De koopsom bedraagt 1600 gulden.
0168 Inv.nr.1613, akte nr.53 d.d. 18230812
Harmen Jan Lemmenes en huisvrouw Janna Willemina Wieskamp,
landbouwers op Lemmenes in Meddo, verkopen aan Gerhard Hendrik
Smits en huisvrouw Catharina Dekkers, grondeigenaren in Winterswijk, hun eigendommelijke bouwplaatsjen Lemmenes in Meddo bestaande in een bouwmanswoning, schuur, bakoven en put, met de
gaarden of hofgrond, voorts een stuk bouwland de Kleine Heurne
genaamd groot 28 roeden 38 ellen en 60 palmen, een stuk bouwland
het Heurne Stukje genaamd groot 24 roeden 83 ellen 77 palmen,
een stuk gaardengrond groot 21 roeden 28 ellen 95 palmen, een
stuk bouwland het Geerdesstukje genaamd groot 21 roeden 28 ellen
95 palmen, een stuk bouwland het Reusland genaamd groot 49
roeden 67 ellen 55 palmen, een stuk bouwland bij het huis groot
99 roeden 35 ellen 9 palmen en een stuk bouwland op den Lookamp
bij Garverdink groot 39 roeden 3 ellen 7 palmen met en benevens
het daarnaast gelegen weidjen. De koopsom is 1200 gulden.
0169 Inv.nr.1613, akte nr.64 d.d. 18230915
Ten verzoeke van Gesina Hilbelink, wonende op Gelink in Cotten,
weduwe van Harmen Jan Gelink (overleden op 9-3-1810), voor zich
en als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Gerrit Jan
Gelink bij wijlen haar man verwekt, mede tegenwoordig de toeziende voogd Gerrit Gelink, landbouwer in Cotten; voorts in
tegenwoordigheid van de koopman Jan Tenkink, wonende Winterswijk, als in huwelijk gehad hebbende Aaltjen Gelink, in leven
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dochter van de inventarisante Gesina Hilbelink en van Jan Berend
Hilbelink, landbouwer in Brinkheurne en van Salomon ten Bokkel
Huinink, predikant te Winterswijk, de eerste voogd en de tweede
toeziende voogd over de minderjarige Johanna Hendrika Tenkink,
dochter van gemelde Jan Tenkink en wijlen zijn huisvrouw Aaltjen
Gelink, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van
de boedel van inventarisante.
Onder de 6 onroerende goederen wordt onder 4 vermeld: De onverdeelde halfscheid van het erve en goed Esselink met de daaronder
gehorende landerijen en gronden, gelegen in Meddo.
0170 Inv.nr.1639, akte nr.41 d.d. 18231009
Garret Jan Sevink, landbouwer in Meddo, meerderjarige zoon van
wijlen de echtelieden Jan Willem Sevink en Harmina Harmelink,
bruidegom, en Antonia Broekmans, zonder beroep, wonende te
Vragender (Lichtenvoorde), meerderjarige dochter van Jan Hendrik
Broekmans, landbouwer en wijlen zijn huisvrouw Hinders Nijenhuis, bruid, zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan te
gaan. Voorwaarden:
De gemeenschap die er zal plaats hebben zal alleen bestaan in de
winsten en verliezen hun staande huwelijk te beurt te vallen;
zullende de wederzijds ten huwelijk aangebrachte goederen en die
welke hen in het vervolg door erfenis e.d. aankomen, de eigendom
blijven van degene die deze heeft aangebracht.
De bruidegom brengt aan: zijn klederen en lijfscieraden (geschat
op 75 gulden), een contante som ad 200 gulden, een perceel
bouwland in Meddo genaamd den Vlaschakker, een perceel hooijgrond genaamd de Scholtenmate, een perceel bouwland genaamd
Scholtenland, twee percelen weiland genaamd de Wambroeken en een
perceel bouwland genaamd de Woord.
De bruid brengt aan: haar klederen, lijfscieraden en enige
stukken huisraad (samen begroot op 250 gulden).
Zij doen als gift aan de langstlevende het vrugtgebruik van alle
goederen die de eerststervende op dat moment toebehoren.
0171 Inv.nr.798, akte nr.45 d.d. 18231223 (Groenlo).
Hendricus Zijhoff, logementhouder aan het Zwilbroek onder Vreden, verkoopt de halfscheid van een perceel bouwland op den
Kostverloren in Meddo onder Winterswijk, tussen het Hazenveld,
het land van Harmanus te Stroot en van Gerrit te Kotte, behorende de wederhelft daarvan aan de erven van Jan Hendrik Wiggerink,
groot in het geheel 32 Nederlandse roeden. Koper is Jan Hendrik
Niers, landbouwer in Meddo, voor 75 gulden.
0172 Inv.nr.1614, akte nr.5 d.d. 18240130
Jannes Boeijink en zijn huisvrouw Aleida Antonia van Bronkhorst,
landbouwers in Meddo verkopen aan Johan Henrich Bennekamp,
koopman te Stadlohn, hun reeds t.b.v. de koper bij acte van 1410-1820 verhypothekeerde eigendommelijke huisjen het Veldhoen
genaamd, met de hun toebehorende en daarbij gelegen grond,
zijnde ongeveer 56 roeden 77 ellen 20 palmen (400 roeden ouden
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maat) bouw- en gaardeland en enige nieuw aangegravene veldgrond,
alles gelegen in Meddo. De koopsom is 600 gulden.
0173 Inv.nr.1614, akte nr.6 d.d. 18240131
Comparanten zijn Jan Derk Simmelink en huisvrouw Hendrika Alefs,
landbouwers, wonende in Meddo ter ene zijde en Antony Mensink,
landbouwer in Zwolle (Eybergen) als toeziende voogd over de
minderjarige kinderen van Hendrika Alefs in eerder huwelijk bij
wijlen Jan Willem Mensink verwekt, t.w. Jannes-, Antonij- en Jan
Willem Mensink ter andere zijde. Zij bezitten samen een onverdeelde boedel, waarvan de inventaris is opgemaakt d.d. 19-61822, welke een voordelig saldo uitwijst vanƒ 2,75, dus voor
iedere partij ƒ 1,375.
Partijen komen overeen, dat alle roerende goederen en schulden
aan de ouders eerste comparanten worden toegedeeld, die als dan
aan tweede comparanten boven en behalven de ouderlijke verpleging en verzorging geven één gulden zeven en dertig en een halve
cent.
0174 Inv.nr.1614, akte nr.11 d.d. 18240217
Verkopers: Jan Albert te Strake en huisvrouw Anna Catharina
Klein Esselink, landbouwers, in Winterswijk op 't erve Kolenberg
wonende. Zij verkopen voor 6000 gulden aan scholte Christiaan
Roerdink op Scholtenhuis in Ratum, hun eigendommelijke erve en
goed Beernink in Meddo, thans bij bouwman Berend Broekmans in
pacht, bestaande in bouwmanswoning, schuur, huisje, put en
verdere getimmertens genummerd 31 en 323 V en voorts in de
volgende gronden: Bouwland de Varre aan de Beek (1 bunder 69
roeden 32 ellen 24 palmen); idem de Varre (16 roeden 3 ellen 80
palmen); idem gelegen tussen het voetpad na Groenlo en den Bosch
(21 roeden 85 ellen 72 palmen); idem 't Kloosterkampjen (43
roeden 43 ellen 6 palmen); idem de Woord (1 bunder 17 roeden 23
ellen 40 palmen); idem de Kamp (2 bunder 98 roeden 19 ellen 47
palmen); idem op het Morskampjen (15 roeden 81 ellen 9 palmen);
idem den Oostenkamp (1 bunder 49 roeden 16 ellen 83 palmen);
idem op den Lammerdink Esch (1 bunder 50 roeden 58 ellen 76
palmen); bosgrond de Zeven Walletjes naast Lammerdinksmaat (2
roeden 55 ellen 47 palmen); bosgrond de Zeven Walletjes aan het
Beekjen (12 roeden 34 ellen 79 palmen); weiland de Hoevermate (1
bunder 9 roeden 28 ellen 60 palmen); idem de Bosch (2 bunder 87
roeden 26 ellen 61 palmen); idem het Maatjen (39 roeden 45 ellen
65 palmen); idem het Slatjen (84 roeden 50 ellen 3 palmen); idem
de Morse (2 bunder 90 roeden 80 ellen 79 palmen); hofland den
Gaarden (46 roeden 69 ellen 50 palmen); weiland en heij het
Zonderpoll (1 bunder 13 roeden 82 ellen 78 palmen); heide tussen
de Beek en Varreland (11 roeden 35 ellen 44 palmen); heide in de
Varre naast de Varremaat (78 roeden 47 ellen 73 palmen); heide
tussen den Bosch en het Varreland (18 roeden 45 ellen 9 palmen;
heide in het Varre (20 roeden 86 ellen 37 palmen); heide den
Bosch (1 bunder 40 roeden 51 ellen 6 palmen); heide op het
Morskampjen (32 roeden 7 ellen 62 palmen); heide de driest de
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Varremaat (1 bunder 20 roeden 78 ellen 23 palmen); heide en
struiken zijnde den ouden weg en wal tussen de Dijk en Kamp (9
roeden 8 ellen 35 palmen); heide en struiken het Oostenbroekje
(1 bunder 48 roeden 30 ellen 67 palmen).
0175 Inv.nr.1614, akte nr.13 d.d. 18240221
Finale verkoop van onroerend goed.
Verkopers: 1.Derk Schreurs, weduwnaar van Maria Geertruid Keveskamp op 't goed Keveskamp in Meddo, voor zich en als vader en
voogd over zijn 4 minderjarige kinderen Jan Berend, Berendina,
Maria en Jan Willem Schreurs en in presentie van Steven Jan
Keveskamp op Henskes in Miste als toeziend voogd; 2.Hendrika
Josina Schreurs en haar man Jan Derk Rotmans, als dochter van
Derk Schreurs en Maria Geertruid Keveskamp; 3.Hermanus Oonk op
den Pas in Woold als gemachtigde van Frerik Schreurs, wonende te
Drachten, meerderjarige zoon van Derk Schreurs en Maria Geertruid Keveskamp.
Verkocht wordt: het erve en goed Keveskamp in Meddo, bestaande
uit bouwmanswoning, schoppe en put nr.88, voorts 1 bunder 84
roeden 50 ellen en 89 palmen bouwland (oude maat 13 schepel
gezaaij), 56 roeden 70 ellen en 20 palmen (twee dagmaayens oude
maat) hooijgrond, 28 roeden 38 ellen 60 palmen (één dagmaayens
oude maat) weidegrond en 42 roeden 57 ellen 90 palmen (oude maat
drie schepel gezaaij) gaardengrond, en een gezit in de Herv.Kerk
te Winterswijk.
Kopers worden: 1.Van het plaatsje de bouwman Harmanus Oonk op
den Pasop in Woold voor 1630 gulden; 2.Van de uitbouwing van het
mestregt uit 2/3e gedeelten der onder het plaatsje behorende
landerijen Berend Willem Schreurs, landbouwer in Cotten voor 70
gulden; 3.Van het kerkgezit genoemde Berend Willem Schreurs voor
40 gulden.
0176 Inv.nr.1614, akte nr.26 d.d. 18240408
Hendrik te Giffel, landbouwer op het goed Roskamp in Meddo,
verkoopt aan Hermanus Oonk, landbouwer op de Pas-op in 't Woold
een stuk bouwland groot ongeveer 49 roeden 67 ellen en 55 palmen, gelegen op het Keveskamp in Meddo, grenzende aan de gronden
van het Keveskamp die al aan de koper toebehoren en aan het
veld, thans in bouwing bij Teunis te Giffel. De koopsom is 300
guldens.
0177 Inv.nr.1640, akte nr.18 d.d. 18240429
Isabella Johanna Geertruida Westerholt, landbouwster, huisvrouw
van Harmanus Johannes Tolkamp, landbouwer op 't plaatsjen Barkelshuis in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik maak bij mijn overlijden aan mijn tegenwoordigen man Harmanus Johannes Tolkamp hier bovengemeld mijne gehele nalatenschap
voor zoo ver de wet mij de beschikking daar over toelaat; Ik wil
echter, dat genoemden mijnen algemeenen legataris zes weeken na
mijn overlijden aan mijne ab intestato erfgenamen zal hebben uit
te reiken mijne klederen en verderen lijfstoebehoor, met uitzon15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 87 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

dering van het goud en zilver, dat ik van den zelve ontvangen
heb; voor het overige wil ik, dat hij mijnen eenigen en universelen erfgenaam zij."
0178 Inv.nr.1640, akte nr.19 d.d. 18240429
Harmanus Johannes Tolkamp, landbouwer op het plaatsjen Barkelshuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak bij mijn overlijden aan mijne tegenwoordige huisvrouw
Isabella Johanna Geertruida Westerholt, bij mij inwonende, mijne
gehele nalatenschap voor zoo ver de wet mij zulks permitteerd;
ik wil echter, dat genoemde mijne algemeene legatarisse zes
weeken na mijn overlijden aan mijne ab intestato erfgenamen zal
hebben uit te reiken, mijne klederen en verdere lijfstoebehoor;
voor het overige wil ik, dat zij mijne eenige en universele
erfgename zij."
0179 Inv.nr.1640, akte nr.20 d.d. 18240505
Willem Aalves, landbouwer op 't goed Alofs in Meddo, zoon van
Jan Alofs landbouwer, mede op Alofs wonende en wijlen Janna
Geertruid Vos, bruidegom, en Johanna Geertruid Schreven, zonder
beroep, oudste dochter van Engelbartus Schreven en Gesiena
Nijenhuis, landbouwers op 't goed Nijenhuis in Meddo, waar zij
inwoont, bruid, zijn voornemens met elkaar een huwelijk aan te
gaan. Voorwaarden:
Door de bruidegom wordt ten huwelijk aangebracht de inboedel,
gezaaij, mest en mestregt en vee en bouwgereedschappen op 't
erve Alofs voorhanden, door comparant bij acte van 29-4-1824
aangekocht, en zijn klederen en lijfscieraden geschat op 50
gulden. De bruid brengt aan hare klederen en lijfscieraden,
beddegoed en linnen, geschat op 250 gulden.
Er zal een algehele gemeenschap van goederen plaats hebben
indien na het overlijden van de eerste, kinderen uit het huwelijk aanwezig zijn; indien één der aanstaande echtgenoten overlijdt zonder kind na te laten, dan zal de gemeenschap niet
verder gaan dan alleen betrekkelijk winst en verlies aan hun
staande huwelijk te beurt gevallen; in dat geval zullen de
aangebrachte goederen terugkeren naar die zijde van waar dezelve
zijn aangebracht. Wanneer de bruidegom zonder kroost als eerste
overlijdt dan krijgt de bruid ƒ 150.=; als de bruid zonder
kroost als eerste overlijdt dan krijgt de bruidegom ƒ 100.benevens het beddegoed door haar ten huwelijk aangebracht.

0180 Inv.nr.1614, akte nr.116 d.d. 18241231
Inventarisatie ten verzoeke van Christiaan Roerdink op Scholtenhuis in Ratum, eerst weduwnaar van Clasina Johanna Roerdink
(overleden 25-4-1807) en thans van Hendrika Plekenpol (overleden
5-5-1824), gedeeltelijk voor zich en gedeeltelijk als vader en
voogd over zijn minderjarig kind Gesiena Johanna Roerdink uit
zijn tweede huwelijk.
De roerende goederen (posten nrs.1 t/m 381) belopen ƒ 2413,35.
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Voorts diverse onroerende goederen, waarbij onder nr.
2.Een magescheiding tussen inventarisants moeder Gesina Leesink,
weduwe van Engelbart Roerdink en haar kinderen en schoonkinderen
d.d. 12-3-1799, op 't erve Leesink in Ratum opgericht, waarbij
aan Chr.Roerdink werd toegekend 1000 guldens, die zijn broer Jan
Bartus Roerdink hem moest uitkeren voor het hem toegedeelde erve
Leesink etc. Wordende daarin tevens bepaald dat na 't versterf
der moeder ieder hunner 1/5e gedeelte zou toekomen van de goederen de Buerse onder Winterswijk en Winkelhorst en Huinink, beide
onder Aalten.
12.Een koopcontract waarbij Jan Stammers en Gesina te Stroote,
echtelieden in Meddeho, aan Christiaan Roerdink verkopen het
Stammersplaatsje in Meddeho (acte voor notaris Roelvink d.d.145-1821).
13.Koopcontract voor notaris d.d. 14-5-1821, waarbij inventarisant van Gradus Tenkink koopt een stuk bouwland met de daarbij
gehorende heggen, gelegen in Meddeho aan den Schuurink-Esch en
't land van Derk te Boske, met en benevens een veneboord op 't
Zwilbroeksche Veen.
15.Koopcontract voor notaris d.d. 17-2-1824, waarbij Jan Albert
te Strake en huisvrouw Anna Catharina Klein Esselink aan Christiaan Roerdink verkopen het erve Beernink in de buurschap Meddeho.
0181 Inv.nr.1615, akte nr.15 d.d. 18250309
Ten verzoeke van Venne Rasink, landbouwster, wonende op het
plaatsje Goossens in Meddo, weduwe van Arnoldus Mensink (overleden op 16-2-1825), voor zich en als moeder en voogdes over haar
4 minderjarige kinderen Janna-, Harmina-, Hendrika- en Grada
Mensink, en ten presentie van Hendrikus Mensink, landbouwer,
wonende in Zwolle (Eibergen) als toeziende voogd over de minderjarige kinderen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel aan Fenne Rasink en haar minderjarige
kinderen toebehorende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 116, samen ƒ 401,05.
Voordelige pretensien: 1 stuk ad ƒ 5,30.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 28, samen
ƒ 195,175.
0182 Inv.nr.1640, akte nr.26 d.d. 18250713
Jan Willem ter Woord, landbouwer op het plaatsje Harmelink-Woord
te Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne tegenwoordige huisvrouw Hendrika Harmina ter
Steeg op het goed de Harmelink-woord bij mij inwonende, mijne
gehele nalatenschap voor zoo ver het mij volgens de wet geoorloofd is daar over te kunnen beschikken. Ik wil dat zij voor dat
gedeelte mijne eenige en universele erfgename zij."
0183 Inv.nr.1640, akte nr.27 d.d. 18250713
Hendrika Harmina ter Steeg, landbouwster, wonende
plaatsjen de Woord in Meddo, geeft haar testament op:
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"Ik maak aan mijnen tegenwoordigen man Jan Willem ter Woord,
landbouwer, bij den welke ik op het goed de Harmelink-woord,
gelegen in de buurschap Meddeho van het kanton Winterswijk, ben
inwonende, mijne gehele nalatenschap voor zoover mij de wet
zulks toelaat. Ik wil dat hij voor dit gedeelte mijnen eenigen
en universelen erfgenaam zij."
0184 Inv.nr.1640, akte nr.41 d.d. 18251013
Ten verzoeke van Aleida Abbink, landbouwster op het plaatsjen
Tijshuis in Meddo wonende, weduwe van Berend Hendrik Schurink
(overleden op 31-7-1825), voor zich en als moeder en voogdes
over haar 6 minderjarige kinderen, Bernadus-, Hendrikus-, Garret
Hendrik-, Venne Maria-, Jan Derk- en Fredrik Schurink en in
tegenwoordigheid van Grades Schurink, landbouwer op 't goed
Wesselink in Meddo als toeziend voogd over de minderjarigen,
wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijving van de
boedel, aan genoemde weduwe en haar kinderen toebehorende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 177, samen ƒ 1338,05.
Onroerende goederen: 1.Het plaatsje Tijshuis in Meddo, bestaande
in een huis, schuurtje en verder getimmer, voorts in bouw-,
gaarden- en hooijgrond, benevens een veneboord op het Zwilbroeksche veen; 2.Een onafgedeeld 1/4e deel aan enige gronden onder
Eybergen, afkomstig van het erve Buitink aldaar; 3.Een onafgedeeld 1/4e deel aan het plaatsje Hulsbosch of Klein Harmans
onder Lichtenvoorde.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 8, samen ƒ 1793,85.
Boedelpapieren:
1.Acte van koop van enige landerijen afkomstig van het goed
Buitink d.d. 11-5-1824 (notaris te Groenlo).
2.Acte d.d. 1-11-1816 voor notaris Roelvink te Winterswijk
betreffende aankoop van 2 perceeltjes bouw- en wildgrond en een
hooijmaatje op de Lemmenes-esch en op de Lokamp te Meddo.
0185 Inv.nr.1640, akte nr.47 d.d. 18251108
Verkopers: Frans Antoon ter Steeg en huisvrouw Catharina Poelhuis, landbouwers op het erve Gesink in Meddo. Zij verkopen voor
2600 gulden aan Jan Willem Hesselink en huisvrouw Johanna Hendrika Honders, landbouwers in Cotten, het goed Bruggenkamp in
Meddo, bestaande in een huis, schuur, bakhuis, put en bakoven,
hof, bouw- en weidelanden benevens het mestregt of regt van
uitbouwing, groot ongeveer 6 bunders 80 roeden, hebbende het
regt van heiden en weiden, plaggen en schollenmaaijen in het
Meddehosche veld, bezwaard met 1.de helft van 3 daalders hofholtsgeld; 2.de helft van 31 koppen en 25 maatjes (een oud
schepel) rigthaver (moetende de wederhelft door de bouwman op
Hijink worden betaald); 3.een vastenavondshoen aan het domein;
4.een jaarlijkse bloedtiende (een jong varken, een gans en een
hoen) aan Roelof Arendsen, doch welke om het 4e jaar moet worden
betaald aan de erven D.Beernink; 5.15 koppen 8½ maatje (2 spint
oude maat) rogge miskoren aan het domein; 6.drie roggen garven
aan de koster van Winterswijk; 7.een mudde 56 koppen 2½ maatjen
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 90 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

(5 oude schepels) schone rogge aan de erven D.Beernink; tezamen
gewaardeerd op 10 gulden.
Het verkochte is verkoper aangekomen bij acte d.d. 1-9-1813
gepasseerd.
0186 Inv.nr.1640, akte nr.49 d.d. 18251122
Garret Jan Coster, koopman te Almelo, verkoopt aan Jan te Lintum
senior, grondeigenaar op het erve Lintum in 't Woold, de onafgedeelde halfscheid van het erve Hijink in Meddo, waarvan de
wederhelft de koper toebehoort, bestaande het gehele goed in:
Drie bouwmanswoningen, genaamd de beide Hijinkhuizen en het
Hijinkhuisjen, met 3 gezitten in de Herv.Kerk te Winterswijk in
de vrouwenbanken en voorts bouw-, gaarden-, hooij-, weide-,
binnen- en venegronden, inslagen, plaggenvreeden en houtgewassen, zijnde deze gronden de volgende: perceel bouwland genaamd
achter Hijinkhuis ad 1 bunder 42 roeden 77 ellen; perceel dito
genaamd op Hijink Esch ad 91 roeden; perceel weiland of wildgrond tussen het bouwland en de Beek ad 17 roeden; perceel dito
gelegen op de Hijink Esch ad 33 roeden 36 ellen; perceel bouwland ad 3 bunder, gelegen naast de voorgaande; perceel weideland
ad 66 roeden 14 ellen genaamd het Harmensland; perceel dito
genaamd het Lageweideken ad 36 roeden 20 ellen; perceel bouwland
genaamd het Nieuwland ad 33 roeden 92 ellen; perceel weiland ad
25 roeden 97 ellen genaamd den Bosch; perceel heide en weigrond
ad 1 bunder 99 roeden 84 ellen genaamd de Weide; perceel heigrond ad 15 roeden 75 ellen genaamd de Vlaschspree; perceel
weiland ad 16 roeden 61 ellen genaamd in den gaarden; perceel
veldgrond of zichtvree gelegen aan de weg naar Groenlo ad 46
roeden 27 ellen; perceel weide en heijgrond ad 81 roeden 75
ellen gelegen in de Tolkampsmate; perceel weide en hooijgrond ad
21 roeden 15 ellen genaamd het Maatgen; perceel bouwland ad 61
roeden 3 ellen genaamd het laatste op Hijink Esch; perceel
bouwland ad 14 roeden 19 ellen 30 palmen genaamd het Telgenkampje; 6/7e aan een perceel land gelegen bij de voorgaande percelen; voorts de op dit goed staande houtgewasssen en het regt van
veenen op het Colenbargerveen. Een en ander bezwaard met 1 mudde
en 25 koppen rogge aan Berend Broekmans (gewaardeerd op 4 guldens); een varken (2 gulden 50 cent); 4 gulden 20 cent in specie; 13 koppen miskoren (gewaardeerd op 60 cent); 44 cent tins
aan het Domein. De koopsom bedraagt 1600 gulden.
0187 Inv.nr.1640, akte nr.51 d.d. 18251126
Garret ten Beijtel, zonder beroep, wonende in de buurschap
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne neef en nicht Antonij ten Beijtel en zijne huisvrouw
Janna Maria Garverdink, landbouwers, met mij op het erve Garverdink in de buurschap Meddeho onder Winterswijk wonende, en bij
vooroverlijden van één derzelve, aan den langstlevende hunner,
maak ik bij mijn overlijden, zoo voor de getrouwe diensten door
hun, en wijlen hunnen vader en schoonvader Jan ten Beijtel, als
ook voor de diensten al noch door evengemelde mijne legatarissen
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aan mij bewezen zullende worden, eene zuivere en vrije gifte,
door hun vooraf uit mijne nalatenschap te genieten, eene som van
zeventien honderd en vijftig guldens Nederlandsch geld. Ik maak
aan den heer Harmanus Johannes Schreven, Roomsch Catholijk
Pastoor in Winterswijk woonachtig, eene som van honderd guldens.
Ik wil eindelijk, dat het overige mijner nalatenschap na de
uitbetaling van de twee evengemelde legaten, onder alle mijne
erfgenamen overeenkomstig de wet zal verdeeld worden."

0188 Inv.nr.1616, akte nr.38 d.d. 18260511
Jan te Kortschot en huisvrouw Harmina Gelink, landbouwers in
Meddo, wonende op Weijenboom, verkoopt voor 500 gulden aan Jan
Willem Gelink, openbaar schoolonderwijzer in Cotten wonende, hun
halfscheid aan het plaatsje Weijenboom in Meddo, zo als thans
door hun wordt bewoond en gebruikt, bestaande in een bouwmanswoning, bakoven met ongeveer 90 roeden 84 ellen bouw-, gaardenland
en plaggengrond, bezwaard met jaarlijks 45 cent thins en smalletiend aan 't Domein en met een haan aan de havezathe Waliën,
waardig 10 cents.
0189 Inv.nr.1616, akte nr.74 d.d. 18260808
Comparanten zijn Jan Hesselink, grondeigenaar, wonende op Hesselink in Ratum ter ene zijde en Jan Willem Boeijink met huisvrouw
Johanna Gesina Hesselink, wonende op Boeijink in Ratum ter
andere zijde. Zij bezitten tezamen nog onverdeeld uit de nalatenschap van hun vader en schoonvader Jan Derk Hesselink vele
goederen, die nu worden verdeeld.
Onder deze goederen bevindt zich o.a. het 1/6e gedeelte aan 't
erve en goed de Hilte in Meddo, met de bouwmanswoning en verdere
getimmertens, voorts bouw, gaarden, groen, veld, inslagen,
plaggenvrede, met de houtgewassen en venegronden.
In het maatboek staan deze gronden omschreven als nr.1492,
bouwland in de Buurseresch ad 51 roeden 80 ellen 44 palmen;
nr.1493, bouwland als voren ad 1 bunder 68 roeden 4 ellen 50
palmen; nr.1690, bouwland den Nijenkamp en Timpbosch ad 1 bunder
61 roeden 80 ellen 1 palm; nr.1707, bosch gedeelte van de Hilter
Allee ad 30 roeden 65 ellen 69 palmen; nr.1934, bosch het einde
aan de Hilter Allee tot aan het Vonder tegen de Goorden van het
Boske ad 21 roeden 85 ellen 72 palmen; nr.1935, bosch de Hilter
Allee tot aan de Stijen ad 50 roeden 10 ellen 13 palmen;
nr.1952, bosch op de allee aan de voerweg naar de Hilte ad 14
roeden 33 ellen 49 palmen; nr.1953, bosch de Hilter Allee het
einde naar het huis van Tijsman ad 36 roeden 43 ellen 41 palmen;
nr.1954, Dries in den bosch langs de allee ad 62 roeden 44 ellen
92 palmen; nr.1955, bouwland in den bosch ad 57 roeden 33 ellen
97 palmen; nr.1956, bouwland den Hilterkamp ad 3 bunder 29
roeden 27 ellen 73 palmen; nr.2032, Dries 2 percelen tegen het
huis de Hilte ad 72 roeden 66 ellen 82 palmen. Dit onderdeel
wordt toegedeeld aan Jan Willem Boeijink en huisvrouw Johanna
Gesina Hesselink.
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0190 Inv.nr.1616, akte nr.84 d.d. 18260816
Verkopers: Teunis te Giffel en huisvrouw Grada Hendrika te
Giffel, landbouwers wonende in Meddo. Zij verkopen voor 3000
gulden aan Barend Jan Goossens, koopman te Winterswijk. Betreft
de onafgedeelde halfscheid van de aan verkopers in eigendom
toebehorende onroerende goederen:
A.Erve Giffel in Meddo, bestaande in de halfscheid van huis,
schuur, bakhuis, oven en put genummerd 348; steenoven en annexe
getimmertens; gaardegrond bij het huis (56 roeden 77 ellen 20
palmen); weidegrond de Lagen Gaarden bij het huis (28 roeden 38
ellen 60 palmen); woeste grond met struiken in de Steenkuil
genaamd (82 roeden 32 ellen); weiland in de Weide genaamd (1
bunder 13 roeden 54 ellen 39 palmen); bouwland 't Bitenslat
genaamd rondom in 't gemene veld (1 bunder 23 roeden 76 ellen 29
palmen); bouwland 't Rouwkampjen (42 roeden 57 ellen 90 palmen);
bouwland den Elskamp (78 roeden 6 ellen); weidegrond 't Maatjen
bij de Elskamp genaamd (35 roeden 48 ellen 15 palmen); bouwland
de Eerdenskamp (1 bunder 41 roeden 92 ellen 99 palmen); weide de
Heerdink maate (circa 1 bunder 77 roeden 41 ellen 24 palmen);
huis genaamd het Panoven of Giffelershuisjen in Meddo onder
nr.347; gaardengrond bij dit huis; huis genaamd de Leemkoel met
de daarbij behorende en aangelegene gaardegrond;
B.Plaatsje Illebarg in Meddo, bestaande in de halfscheid van een
bouwmanshuis en schuurtje genummerd 349; hofland den Lagen
gaarden gelegen bij dit huis (11 roeden 35 ellen 44 palmen).
C.Plaatsje Meddeholt in Meddo, bestaande in de halfscheid van
een bouwmanshuis genummerd 324; gaardengrond voor dit huis
gelegen (circa 28 roeden 38 ellen 60 palmen).
Welke percelen de verkopers uit hun ouderlijke boedel waren
aangekomen en toegedeeld bij acte van boedelscheiding voor
notaris J.B.Roelvink d.d. 20-5-1818 verleden.
0191 Inv.nr.1616, akte nr.103 d.d. 18261026
1.Balthazar Gerrit Dericks, notaris en huisvrouw Johanna Margaretha Grotemeijer; Frans Antoon Theodoor Grimmelt en huisvrouw
Anna Geertruida Grotemeijer te Gescher (Pruissen); Aleida Rebekka Grotemeijer; dezen erfgenamen van wijlen hun grootvader Jan
Hendrik Schuurmans, in leven koopman te Winterswijk; voorts
2.Noël Sebastiaan ten Bengevoort, koopman, en
3.Herman Willem Willink, rentenier (Enschede);
allen voorzover niet anders vermeld wonende te Winterswijk,
bezitten elk voor een derde deel:
a.Erve Harmelink in Meddo, bestaande in huis, schuur, bakhuisjen, oven en put, voorts hof, bouw, weidelanden, woeste gronden,
houtgewassen en mestrecht (door wijlen Jan Hendrik Schuurmans en
de nrs.2 en 3 op 11-3-1812 op een dominialen verkoop te Zutphen
gekocht), gewaardeerd op ……………………………………………………………………… ƒ 5595.-b.Erve Garverdink in Meddo, bestaande in bouwmanswoning,
twee schuren, twee putten, varkenschot en oven (behorende de jenever-branderij niet tot dit goed maar tot
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de daar op wonende bouwman), voorts hof, bouw, weideland,
woeste gronden en houtgewassen met het mestrecht (door
idem op 10-3-1812 te Zutphen op een dominialen verkoop
aangekocht), gewaardeerd op
" 6175.-c.Tienden uit goederen in Borculo, gewaardeerd op
" 6145.-d.1.Kapitaal t.l.v. Janna Maria Garverdink, weduwe van
Jan ten Beijtel, landbouwster op Garverdink (Meddo)
"
250.-2.Idem t.l.v. Christiaan Veldhuis op Lieftink in
Geesteren (Borculo)
"
200.-3.Idem t.l.v. bouwman Jan Willem ten Hagen op
Harmelink (Meddo)
"
100.-__________
samen ƒ 18465.-dus voor elk der partijen ƒ 6155.=.
Verdeling en scheiding:
a.De erven Jan Hendrik Schuurmans krijgen het erve Garverdink;
b.Noël Sebastiaan ten Bengevoort krijgt het erve Harmelink en de
drie kapitalen.
c.Herman Willem Willink krijgt de sub c genoemde tienden;
de verschillen worden in kontant geld verrekend.

0192 Inv.nr.1616, akte nr.104 d.d. 18261027
Joan van Oij, gerichtstauxateur te Borken (Pruissen) verkoopt
aan Harmanus Johannes Schreven, Roomsch Catholijk Pastor, wonende te Winterswijk, voor 650 gulden zijn eigendommelijk goed of
bouwplaatsjen de Cloese genaamd, genummerd onder nr.353 V en
nr.60, gelegen in Meddo, bestaande in huis en schoppe, voorts
gaarden, bouwlanden, houtgewassen, woeste gronden en verdere van
ouds tot het zelve behorende regten en geregtigheden, groot
ongeveer 1 bunder 12 roeden.
0193 Inv.nr.1616, akte nr.109 d.d. 18261118
Ten verzoeke van Willemina Hellekamp, landbouwster, wonende op
erve Reems in Meddo, weduwe van Eimbert Hoebink (overleden op
19-4-1824), voor zich en als moeder en voogdes over haar vier
minderjarige kinderen Janna Willemina-, Gerrit Jan-, Christiaanen Berendina Hoebink en in tegenwoordigheid van Hendrik ten
Haken, landbouwer, wonende in Miste, als toeziende voogd over
genoemde minderjarigen wordt overgegaan tot inventarisatie en
beschrijvinge des boedels, die Willemina Hellekamp met haat
kinderen bezit:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 159, samen ƒ 684,75.
Voordelige pretensien: de inventarisante heeft verklaard dat de
erven van wijlen Jan Jacob van Dunnewold op Jonkershuis in Meddo
ingevolge obligatie van 10-5-1759 aan de boedel wegens ter leen
ontvangen geld schuldig zijn ƒ 100.=.
Boedelschulden: nummers 1 t/m 5, samen ƒ 171,625.
Onroerende goederen: 3/8e gedeelte van het goed Hoebink in
Meddo, zo thans door de bouwman Gerrit Jan Hoebink wordt bewoond
en gebruikt.
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0194 Inv.nr.1616, akte nr.124 d.d. 18261218 (en 18261219)
Inventarisatie van de nalatenschap van Hermanus Johannes Schreven, Roomsch Catholijk pastoor te Winterswijk, aldaar overleden
14-11-1826, ten verzoeke van diens erfgenamen. Bij het onroerend
goed wordt onder nr.6 genoemd het koopcontract d.d. 27-10-1826,
waarin Joan van Oij te Borken (Pruissen) aan Hermanus Johannes
Schreven verkoopt het bouwplaatsje den Cloeze onder nr.353V en
nr.60 in de buurschap Meddeho gesitueerd, bestaande in huis,
schoppe, bouw, gaarden en woeste grond met de houtgewassen,
groot 1 bunder 12 roeden, voor 650 gulden.
0195 Inv.nr.1617, akte nr.105 d.d. 18271010
Testament van Geertjen Kobus, weduwe van Wander Hesselink,
zonder beroep wonende ten huize van de bouwman Teunis Loitink in
Meddo:
"Aan Teunis Loitink en zijn huisvrouw Christina Geertrui Kobus
landbouwers in de buurschap Meddo van het kanton Winterswijk op
het erve Loitink woonagtig, maak ik mijn geheele nalatenschap;
en bijaldien een hunner voor mij stierf, zal de langstlevende
van hun beide alleen mijn erfgenaam zijn. Ik vernietige alle
testamenten voorheen door mij gemaakt als zijnde dit alleen mijn
laatsten wil bevattende."
0196 Inv.nr.799, akte nr.15 d.d. 18271208 (Groenlo).
Albert Sevink, landbouwer op Waanders in Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik legateer aan mijne broeders en zusters Jan-, Gerrit Jan-,
Hendriene- en Johanna Sevink, en bij vooroverlijden aan derzelver descendenten bij representatie eenen som van vierhonderd
guldens. Ik legateer aan de Roomsch Catholijke Kerk te Wenterswijk eene som van vijfentwintig guldens. Ik legateer aan de
Roomsche Catholijke armen te Wenterswijk eene som van vijfentwintig guldens. Ik begeer dat te rekenen van den dag van mijn
overlijden vijftig zielmissen voor mij gelezen worden. Ik stel
mijne echtgenoote Elisabeth Klumpers tot mijne algemeene erfgenaame en bij vooroverlijden van haar stel ik haare beide voorkinderen Jan Hendrik Waanders en Hendrica Alida Waanders tot
mijne algemeene erfgenamen, met last om voornoemde legaten
binnen een jaar na mijn overlijden uit te keeren zonder interest."
0197 Inv.nr.799, akte nr.16 d.d. 18271208 (Groenlo).
Elisabeth Klumpers, zonder beroep, echtgenote van de landbouwer
Albert Sevink op Waanders in Meddo onder Winterswijk, geeft haar
testament op:
"Ik maak en legateer aan mijnen voornoemden echtgenoot Albert
Sevink het vruchtgebruik van het geheele beloop der goederen die
ik met den dood zal komen na te laten en waarover ik volgens de
wet in vruchtgebruik beschikken mag en ontsla hem van het stellen van cautie."
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0198 Inv.nr.1641, akte nr.4 d.d. 18280131
Ten verzoeke van Johannes Josephus Elsinkhorst, landbouwer op
het goed Schurink in Meddo, weduwnaar van Anna Maria Schurink
(overleden 20-11-1824), voor zich en als vader en voogd over
zijn 3 minderjarige kinderen Johanna Hendrika-, Johanna Willemina- en Johanna Berendina Elsinkhorst, en in tegenwoordigheid van
Garrit Jan Schurink, landbouwer, bij opgemelden zijnen schoonzoon op Schurink inwonende, als toeziende voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijving van
de boedel, door Johannes Josephus Elsinkhorst en wijlen zijn
huisvrouw in gemeenschap bezeten:
Roerende goederen, contante penningen en voordelige pretensien,
samen ƒ 993,45.
Onroerende goederen: 1.Perceel bouwland in Meddo in den Hilterbosch, groot ongeveer 90 roeden; 2.Perceel bouwland in Meddo op
den Lemnesch Esch, groot ongeveer 1 bunder 26 roeden; 3.Perceel
gaardengrond in Meddo, den Huiskesgaarden, groot ongeveer 56
roeden; 4.De brouwerij op het goed Schurink gevonden wordende.
Schulden t.l.v. de boedel, nummers 1 t/m 9, samen ƒ 1607.=.
Boedelspapieren: huwelijkscontract d.d. 15-1-1818 tussen inventarisant en Anna Maria Schurink.
0199 Inv.nr.1618, akte nr.17 d.d. 18280301
Comparant ter ene zijde: Jan Roerdink, wonende gemeente Rekken,
en Johanna Harmina Roerdink met assistentie van haar man Gerrit
Rozen, wonende in Ratum, beide kinderen van Christiaan Roerdink
(overleden 24-12-1826) uit zijn eerste huwelijk met nu wijlen
Clasina Johanna Roerdink.
Comparant ter andere zijde: Jan Willem Arentsen te Aalten als
voogd over Gesiena Johanna Roerdink, minderjarig kind van Christiaan Roerdink en zijn tweede huisvrouw Hendrika Plekenpol
(overleden 5-5-1824).
Zij zijn in onegale delen beregtigd in de boedels die Christiaan
Roerdink met zijn beide huisvrouwen had bezeten. Er vindt nu
verdeling plaats, waarbij o.a. de volgende in Meddo gelegen
eigendommen zijn betrokken:
a.1/5e deel aan 't goed de Buurse (de andere delen behoren aan
de erven Jan Barts Roerdink, de erven Jan Willem Roerdink,
Roelof Arentsen en de weduwe Jan Derk Hesselink), in pacht bij
Jan Willem Sijwassink, getaxeerd op ƒ 1000.=.
b.Het plaatsje Stammers met het land op het Rouwkamp, getaxeerd
op ƒ 1500.=.
c.Het erve en goed Beernink, bestaande in bouwmanswoning en
verdere getimmertens, voorts in de daaronder en bijgehorende
gronden, in pacht bij Berend Broekman, getaxeerd op ƒ 6000.=.
Dit goed Beernink wordt toegedeeld aan de beide comparanten ter
ene zijde.
De buiten de verdeling gebleven onroerende goederen, waaronder
de hiervoor onder a en b genoemde eigendommen, zullen publiek
worden verkocht en de koopprijs zal met en benevens het surplus
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der obligatien dezes boedels, worden aangewend ter afdoening van
dezelve.
0200 Inv.nr.1641, akte nr.16 d.d. 18280322
Jan Hendrik Roerdink, zonder beroep, wonende op het goed Roerdink in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijnen vader Jan Willem Roerdink, landbouwer, bij wien ik
tans op het goed Roerdink opgemeld ben inwonende, maak ik bij
mijn overlijden bij vooruitmaking, al dat gene waar over mij de
wet de vrije beschikking toelaat.
Bij vooroverlijden van gezegden mijnen vader, institueer ik als
erfgenaam van het genoemde gedeelte mijner nalatenschap en
insgelijks bij vooruitmaking, mijne vier halfzusters Antonia
Roerdink, huisvrouw van Arnoldus Georgius Demmink, grondeigenaresse te Bredevoord wonende, Grada Hendrika Roerdink, Theodora
Roerdink en Aleida Maria Roerdink, te zamen kinderen van voornoemden mijnen vader Jan Willem Roerdink en wijlen zijn huisvrouw Harmina ter Stroete, zijnde de drie laatsten tans met mij
en zonder beroep op welgemeld goed Roerdink woonachtig."
0201 Inv.nr.1641, akte nr.33 d.d. 18280711
Comparant is Antonij ten Beijtel, landbouwer op Garverdink in
Meddo voor zich en als bij testament van 26-11-1825 aangestelde
excuteur in natemelden nalatenschap; voorts in presentie van de
ab intestate erfgenamen: Jan Berend ten Beijtel, landbouwer op
Garverdink; Jannes Doeven, landbouwer in Hupsel (Eijbergen);
Grades Doeven en Janna Geertruid Doeven, huisvrouw van Jan
Abbink, alle landbouwers in Beltrum (Eijbergen); Hendrika Doeven, wed. van Jan Berend Tuentman, landbouwster te Nede; Derk
ten Beijtel, landbouwer in Meddo; Garret ten Beijtel, landbouwer
onder Alste, en Anna Gesina ten Beijtel, huisvrouw van Jan
Harmen Roddeman, landbouwer in Ellewik (Vreden); Jan Hendrik
Pondes, landbouwer in Livelde (Lichtenvoorde); Janna Geertruid
Pondes, zonder beroep, wed. van Garrit Holleweg in Lichtenvoorde; Hendrika Pondes, huisvrouw van Willem Hoenink, landbouwers
onder Vreden; Grada Pondes, huisvrouw van Garret Willem Oude
Vrakkink, landbouwers in Beltrum (Eijbergen); Engelina Pondes,
wed. van Jan Hendrik Arink, landbouwster in Groenlo; Engelbartus
Esselink, landbouwer in Meddo; Grada Esselink, huisvrouw van Jan
Derk Lichtenberg, landbouwers te Krozewik (Vreden); Jan Berend
ten Beijtel, Berendina ten Beijtel, Elisabeth ten Beijtel,
Aleida ten Beijtel, Harmina ten Beijtel, Hendrika ten Beijtel en
Janna ten Beijtel, alle landbouwers in Groenlo; Harmanes ten
Beijtel, landbouwer onder Eijbergen; Hinners ten Beijtel onder
Lichtenvoorde; Jan Willem Donderwinkel, landbouwer in Zieuwent
(Lichtenvoorde), weduwnaar van Grada ten Beijtel, als vader en
voogd over zijn 2 minderjarige kinderen, Jan Hendrik- en Harmina
Donderwinkel; Janna Maria Garverdink, huisvrouw van Antonij ten
Beijtel voornoemd, landbouwster op Garverdink; Maria Warrierdink, huisvrouw van Jan Hendrik Poelhuis, landbouwers in Meddo;
Garrit Jan Stikken, landbouwer in Lievelde (Lichtenvoorde).
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Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijving van de
goederen, nagelaten door Garret ten Beijtel, in leven landbouwer
op Garverdink (overleden op 29-11-1827):
Roerende goederen: nummers 1 t/m 45, samen ƒ 83,75.
Obligatien: nummers 46 t/m 51, samen ƒ 4569,84.
Contant geld: ƒ 212,92.
Boedelspapieren: Huwelijkscontract d.d. 29-6-1803 (gerigt stad
Vreden) tussen Johan Gerhard Beitelman, weduwnaar, en Anna Maria
Christina Striepert, wed. van Hendrik Herman Holtkamp, beide
wonende in Krozewick (Vreden).
0202 Inv.nr.1618, akte nr.71 d.d. 18280712
Jan Albert Boeijink, landbouwer, wonende op het erve Boeijink in
Meddo, heeft zijn testament opgegeven:
"Aan mijnen neef Jan Hendrik Boeijink en nicht Janna Willemina
te Giffel zijne huisvrouw of aan de langstlevende van hun, zoo
een van hun beiden voor mij mogt komen te overlijden, maak ik
vooraf uit mijne nalatenschap een contante som gelds van driehonderd Nederlandsche guldens en al mijn beddegoed zonder uitzondering; zoo zij beide voor mij mogten sterven legateer ik dit
aan hun nablijvende kroost. Zij zullen dat legaat trekken vrij
van alle belasting, als zullende de rechten van successie daar
voor aan den lande verschuld uit mijn overige nalatenschap
worden voldaan.
Mijn overige nalatenschap zal aan mijne wettige erfgenamen
verblijven en onder hun na het voorschrift der wet worden verdeeld."
0203 Inv.nr.1618, akte nr.87 d.d. 18280802
Gerrit Roozen landbouwer (Winterswijk) en Jan Roerdink landbouwer (Rekken) verkopen aan Jan Gelink landbouwer (Winterswijk)
hun eigendom aan het erve en goed Stammers met het daarbij
behorende land op het Rouwkamp in de buurtschap Meddo, bestaande
in huisje en daarbij behorende bouw- en gaardegrond, groot 1
bunder 40 roeden voor 1200 guldens.
0204 Inv.nr.1618, akte nr.94 d.d. 18280816
Comparanten zijn Jan Roerdink, landbouwer in Rekken (Eibergen)
ter ene zijde en Gerrit Roosen en zijn huisvrouw Johanna Maria
Roerdink, landbouwers, wonende in Ratum, ter andere zijde. Zij
bezitten gemeenschappelijk enige onroerende en roerende goederen, tot scheiding en verdeling waarvan zij genegen zijn. Van de
totaal getaxeerde waarde ad ƒ 36.000.= komt elk ƒ 18.000.= toe.
Bij de toedeling wordt aan Jan Roerdink o.a. overgedragen het
erve en goed Beernink in Meddo, bestaande in bouwmanswoning en
verdere getimmertens, voorts in de daaronder en bijbehorende
gronden, in pacht bij de bouwman Berend Broekmans, gewaardeerd
op ƒ 6000.=.
0205 Inv.nr.990, akte nr.21 d.d. 18280611 (Lichtenvoorde).
Jan Willem te Woert, landbouwer, wonende in Meddo onder Winters15 november 2006
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wijk, weduwnaar van Hendrica Harmina ter Steeg, bruidegom, en
Johanna Harmelink, dientmeid in Lievelde onder Lightenvoorde,
bruid, zijn voornemens samen in het huwelijk te treden. Voorwaarden: De bruidegom geeft en maakt de bruid, indien hij zonder
kind of kinderen uit dit huwelijk voor haar overlijdt een morgengave ad ƒ 400.=; omgekeerd de bruid aan de bruidegom een
morgengave van ƒ 200.=. De morgengaven zullen binnen de tijd van
een jaar uit de nalatenschap van de eerststervende worden getrokken en bij de langstlevende genoten. Het huwelijk wordt
aangegaan buiten gemeenschap van goederen, zo hebbende als
toekomende.
0206 Inv.nr.1618, akte nr.136 d.d. 18281204
Testament van Jan te Lintum, grondeigenaar op het goed Lintum in
Woold, weduwnaar van Aaltjen Willink. Zijn kinderen zijn Johanna
te Lintum, gehuwd met Gerrit Tenkink, en Maria Elisabet te
Lintum, gehuwd met Lubbert Derk te Lintum.
Aan de oudste dochter Johanna maakt hij den hof te Lintum c.a.
in Woold, goederen Piepershuisjen, halfscheid Woordes en Henskes, Broekmolen en Broekmolenhuisjen in Miste, Wubbels in Woold
en het Winkel in Woold c.a.
Aan de jongste dochter Maria Elisabet maakt hij de hof Willink
in Ratum, het goed Hijink in Meddo, 1/8e deel aan de Bataafsche
molen bij het dorp Winterswijk c.a.
0207 Inv.nr.1619, akte nr.31 d.d. 18290411
(eerste zitting d.d.4-4-1829 akte nr.31). Veiling ten verzoeke
van Harmanus Wormskamp en huisvrouw Hendrika Groot Kormelink,
landbouwers, wonende op het plaatsje Wormskamp in Meddo. Geveild
wordt het plaatsje Wormskamp in Meddo, bestaande in 3/4e gedeelte aan een bouwmanswoning met de gaarden en het bouwland daarbij
gehorende, rondom in deszelfs heggen gelegen, schietende met het
ene einde aan de groengrond of grashegge behorende tot het
bouwland de Korte voren zo als zulks met scheidstenen is afgezet, behorende van deze percelen het overige 1/4e gedeelte aan
de bouwman Jan Sevink op Schoppers in Meddo. Voorts een perceel
bouwland met de grasheg daaraan gelegen, de Korte voren genaamd,
belendende enerzijds aan het hiervoor beschreven land van het
Wormskamp, met het andere het land van het goed Schoppers, met
het ene eind aan de heg van het land van Keveskamp en Schoppers
en met het andere eind aan het veld. En eindelijk een stuk
bouwland de Boddekoele genaamd, belendende zuid oost het bouwland van Harmen Jan Huiskamp, zuid en west de landen van Schoppers en met de andere zijden aan 't veld, groot tezamen 1 bunder
55 roeden 77 ellen. Zijnde dezelve bij de verkoperen in gebruik.
Koper wordt Jan Derk Hesselink, grondeigenaar, wonende op Bessink in Corle voor 620 gulden.
0208 Inv.nr.1619, akte nr.36 d.d. 18290417
Verkoper is Berend Grevink, landbouwer op de Beijershutte in
Meddo. Hij verkoopt voor 125 gulden aan Jan Willem Beijers,
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landbouwer, mede in Meddo op 't erve Beijers wonende, zijn
huisje de Beijershutte met de vruchtbomen en houtgewassen en de
daarbij gehorende gronden, bestaande in een gaarden groot ongeveer 21 roeden 29 ellen, welke gaarden is bezwaard met een
jaarlijkse uitgang van twee gulden aan de Meddosche gemeente.
Het verkochte is verkoper uit zijn ouderlijke boedel aangekomen.
0209 Inv.nr.1641, akte nr.12 d.d. 18290516
Jan Hendrik Roerdink, zonder beroep, wonende op Roerdink in
Meddo, geeft zijn testament op: "Bij mijn overlijden maak ik aan
mijnen vader Jan Willem Roerdink, landbouwer, op het goed Roerdink opgemeld woonachtig, en bij wien ik ben inwonende, mijne
gehele nalatenschap. Ik wil dat hij, met uitsluiting van een
ieder die op mijne nalatenschap aanspraak zoude kunnen maken,
alleen mijnen erfgenaam zij."
0210 Inv.nr.1619, akte nr.56 d.d. 18290526
Verkoper is Gerrit Jan Sevink, landbouwer in Meddo. Hij verkoopt
voor 115 gulden aan Grades Nijenhuis, houtkoper op Wessels in
Ratum, een hem in eigendom toebehorend stukje bouwland de Vrugte
genaamd, groot ongeveer 11 roeden 35 ellen, met de daarbij
behorende plaggenvrede of heigrond in Meddo, ten noorden en
westen van het goed Simmelink en ten oosten van het plaatsje
Loohuis, wordende het gebruik der thans bestaande wegen van en
tot dit perceel als mede alle rechten zo van plaggenmaaijen in
de gemeente als anderzins mede aan de koper afgestaan.
0211 Inv.nr.1641, akte nr.16 d.d. 18290610
Hendrik van Loghem, secretaris der stad Deventer; Herman van
Loghem, koopman; Judith van Loghem, zonder beroep; tezamen
wonende in Deventer; Christiaan van Loghem, koopman te Amsterdam, verkopen aan Garret Jan Sevink, landbouwer wonende op het
erve Sevink, het erve Sevink in Meddo met uitzondering van enige
heide en weilanden het Maasbroek genaamd, een perceel bouwland
voor op den Horster Esch en 2 perceeltjes land achter op den
zelven Esch, tezamen ongeveer groot 3 bunders. Het verkochte
gedeelte bestaat uit een huis en schuur, genummerd 103, voorts
bouw-, gaarden-, hooij-, weide-, woeste-, bosgronden en houtgewassen, samen groot ongeveer 23 bunders; voorts 4 gezitten in de
Herv.Kerk te Winterswijk. De koopsom bedraagt 3510 guldens.
0212 Inv.nr.1641, akte nr.17 d.d. 18290610
Hendrik van Loghem, secretaris der stad Deventer; Herman van
Loghem, koopman; Judith van Loghem, zonder beroep; tezamen
wonende in Deventer; Christiaan van Loghem, koopman te Amsterdam, verkopen aan Jan Hendrik Maas, landbouwer wonende op Maas
in Meddo, enige in Meddo gelegen heide en weigronden genaamd het
Maasbroek, tezamen ongeveer 1 bunder 84 roeden, belendende aan
de gronden van Maas en afkomstig van het erve Sevink. De koopprijs bedraagt 350 gulden.
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0213 Inv.nr.1619, akte nr.84 d.d. 18290804
Verkoper: Hendrik te Giffel, landbouwer op het goed Roskamp in
Meddo, voor zich en als gevolmachtigde van zijn vier kinderen
Teunis-, Gerrit Jan-, Hendrik Jan- en Gerrit Willem te Giffel,
landbouwers in Winterswijk. Verkocht wordt aan Hendrikus Loitink
en Gerrit Jan Hoebink, beide landbouwers in Meddo, hun eigendom
op 11/16e gedeelte aan het plaatsjen Hoebink in Meddo, bestaande
het gehele goed in een bouwmanswoning en schuurtje, voorts bouwen gaardengrond bij het huis en in den Leures gelegen, tezamen
groot 1 bunder 27 roeden 73 ellen, voor 500 gulden; de overige
5/16e gedeelten behoren aan de erven Beijers in Meddo.
N.B.Het gaat hier blijkbaar om Hoebinkhuisje, ook wel Dirkshuis
genaamd.
0214 Inv.nr.1641, akte nr.24 d.d. 18290812
Verkopers: Hendrika Pasman, weduwe van Harmen Tolkamp; Garret
Jan Tolkamp; Johannes Hendrikes Tolkamp, tezamen landbouwers op
het plaatsje Tolkamp in Meddo. Zij verkopen aan Berend Broekmans, landbouwer aan Sevink en Johanna Hendrika Tolkamp, zonder
beroep, op Tolkamp, beide in Meddo:
a.Hun 9/16e gedeelten aan het plaatsje Tolkamp in Meddo (1/4e
behoort aan de weduwe Schreven, 3/32e aan verkopers minderjarige
broer en 3/32e aan de laatstgenoemde koper), bestaande voor het
geheel in een huis, benevens gaarden-, bouw-, weide- en wildgronden, samen groot 1 bunder 40 roeden; de koopsom bedraagt 625
gulden.
b.Hun 3/4e gedeelten aan een perceel bovenveengrond op het
Colenbarger veen en 3/4e gedeelten aan in de acte omschreven
bestanddelen van den inboedel en bouwerij op het plaatsje Tolkamp, voor het geheel geschat op ƒ 164,50, dus de koopsom voor
het 3/4e deel ƒ 123,375.
0215 Inv.nr.1619, akte nr.122 d.d. 18291111
Tobias Oostendorp, voor zich en tevens voor zijn huisvrouw Anna
Maria Garverdink, landbouwers op Thjeenk in de buurschap Meddo
verklaren voor 898 guldens en 45 cent te hebben verkocht aan
Gradus Johannes Tiggeloven en Johanna Hendrika Hulshof, landbouwers in Eibergen, buurschappen Zwol en Avest wonende, diverse
roerende goederen, te weten:
twee span beddegoed met vier lakens; een koperen ketel en twee
ijzeren potten; een karne, een bakketrog, een ton, een waschkuip, een melkemmer en een melkleupen, drie melkbanken, twee
water en één putemmer; zes borden, zes vorken en zes lepels; de
afbraak van een oven of bakhuisjen; de voertuigen en bouwgereedschappen op 't goed Thjeenk voorhanden, als twee wagens, twee
stortkarren, één ploeg, drie eggen, twee kruiwagens, twee snijsompen met de messen, één steenen paarde en dito varkenssomp, zes
koesompen, één ruif, vijf grepen, twee vorken, zes vlegels, vier
harken, twee bouwzeiden en verdere tot de bouwerij behorende
werktuigen; het gezaaij, gewas en mesting tot deze bouwerij van
't goed Thjeenk behorende; twee paarden en twaalf stuks hoornvee
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groot en klein en twee jonge varkens; een hoek bovenveen op 't
Meddosche Veen tusschen Voortman en van Eerden.
0216 Inv.nr.1619, akte nr.147 d.d. 18291217
Teunis te Giffel en huisvrouw Grada Hendrika te Giffel, landbouwers op het goed Giffel in Meddo, verkopen aan Jan te Giffel,
landbouwer op 't erve Hoogemeinen (Lichtenvoorde):
1.Roerende goederen in de akte gespecificeerd,voor ƒ 899,80.
2.De halfscheid van het erve Giffel in Meddo, t.w.: a.huis,
schuur, bakhuis, oven en put, genummerd 348; b.steenovens en
annexe getimmertens; c.perceel gaardengrond bij het huis ad
ongeveer 56 roeden 77 ellen 20 palmen; d.perceel weidegrond in
de Lagen gaarden genaamd, groot circa 28 roeden 38 ellen 60
palmen; e.perceel woeste grond met struiken in de Steenkuile
genaamd ad circa 82 roeden 32 ellen; f.perceel weiland in de
Weide genaamd ad circa 1 bunder 13 roeden 54 ellen 39 palmen;
g.perceel bouwland 't Bitenslat genaamd rondom in 't gemene veld
gelegen ad circa 1 bunder 23 roeden 76 ellen 29 palmen;
h.perceel bouwland 't Rouwkampjen genaamd ad circa 42 roeden 57
ellen 90 palmen; i.perceel bouwland den Elskamp genaamd ad circa
78 roeden 6 ellen; j.perceel weidegrond 't Maatjen bij den
Elskamp genaamd ad circa 35 roeden 48 ellen 15 palmen; k.perceel
bouwland de Eerdenskamp genaamd ad circa 1 bunder 41 roeden 92
ellen 99 palmen; l.een weide de Heerdinkmate genaamd ad circa 1
bunder 77 roeden 41 ellen 24 palmen; m.een huis genaamd het
Panoven of Giffeler huisjen onder nr.347; n.perceel gaardengrond
bij dit huis; o.een huis genaamd de Leemkuil met bijbehorende
gaardengrond.
3.De halfscheid van het plaatsjen Meddeholt in Meddo, t.w. a.een
bouwmanshuis genummerd 374 en b.een perceel gaardengrond hierbij
ad circa 28 roeden 38 ellen 60 palmen.
4.De halfscheid van het plaatsjen Illebarg in Meddo, t.w. a.een
bouwmanswoning en schuurtje genummerd 349 en b.een perceel
hofland den Langengaarden genaamd bij dit huis ad ongeveer 11
roeden 35 ellen 44 palmen.
Zo als dit alles thans door de verkopers wordt bezeten, bewoond
en gebouwd, voor de koopsom van 3000 guldens.
0217 Inv.nr.1619, akte nr.154 d.d. 18291230
De echtelieden Keune Geesink en Elisabeth te Brummelstroete, in
leven landbouwers op 't erve de Hilte in Meddo, zijn overleden
respectievelijk 25-5-1829 en 5-6-1825. Ten verzoeke van Jan
Albert Geesink, landbouwer, wonende op de Hilte in Meddo, zoon
van genoemde echtelieden, in tegenwoordigheid van Berend Jan
Geesink, landbouwer, wonende in Woold, als voogd van de minderjarige kinderen van genoemde echtelieden, te weten Gerrit Willem-, Jan Willem-, Janna- en Jan Hendrik Geesink en ter presentie van Berend te Brummelstroete, landbouwer in Woold als toeziende voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel behorende tot de nalatenschap van wijlen de genoemde echtelieden:
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Roerende goederen: nummers 1 t/m 111, samen ƒ 1623,85.
Kontanten: ƒ 25,44.
Obligatiën en pretensiën: samen ƒ 1246,175.
Schulden ten laste van de boedel: ƒ 13,50.
Boedelpapieren: Koopcontract 28-8-1816 voor notaris Roelvink
gepasseerd betreffende een stuk bouw-, gaarde- en weideland in
Meddo, belend aan de Hilter allee en ten zuiden, westen en
noorden aan het land van Schurink, groot ongeveer 64 roeden.
0218 Inv.nr.1620, akte nr.40 d.d. 18300429
Joost Grotenhuis, landbouwer, wonende op het Tuente in Meddo,
heeft zijn testament opgegeven:
"Aan mijne behuwd dochter Catharina Dunnewold, dochter van
wijlen Garrit Jan Dunnewold en Berendina Siebink, landbouwster,
bij mij inwonende, maak ik mijne geheele nalatenschap, zonder
uitzondering van iets daar toe gehorende. Ik wil echter, dat
gezegde mijne universele erfgename, één jaar na mijn dood, uit
mijnen aan haar gemaakten boedel zal uitkeren de navolgende
legaten, als:
1o.Aan mijne aangehuwde kleinkinderen Garrit Willem te Kolste en
Hendrik Jan te Kolste (kinderen van Berend Willem te Kolste en
wijlen zijne huisvrouw Christina Dunnewold), beide boerenwerk
doende en thans bij mij inwonende, ieder een honderd guldens en
alzoo aan hun beiden te zamen de som van tweehonderd guldens en
2o.Aan ieder mijnes broeders, die bij mijn overlijden noch in
leven zullen zijn de som van vijfentwintig guldens."
0219 Inv.nr.1641, akte nr.12 d.d. 18300612
Berend Broekmans, landbouwer op het goed Beernink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik maak bij mijn overlijden aan mijne nicht Anna Maria Huinink,
meerderjarige dochter van Garret Jan Huinink, landbouwer op het
goed Huinink, in het schependom Borculo woonachtig, en van
wijlen zijne ehevrouw Maria Broekmans, bij opgemelden haren
vader op het goed Huinink inwonende, al mijnen eigendom aan een
perceel venegrond gelegen op het Colenbarger-veen, naast de
veengronden van Jan Willem Simmelink en die van Jan Willem
Hesselink. Ik maak voorts aan dezelve mijne nigt Anna Maria
Huinink, de onafgedeelde halfscheid, of al mijnen eigendom aan
den inboedel, bouwerij, levendige have, vee, bouwgereedschappen,
mest, mestregt, ingeoogste en te veld staande vruchten zich op
het tijdstip van mijn overlijden op het goed Beernink in Meddeho
opgemeld bevindende, niets van alles uitgezonderd, dan alleen de
huis en andere linnens, benevens mijne klederen, lijfscieraden,
en lijfstoebehoor ik wil, dat door mijne ab intestate erfgenamen
met het overige mijner nalatenschap zullen georven worden."
0220 Inv.nr.1620, akte nr.87 d.d. 18300825
(eerste zitting d.d. 18-8-1830 akte nr.83). Veiling ten verzoeke
van Bernardus Melchior Antonius van Albach, ontvanger van het
buitengewoon zegel, thans wonende te Antwerpen. Geveild wordt
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onroerend goed in Meddo, Beltrum en Hoonte (Neede). In Meddo
betreft het:
1.De bouwplaats Goossens, bestaande in huis, schuur, met den
kamp waarin het huis ligt, den Goossenskamp genaamd, groot 2
bunder 12 roeden en 90 ellen;
2.Een stuk bouwland op de Gelderesch in Meddo, groot circa 42
roeden 58 ellen, tussen de landerijen van de goederen Essen en
Alofs en beide einden aan de daarlangs lopende weg.
3.Een kamp bouw- en gaardengrond de Goossenshorst genaamd, groot
circa 85 roeden 16 ellen, rondom in zijn wallen tussen de gronden van Alofs, Boeijink en Essen in Meddo gelegen.
4.Een hooijmate in Meddo tussen de hooijmaten van Tjeenk, Hageman en Boeijink, groot circa 85 roeden 16 ellen.
Koper van 1 t/m 4 wordt Barthelomeus Sieverdink, timmerman op 't
Voorde in Meddo voor ƒ 1605.=.
0221 Inv.nr.1641, akte nr.22 d.d. 18301006
Hendrikes Poelhuis, landbouwer, wonende op het goed Beernink in
Meddo, bruidegom, en Anna Maria Hunink, zonder beroep, in het
schependom Borculo wonende, bruid, verklaren beide meerderjarig
te zijn en voornemens te zijn een huwelijk met elkaar aan te
gaan. Voorwaarden:
Wanneer er bij het overlijden van één van hen geen kinderen uit
het huwelijk zijn zal er geen gemeenschap bestaan t.a.v. de ten
huwelijk aangebrachte en staande huwelijk aangeërfde goederen.
De langstlevende zal dan uit de goederen van de eerststervende
bevoordeeld worden met een som ad ƒ 800.=, terwijl overigens de
goederen terugkeren naar die zijde van waar zij zijn aangekomen.
Winsten en verliezen tijdens het huwelijk zullen gemeenschappelijk genoten en geleden worden.
De bruidegom brengt ten huwelijk aan: de goederen die door het
overlijden van zijn vader Frerik Jan Poelhuis hem zijn aangekomen, over welke nalatenschap inventaris is opgemaakt; twee
obligaties samen groot ƒ 350.=, benevens enige klederen en
lijfstoebehoor. De bruid brengt aan: de goederen, door het
overlijden van haar moeder Maria Broekmans aan haar vervallen
(die nog berusten onder haar vader Garret Jan Hunink), benevens
enige stukken huisraad, klederen, linnen, lijfcieraden en een
koe, samen geschat op ƒ 150.=.
Wanneer er bij het overlijden van één van hen wel kinderen uit
het huwelijk zijn dan zal er een algehele en algemene gemeenschap bestaan.
0222 Inv.nr.1621, akte nr.8 d.d. 18310321
Aloijsius Maximilianus de Schorsin, rentenier, wonende te Groenlo, verkoopt aan Hendrikus Loijtink, landbouwer op Hoebink in
Meddo, zijn eigendom aan 't goed Hoebink in Meddo, zijnde ongeveer 1/28e deel van het gehele goed, hetwelk bestaat in huis en
schoppe genummerd 14, voorts circa 7 bunder 9 roeden 65 ellen zo
bouw-, gaard-, als hooi- of weidegrond met de daartoe behorende
plaggenvreeden, houtgewassen, rechten en gerechtigheden. De
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koopsom bedraagt 110 guldens.
0223 Inv.nr.1621, akte nr.9 d.d. 18310324
Tobias Oostendorp en huisvrouw Anna Maria Garverdink, landbouwers op het Zwilbroek onder Vreden verkopen aan Hendrikus Loijtink, landbouwer op Hoebink in Meddo, hun eigendommelijke onafgedeelde 1/4e gedeelte aan 't goed Hoebink, bestaande het gehele
goed in een bouwmanswoning en schuur genummerd 14, voorts in
circa 7 bunders 9 roeden 65 ellen, zo bouw-, gaarde- als hooiof weidegrond met de daartoe behorende plaggenvreden, houtgewassen, rechten en gerechtigheden. De koopsom bedraagt 790 guldens.
0224 Inv.nr.799, akte nr.11 d.d. 18310518 (Groenlo).
1.Catharina Elferink, weduwe van Jan Willem Hennekes op Elferink; 2.Garrit Jan Hennekes op Elferink en zijn echtgenote
Hendrica te Schoot; 3.Antonij Groot Zevert en zijn echtgenote
Anna Maria Hennekes, landbouwers te Beltrum onder Eijbergen;
4.Antonij Koninger en zijne echtgenote Janna Hennekes, landbouwers onder Lichtenvoorde; 5.Garrit Jan te Braak en zijne echtgenote Hendrica Hennekes, landbouwers in Avest onder Eijbergen;
6.Johannes Geerdink en zijne echtgenote Gesina Hennekes, landbouwers onder Groenlo; verkopen:
1.Een perceel woeste grond, groot ongeveer een bunder en een
gaarden aan gemelde woeste grond gelegen, groot ongeveer 30
Nederlandsche roeden, het Wormbroek genaamd tussen de grond van
Bennenkamp en van Kots in Meddo onder Winterswijk;
2.Een hoek hooijgrond, groot ongeveer 40 Nederlandsche roeden,
tussen het land van Boejink en van Tjeenk in Meddo onder Winterswijk.
Koper is Jan Hendrik Niers, landbouwer in Meddo, voor 400 gulden.
0225 Inv.nr.1621, akte nr.26 d.d. 18310521
Gerrit Jan Smalbraak, Janna Geertruid Smalbraak, Berend te
Gronde en huisvrouw Gesiena Dora Smalbraak, allen landbouwers in
Winterswijk begeren deling van hun ouderlijken boedel, waarvan
zij ieder voor een onverdeeld 1/3e deel bezitter zijn. Hun
ouders waren wijlen Jan Hendrik Smalbraak en Johanna Geertrui
Sellink. De goederen betreffen diverse nummers met een totaal
geschatte waarde ad ƒ 10.800.=, waarvan elk dus ƒ 3600.= toekomt. Eén van de goederen (onder nr.3) is het 7/16e deel aan het
erve en goed Leurdijk, gelegen in de buurschap Meddo en gewaardeerd op
ƒ 1200.=. Dit 7/16e deel van Leurdijk valt bij de verdeling toe
aan Janna Geertrui Smalbraak.
0226 Inv.nr.1621, akte nr.31 d.d. 18310611
Comparanten zijn Gerrit Jan Geelink, grondeigenaar in Kotten ter
ene zijde en Jan Tenkink, koopman, wonende te Winterswijk als
vader en voogd over zijn minderjarige dochter Johanna Hendrika
Tenkink bij wijlen zijn huisvrouw Aaltjen Geelink in echt ver15 november 2006
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wekt, ter presentie van Jan Berend Hilbelink, grondeigenaar op
Hilbelink in Brinkheurne als toeziend voogd over de minderjarige, ter andere zijde. Zij bezitten door het overlijden van
Gesiena Hilbelink, weduwe van Harmen Jan Geelink, moeder van de
eerste comparant en grootmoeder van de minderjarige Johanna
Hendrika Tenkink, ieder voor de halfscheid onverdeeld enige
onroerende goederen, obligatiën en contanten.
Hierbij onder de onroerende goederen:
ad c.Een onafgedeelde halfscheid aan het goed Esselink, gelegen
in Meddo, bestaande voor het geheel in een bouwmanswoning nr.52,
voorts in schuur en bakoven, met de daarbij behorende bouw-,
gaarde-, hooi- of weidegronden, inslagen en plaggenvreeden met
de houtgewassen, groot in het geheel ongeveer 9 bunder 63 roeden, voor de halfscheid gewaardeerd op ƒ 1850.=. Bij de toedeling wordt dit onroerend goed sub c toegedeeld aan de eerste
comparant Gerrit Jan Geelink.
0227 Inv.nr.1621, akte nr.77 d.d. 18311005
(eerste zitting d.d.28-9-1831 nr.76). Veiling ten verzoeke van:
1.Christiaan Schepers, landbouwer in 't Woold voor zich en als
gevolmachtigde van Jan Derk Schepers (Aalten), Willem Schepers
(Boodegraven), Anna Willemina Schepers (Winterswijk), Johanna
Aleida Schepers (Winterswijk), Jan Hendrik Leurdijk en huisvrouw
Aleida Schepers (Winterswijk). 2.Gerrit Hendrik Schepers (Lichtenvoorde) als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen
Willem Schepers en zijn overleden huisvrouw Beerndeken Beernink,
m.n. Gerrit Hendrik- en Harmina Berendiena Schepers. 3.Salomon
Beernink (Winterswijk) als toeziende voogd over de sub 2 genoemde minderjarigen. 4.Jan Derk Geurkink (Winterswijk) voor zich en
als gevolmachtigde van Berend Willem Onnink weduwnaar van Johanna Geertruid Maas voor zich en als vader en voogd over de bij
zijn overleden huisvrouw verwekte kinderen Jan Willem- en Hendrik Willem Onnink, en voor zijn meerderjarige zoon Berend
Willem Onnink; Jan Derk Onnink; Jan Hindrik Onnink; Hendrik Jan
Meerdink en huisvrouw Janna Onnink; Gerrit Jan Geurkink; Engelbarts Geurkink; Johanna Geurkink; Salomon Hellekamp; Janna
Geertruid Loobeek; alle landlieden te Winterswijk. 5.Jan Hendrik
Maas (Winterswijk) als toeziende voogd over de sub 4 genoemde
minderjarige kinderen.
Geveild wordt de onafgedeelde halfscheid van het erve en goed
Boske in Meddo, bestaande voor het geheel in een bouwmanswoning
genummerd 96, 389 V, benevens schuur, bakhuisje, voorts landerijen, gecultiveerde en ongecultiveerde gronden, inslagen,
plaggenvreeden, houtgewassen, zoals door de bouwman Derk te
Boske wordt bewoond en gebruikt, groot in zijn geheel 5 bunders
40 roeden 35 ellen.
Specificatie:
1.Bouwmanswoning nr.96, 389 V c.a. groot ongeveer 33 roeden 6
ellen.
2.Weideken den Bosch genaamd groot circa 33 roeden 6 ellen.
3.De koemate achter de schuur groot circa 80 roeden 90 ellen.
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4.De grote gaarden Eerdensgaarden genaamd groot circa 85 roeden
15 ellen.
5.De kleine gaarden groot circa 59 roeden 61 ellen.
6.Bouwland de Bonenesch groot circa 51 roeden 9 ellen.
7.Bouwland op Buurseresch groot circa 53 roeden 8 ellen.
8.Bouwland den Elskamp groot circa 54 roeden.
9.Bouwland op 't Blik groot circa 90 roeden 40 ellen.
Koper wordt Derk te Boske voornoemd voor 900 gulden.
0228 Inv.nr.1642, akte nr.15 d.d. 18311116
Huwelijkse voorwaarden tussen:
1.Garrit Jan Poelhuis, landbouwer op Beernink in Meddo, meerderjarige zoon van wijlen Frerik Jan Poelhuis en zijn weduwe Akeida
Bennink, bruidegom;
2.Gradina Lammerdink, landbouwster, minderjarige dochter van
wijlen Jan Derk Lammerdink en diens weduwe Grada Grevink, landbouwster, met haar dochter op het goed Keveskamp in Meddo wonende, bruid.
Er zal algehele gemeenschap van goederen bestaan, maar wanneer
één van hen overlijdt zonder kroost na te laten, dan gaan de ten
huwelijk aangebrachte goederen terug naar de zijde van waar
dezelve aangebracht zijn. De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van alle goederen door de eerststervende nagelaten.
Aangebracht wordt:
Door de bruidegom: Een onafgedeeld 1/24e deel aan het goed
Verwoolde onder Lichtenvoorde; een onafgedeeld 1/12e deel aan
het bouwplaatsje Klaas-aalbers genaamd in Miste; een onafgedeeld
7/48e deel aan de afgedeelde halfscheid van het plaatsje Matsmate onder Eybergen; een onderhandse obligatie t.l.v. Harmanus
Steenkamp onder Winterswijk ad 250 guldens; idem t.l.v. Frans
Antoon ter Steeg onder Winterswijk ad 200 guldens; idem t.l.v.
Wander Poelhuis op Poelhuis onder Winterswijk ad 433 guldens;
idem t.l.v. Harmanes Ebberink onder Lichtenvoorde ad 60 guldens;
en zijne klederen, linnen, lijfcieraden en lijfstoebehoor.
Door de bruid: De onafgedeelde halfscheid aan het erve Keveskamp
in Meddo, bestaande voor het geheel in getimmerten en onder
gehorende gronden; de onverdeelde halfscheid aan den inboedel,
bouwerij en gezaaij op dit erve; zijnde het erve bezwaard met
een schuld ad 2350 guldens, dus de halfscheid hiervan 1175
guldens; en hare klederen, linnen, lijfscieraden en lijfstoebehoor.
Wanneer de bruid kinderloos als eerste overlijdt kan de bruidegom de halfscheid van het erve overnemen tegen een uitkering van
1700 guldens.
0229 Inv.nr.1621, akte nr.87 d.d. 18311123
Garrit Willem Dunnewijk, landbouwer, meerderjarige zoon van
wijlen Tobias Dunnewijk en Gesina Elink, bruidegom, en Janna
Geertrui Hoebink, landbouwster, minderjarige dochter van Gerrit
Jan Hoebink en Aleida Diesselbrink, echtelieden, landbouwers op
het goed Hoebink en daar wonende met hare dochter, bruid, zijn
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voornemens samen een huwelijk aan te gaan.
Zij komen de volgende voorwaarden overeen:
Er zal tussen hen geen gemeenschap van goederen plaats hebben,
zodat alle goederen, roerende en onroerende, welke zij thans ten
huwelijk aanbrengen benevens al die gene welke gedurende het
huwelijk aan elk van hen zullen opkomen bij erfopvolging, giften, legaten of andersints, zullen zijn en blijven het eigendom
van die gene aan wien zij toebehoren of aangekomen zijn.
De bruidegom brengt aan: zijne klederen en lijfcieradien en zijn
aandeel op de halfscheid zijns vaders nalatenschap, welke hij
thans nog onverdeeld bezit met zijn zuster Grada Christina
Dunnewijk. De bruid brengt aan: hare klederen en lijfscieradien
en contant geld ad ƒ 200.=.
De bruidegom maakt bij vooroverlijden aan zijn bruid als een
gift
ƒ 400.= en de bruid van haar kant aan de bruidegom ƒ 200.=.
0230 Inv.nr.1621, akte nr.102 d.d. 18311230
Jacob Derk-, Fredrik Jan-, Gerrit Jan- en Theodora Wilhelmiena
van Dunnewold (huisvrouw van Gerrit Koobs), kinderen van wijlen
Jan Jacob van Dunnewold en Elsken te Voortwis, gaan over tot
verdeling van nog onverdeelde onroerende goederen en gezitten in
de Hervormde Kerk te Winterswijk uit hun vaders nalatenschap.
Het betreft:
1.Goed Jonkers in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur,
put en bakhuis onder nr.9 en gronden c.a. en twee gezitten in de
zogenaamde Jonkers-bank in de Hervormde kerk van Winterswijk,
waard ƒ 2450.=.
2.Goed Tuunte in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur, put
en bakoven onder nr.8 en gronden c.a. met een kerkgezit, waard
ƒ 3200.=.
3.Goed Reems in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur,put
en bakoven onder nr.7 en gronden c.a. met twee kerkgezitten,
waard ƒ 2000.=.
4.Goed Wessels in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur,
put en bakoven onder nr.10 en gronden c.a. met twee kerkgezitten, waard ƒ 1000.=.
5.1/6e deel van goed Brinke en Brinkerschoppe in Miste, bestaande in bouwmanswoning, schuur, put en bakhuis en gronden c.a. met
de zitplaatsen in de kerk, waard ƒ 800.=.
6.1/3e deel van 7/8e van goed Koobs in Woold, bestaande in bouwmanswoning, schuur, put en bakhuisje onder nr.76 en gronden c.a.
met de zitplaatsen in de kerk en twee in de Jonkersbank aldaar,
waard ƒ 3140.=.
De gezamenlijke waarde is dus ƒ 12590.=, waarvan elk een kwart
toekomt, dus ƒ 3147,50.
De verdeling wordt aldus:
1.Jacob Derk van Dunnewold krijgt erve Reems ad ƒ 2000.= + een
bedrag ad ƒ 1147,50 uit te keren door Fredrik Jan van Dunnewold.
2.Fredrik Jan van Dunnewold krijgt erve Jonkers ad ƒ 2450.= en
erve Tuunte ad ƒ 3200.=, dit is ƒ 2502,50 meer dan zijn aandeel.
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 108 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

3.Gerrit Jan van Dunnewold krijgt erve Wessels ad ƒ 1000.= en
1/6e deel van goed Brinke en Brinkerschoppe ad ƒ 800.= + een
bedrag ad ƒ 1347,50 uit te keren door Fredrik Jan van Dunnewold.
4.Theodora Wilhelmina van Dunnewold en haar man Gerrit Koobs
krijgen 1/3e deel van 7/8e van 't goed Koobs ad ƒ 3140.= + een
bedrag ad ƒ 7,50 uit te keren door Fredrik Jan van Dunnewold.
0231 Inv.nr.1642, akte nr.2 d.d. 18320121
Harmanus Bernades Robers, landbouwer op het goed Keveskamp in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne stiefdochter Gradina Lammerdink, huisvrouw van den
landbouwer Garrit Jan Poelhuis, te zamen met mij op het voormelde goed Keveskamp inwoninge, maak ik bij mijn overlijden mijne
gehele nalatenschap. Bijaldien evengemelde mijne legatarisse,
met achterlating van kind of kinderen voor mij mogt komen te
sterven, als dan wil ik, dat deze hare natelatene kinderen mijne
eenige en universele erfgenamen zijn."
0232 Inv.nr.1642, akte nr.14 d.d. 18320623
Verkopers: Hendrik te Giffel, landbouwer op 't goed Roskamp in
Meddo, voor zich en als lasthebber van zijn kinderen Teunis-,
Garrit Jan-, Hendrik Jan- en Garrit Willem te Giffel, landbouwers, wonende te Meddo. Zij verkopen voor 4000 gulden aan Bernhard Ferdinand Joseph Grimmelt, koopman te Winterswijk, het aan
hun toebehorende erve en goed Roskamp met het daar onder en bij
gehorende Roskampshuisjen in Meddo, welke goederen bestaan uit
de volgende percelen:
1.Bouwmanswoning en verder getimmer, Roskamp genaamd, genummerd
127 en 420 V.
2.Bouwmanswoning en getimmer, Roskampshuisjen genaamd, genummerd
126 en 419 V.
3.Perceel weidegrond, genaamd het Kromme-meken ad 62 roeden 2
ellen 34 palmen.
4.Bouwland de Scheperskamp genaamd ad 3 bunder 6 roeden 14 ellen
28 palmen.
5.Bosgrond op den Hof genaamd ad 16 roeden 28 ellen 97 palmen.
6.Weiland bij den gaarden van 't Roskampshuisjen ad 49 roeden 67
ellen 55 palmen.
7.Bosgrond, zijnde een allé, tussen de Vlaschspree en weide ad 9
roeden 8 ellen 35 palmen.
8.Heigrond de Vlaschspree genaamd ad 37 roeden 32 ellen 76
palmen.
9.Bouwland den Pas achter den Gaarden genaamd ad 35 roeden 62
ellen 34 palmen.
10.Bouwland den Langenkamp genaamd ad 2 bunders 91 roeden 9
ellen 82 palmen.
11.Bouwland den Overkamp genaamd ad 81 roeden 60 ellen 97 palmen.
12.Zigtvree met struiken den Steurbraak genaamd ad 1 bunder 12
roeden 97 ellen 62 palmen.
13.Bouwland de Grefte genaamd ad 50 roeden 81 ellen 9 palmen.
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14.Zigtvree met struiken, den Steurbroek genaamd ad 29 roeden 52
ellen 14 palmen.
15.Zigtvree met struiken genaamd als het vorige ad 32 roeden 78
ellen 58 palmen.
16.Bouwland in de Grefte genaamd ad 38 roeden 60 ellen 50 palmen.
17.Bouwland op de Grefte genaamd ad 54 roeden 92 ellen 69 palmen.
18.Bouwland en driesgrond genaamd als het vorige ad 51 roeden 66
ellen 25 palmen.
19.Een weide het Kromme meken genaamd, gelegen tussen de Loytink-mate en den Bonen Esch.
0233 Inv.nr.1622, akte nr.104 d.d. 18320910
Jan Willem Beijers, landbouwer, wonende op Beijers in Meddo,
verkoopt aan Barend Jan Goossens, steenfabrikant, wonende te
Winterswijk en Jan te Giffel, grondeigenaar op het goed Hoogemeinen in Lichtenvoorde, zijn huisje de Beijershutte met de
vruchtbomen en houtgewassen en de bijbehorende gaardengrond
groot ongeveer 21 roeden 29 ellen, gelegen in Meddo. De koopsom
bedraagt 135 gulden.
0234 Inv.nr.1622, akte nr.105 d.d. 18320910
Jan te Giffel, landbouwer op het goed Hoogemeinen in Lichtenvoorde en Barend Jan Goossens, steenfabrikant, wonende in Winterswijk, verkopen aan Berend Willem te Voortwis, kathegiseermeester, wonende op het plaatsje Meddeholt in Meddo, een aan hem
in eigendom toebehorende huisplaats met een daarbij gelegen stuk
gaardengrond insgelijks het Meddeholt genaamd, groot ongeveer 22
roeden, belendende aan de grond van de koper en in Meddo gelegen. De koopsom bedraagt 125 gulden.
0235 Inv.nr.993, akte nr.188 d.d. 18330319 (Lichtenvoorde).
Theodorus Overkamp, steenbakker, wonende in Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroep en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd, en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige descendenten, uit mijn tegenwoordig huwelijk aanwezig zijnde, als dan
geve en legatere ik aan mijn tegenwoordige huisvrouw Harmina
Niers, zonder beroep, bij mij inwonende, een vierde gedeelte
mijner nalatenschap in eigendom, en een ander vierde gedeelte
van dezelve alleenlijk in vruchtgebruik. Geen kind, kinderen of
wettige descendenten uit mijn tegenwoordig huwelijk bij mijn
overlijden aanwezig zijnde, doch wel erfgenamen in de opgaande
lijn nalatende alsdan geve en legatere ik aan voornoemde mijne
huisvrouw Harmina Niers, in vollen eigendom, het geheele aandeel
waarover de wet mij veroorloofd ten haren voordeele te beschikken en daar en boven het vruchtgenruik van dat gedeelte mijner
nalatenschap, het welke de wet ten behoeve der erfgenamen in de
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 110 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

opgaande lijn buiten de beschikking stelt. Bij mijn overlijden
echter noch erfgenamen in de opgaande- noch in de nedergaande
lijn achterlatende, in dat geval instituere en benoeme ik tot
mijne eenige algeheele en universele erfgename, met uitsluiting
van alle anderen, welke op mijne nalatenschap aanspraak zouden
willen maken, meergenoemde mijne huisvrouw Harmina Niers en wil
dat de zelve in dat geval, dadelijk na mijn overlijden den
vollen en vrijen eigendom zal hebben van alles wat mij bij mijn
overlijden zal toebehooren, en mijne nalatenschap zal uitmaken,
zoo roerende als vaste goederen, regten, actien, crediten, niets
hoe ook genaamd uitgezonderd. Ik ontsla voormelde mijne huisvrouw van het stellen van cautie of borgtocht voor het vruchtgebruik eventueel te genieten. Ik heb hier niets meer bij te
voegen."
0236 Inv.nr.993, akte nr.189 d.d. 18330319 (Lichtenvoorde).
Harmina Niers, zonder beroep, wonende in Meddo onder Winterswijk, huisvrouw van Theodorus Overkamp, geeft haar testament op:
"Ik herroep en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige descendenten uit mijn tegenwoordig huwelijk aanwezig zijnde, als dan
geve en legatere ik aan mijne tegenswoordige man Theodorus
Overkamp, steenbakker, wonende in Meddo onder Winterswijk, bij
wien ik ben inwonende, een vierde gedeelte mijner nalatenschap
in eigendom, en een ander vierde gedeelte van dezelve alleenlijk
in vruchtgebruik. Geen kind, kinderen of wettige descendenten
uit mijn tegenwoordig huwelijk bij mijn overlijden aanwezig
zijnde, doch wel erfgenamen in de opgaande lijn nalatende,
alsdan geve en legatere ik aan voornoemden mijnen man Theodorus
Overkamp in vollen eigendom het geheele aandeel waarover de wet
mij veroorloofd ten zijnen voordeele te beschikken, en daarenboven het vruchtgebruik van dat gedeelte mijner nalatenschap, het
welk de wet ten behoeve der erfgenamen in de opgaande lijn
buiten beschikking stelt. Bij mijn overlijden echter noch erfgenamen in de opgaande- noch in de nedergaande lijn achterlatende,
in dat geval instituere en benoeme ik tot mijne eenige algeheele
en universele erfgenaam, met uitsluiting van alle anderen, welke
op mijne nalatenschap aanspraak zouden willen maken, meergenoemden mijnen man Theodorus Overkamp, en wil dat denzelven in dat
geval dadelijk na mijn overlijden den vollen en vrijen eigendom
zal hebben van alles wat mij bij mijn overlijden zal toebehooren, en mijne nalatenschap zal uitmaken, zo roerende als
vaste goederen, regten, actien, crediten, niets hoe ook genaamd
uitgezonderd. Ik ontsla voornoemden mijnen man van het stellen
van cautie of borgtocht voor het vruchtgebruik eventueel te
genieten. Ik heb hier niets meer bij te voegen."
0237 Inv.nr.1642, akte nr.9 d.d. 18330620
Ten verzoeke van Johanna Harmelink, weduwe van Jan Willem ter
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Woord (overleden 29-10-1832), landbouwster, wonende op het goed
de Harmelink Woord in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes
over haar 2 minderjarige kinderen Hendrika Johanna Wilhelminaen Johannes Hendrikus ter Woord, en in tegenwoordigheid van de
toeziende voogd Grades ter Woord, landbouwer op Steenkamp in
Lievelde (Groenlo), wordt overgegaan tot inventarisatie en
beschrijvinge van de boedel die door wijlen Jan Willem ter Woord
en zijn nagelaten weduwe is bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 140, samen ƒ 771,78.
Onroerende goederen: een onafgedeeld 7/80e aan een goed den
Barkel in Meddo (het gehele goed afkomstig uit de nalatenschap
van wijlen Harmen ter Steeg) en een onafgedeeld 1/5e deel van
enige onder Groenlo gelegen landerijen (door het overlijden
harer ouders Jan Derk Harmelink en Johanna Hoenink verkregen).
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 13, samen
ƒ 423,73.
Boedelspapieren: testament d.d. 13-7-1825 van Hendrika Harmina
ter Steeg.

0238 Inv.nr.799, akte nr.3 d.d. 18330629 (Groenlo).
Jan Hendrik Niers, landbouwer in Meddo onder Winterswijk, geeft
zijn testament op:
"Ik legateer aan mijne echtgenoote Teune Wieggerink het vruchtgebruik van alle mijne goederen die mij bij mijn overlijden
zullen toebehooren en alzoo van mijnen geheelen nalatenschap en
ik ontsla haar van het stellen van cautie."
0239 Inv.nr.799, akte nr.4 d.d. 18330629 (Groenlo).
Teune Wieggerink, zonder beroep, echtgenote van Jan Hendrik
Niers, landbouwer in Meddo onder Winterswijk, geeft haar testament op:
"Ik legateer aan mijnen voornoemden echtgenoot Jan Hendrik Niers
het vruchtgebruik van alle mijne goederen die mij bij mijn
overlijden zullen toebehooren en alzoo van mijne geheele nalatenschap en ik ontsla hem van het stellen van cautie."
0240 Inv.nr.1642, akte nr.11 d.d. 18330721
Aaltjen Roehorst, weduwe van Jan Hendrik Roerdink, landbouwster
op het goed Roerdink in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijne bij mij op het voormelde goed Roerdink inwonende
kleindochter Grada Hendrika Roerdink, huisvrouw van den landbouwer Hendrik Antoon Elsinkhorst, en bij haar vooroverlijden aan
hare wettige afstammelingen, maak en legateer ik bij mijn overlijden bij wijze van vooruitmaking en boven haar aandeel in
mijne nalatenschap, eene som van vijf honderd guldens Nederlandsch geld. Ik wil dat deze som aan mijne legatarisse binnen
een half jaar na mijn overlijden zal worden uitbetaald.'
0241 Inv.nr.1623, akte nr.110 d.d. 18331008
Garrit Hendrik Anstoot, landbouwer, wonende op Koks in Meddo,
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heeft zijn testament opgegeven:
"Aan mijn huisvrouw Harmina Koks, geef en maak ik levenslang het
vrugtgebruik mijner geheele nalatenschap. Na doode van mijn
huisvrouw zullen mijne goederen en bezittingen die ik nalaat
overgaan aan Maria Elisabet ter Baak, dochter van Josephus ter
Baak en Maria van der Wel, thans dienstmeid woonagtig in Winterswijk, en aan Jan Hendrik ter Heurne ook Anstoot genaamd,
landbouwer, bij ons inwonende, zoon van Manes ter Heurne of
Anstoot en Janna te Brinke echtelieden, beide overleden. Deeze
twee zullen mijn nalatenschap in eigendom bezitten, ieder voor
de halfscheid."
0242 Inv.nr.1623, akte nr.111 d.d. 18331008
Harmina Koks, huisvrouw van Garrit Hendrik Anstoot, landbouwster, op Koks in Meddo wonende, heeft haar testament opgegeven:
"Aan mijn man Garrit Hendrik Anstoot maak ik het vrugtgebruik
mijner nalatenschap levenslang. Den eigendom mijner natelaten
goederen en bezittingen geef en maak ik aan Maria Elisabet ter
Baak, dienstmeid, woonagtig in Winterswijk, dochter van wijlen
Josephus ter Baak en ehevrouw Maria van der Wel, en aan Jan
Hendrik ter Heurne ook Anstoot genaamd, landbouwer bij ons
inwonende, zoon van Manes ter Heurne of Anstoot en Janna ten
Brinke, echtelieden in der tijd en beide overleden. Deeze twee
zullen ieder voor de halfscheid mijn nalatenschap, na doode
mijns mans, mogen aanvaarden en in eigendom overnemen."
0243 Inv.nr.1623, akte nr.129 d.d. 18331105
Jan Hendrik Steenkamp, landbouwer in Meddo, verkoopt aan Abram
Wilmsen, metselaar in Winterswijk, een stuk veengrond op het
Kolenbarger veen, op den dijk van Jan Hendrik Steenkamp (Vragerensche zijde) in Meddo naast de veengrond van Berend Broekmans
en van de verkoper, groot ongeveer 7 roeden 9 ellen, sectie H
nr.67. De koopsom bedraagt 100 gulden. Er zijn geen titels van
aankomst bekend.
0244 Inv.nr.1624, akte nr.16 d.d. 18340201
Verkopers: Janna Simmelink, wed. van Jan Willem ten Hulzen,
Abraham ten Hulzen en huisvrouw Anna Elisabeth Leimeester,
landbouwers, wonende op het goed Harbers in Meddo. Zij verkopen
voor 1200 gulden aan Jan Hendrik Knuivers en huisvrouw Janna
Willemina ten Hulzen, landbouwers, mede in Meddo wonende, hun
eigendommelijke plaatsjen Harbers in Meddo met deszelfs behuizinge en verdere getimmertens, genummerd 59, schuur, bakhuisje
en put, voorts bouw-, gaarde-, hooij-, weide-, groen- en veenegronden,
inslag,
plaggenvreeden,
houtgewassen,
sectie
A
nrs.1168, 2199, 2200, 2241, 2248 t/m 2254, 2258. Verkopers
kennen geen schriftelijke bewijzen of titels van aankomst.
0245 Inv.nr.994, akte nr.299 d.d. 18340313 (Lichtenvoorde).
Komparanten: 1.mr.Jacobus Henricus van Basten Batenburg, notaris
te Groenlo, voor zich en als toeziend voogd over nagenoemde
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minderjarigen; 2.Maria Anna Gesina Kock, grondeigenaresse te
Groenlo, weduwe van Johannes Bernardus Antonius Batenburg, als
moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Aleida Helena
Catharina-, Johannes Gerhardus Arnoldus-, Jacoba Elisabeth-,
Maria Helena Catharina-, Catharina Johanna-, Geertruida- en
Marianna Gesina Batenburg; 3.Johan Hendrik Antonij van Basten
Batenburg, medicinae doctor en burgemeester van Lichtenvoorde en
wonende aldaar, voor zich; 4.Gerhard Gozewijn Colson Aberson,
majoor op non-actief te Groenlo, als toeziend voogd over Julie
Aleida Helena de Bare, dochter van wijlen mr.Pieter Jan de Bare,
procureur des konings in West Vlaanderen en wijlen Margaretha
Geertruida Batenburg, over dewelke comparant 3 tot voogd is
benoemd. Zij zijn erfgenamen bij versterf van wijlen hun ouders
en grootouders Jan Hendrik Batenburg (vrederegter te Groenlo) en
Maria Helena Catharina van Basten (overleden resp. 14-9-1833 en
15-10-1819).
Van de vele bezittingen wordt (voorzover gelegen in Meddo onder
Winterswijk) toegedeeld aan Johan Hendrik Antonij van Basten
Batenburg: Het erve en goed Groot Oostendorp, bestaande in huis
en erf, bouw-, hof-, weide-, heide- en bosgronden in Meddo,
sectie A nrs.1003 t/m 1007, 1012 t/m 1024, samen 16 bunder 4
roeden 50 ellen en in Zwolle onder Eibergen, sectie A nrs.185
t/m 188, 190, 257, 258, 264, 461 t/m 469, samen 6 bunder 27
roeden 70 ellen, samen waard ƒ 6000.=.
0246 Inv.nr.1624, akte nr.37 d.d. 18340314
Gerrit Jan Boeijink, landbouwer op het goed Gelderesch in Meddo,
verklaart te hebben verkocht aan Gerrit Jan Heurnink en huisvrouw Anna Catharina Lammers in Winterswijk, zijn eigendommelijke plaatsje Wennink in Meddo, bestaande in een huisje met enige
gaardengrond voor de deur en een perceel bouwland den Braakgaarden, groot tezamen 67 roeden 60 ellen met de daarbij gehorende
woeste grond en houtgewas, kadastraal sectie A nrs.2293, 2294 en
2370 voor de som van 300 gulden. Verkoper heeft het plaatsje bij
acte voor notaris Roelvink d.d. 31-8-1819 gekocht van Jan Willem
Hennekes en huisvrouw Anna Catharina Elferdink, landbouwers in
Eibergen.
0247 Inv.nr.1642, akte nr.5 d.d. 18340412
Aaltjen Roehorst, weduwe van Jan Hendrik Roerdink, landbouwster,
wonende op het goed Roerdink in Meddo, geeft haar testament op:
"Boven en behalven het geen ik aan mijne kleindochter Grada
Hendrika Roerdink, huisvrouw van Hendrik Antoon Elsinkhorst,
landbouwers, bij dewelke ik op het voormelde goed Roerdink ben
inwonende heb besproken bij mijn testament, verleden op den
eenentwintigsten Julij des vorigen jaars ten overstaan van de
notarissen, in tegenwoordigheid van getuige, voor de welke ik
het tegenwoordige testament passeer, maak en legateer ik aan
dezelve mijne kleindochter, en bij haar vooroverlijden aan hare
wettige descendenten, bij wijze van vooruitmaking en boven haar
aandeel in mijne nalatenschap, eene som van twee honderd guldens
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Nederlandsch geld. Ik wil dat deze som aan mijn legatarisse
binnen een half jaar na mijn overlijden zal worden uitbetaald."
0248 Inv.nr.1624, akte nr.51 d.d. 18340426
Ten verzoeke van: 1.Jan Hendrik Maas, landbouwer, wonende op 't
goed Maas in Meddo, weduwnaar van Berendina Hoebink (overleden
op 5-2-1830) voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Jan Hendrik-, Josina Maria- en Janna Berendina
Maas; ter presentie van Hendrikus Loitink, landbouwer op Hoebink
in Meddo, als toeziende voogd over de minderjarigen; 2.Hendrikus
Loitink als gevolmagtigde van Berend Willem Maas, militair in
Nederlandschen dienst; 3.Janna Willemina Maas, huisvrouw van
Fredrik Jan Leurdijk, landbouwers op 't goed de Wogte onder
Winterswijk; 4.Jan Willem Maas, landbouwer bij de vader op Maas
inwonende; zijnde de nrs.2, 3 en 4 meerderjarige kinderen van
Jan Hendrik Maas en wijlen Berendina Hoebink; wordt overgegaan
tot inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van Berendina
Hoebink en haar nagelaten man:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 227, samen ƒ 1294.=.
Contant geld: in differente specien samen ƒ 79.=.
Voordelige pretensiën: nummers 1 t/m 3, samen ƒ 55,475.
Boedelspapieren:
1.Huwelijkscontract tussen Jan Hendrik Maas en Berendina Hoebink
d.d. 18-5-1805. Zij brengen al hun goederen c.a. in, o.a. de
bruidegom een som van ƒ 900.= en de bruid een som van ƒ 1000.=
en twee koebeesten. Bij dit contract wordt voorts door bruidegoms ouders, zwagers en zusters gecedeerd en overgegeven het
goed Maas of Maashuis met zijn behuizinge en onderhorige gronden, in Meddo, met en benevens de inboedel des huizes, levendige
have, huishouding, bouwerij, gezaai, mest en mestregt voor
ƒ 2300.=.
2.Onderhandse obligatie d.d. 14-5-1813 t.l.v. Jan Jacob van
Dunnewold (nu zijn erven) ad ƒ 300.=.
3.Acte voor notaris Roelvink d.d. 29-4-1818, waarbij door Harmina Gesiena van Eerden (wed. van Gerrit Willem Loitink) en Teunis- en Hendrikus Loitink, landbouwers, aan Jan Hendrik Maas
wordt verkocht een stuk bouwland den Lantinkkamp genaamd, gelegen bij de Maat in Meddo.
4.Acte voor idem d.d. 10-6-1829, waarbij door Hendrik-, Hermanen Judith van Loghem (te Deventer) en Christiaan van Loghem (te
Amsterdam) aan Jan Hendrik Maas worden verkocht enige in Meddo
gelegene heide en weidegronden, het Maasbroek genaamd, groot 1
bunder 84 roeden, belendende aan gronden van Maas en afkomstig
van erve Sevink.
Onroerende goederen zonder schriftelijk bewijs te kunnen produceren:
a.Het halve Maashuisje in en aan zijn erve Maas gelegen, bestaande in behuizinge, schuurtje, bouw-, weide- en groengronden.
b.Het halve Voshuisjen in Meddo, bestaande in bouwmanswoning,
landerijen.
Van welke beide percelen de wederhelft aan Hendrikus Loitink
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toebehoort.
c.Drie percelen veenegrond op het Kolenbarger veen, bij de
goederen Maas, Maashuisjen en Voshuis in gebruik.
d.Vier gezitten in de Hervormde Kerk van Winterswijk, voor den
predikstoel.
e.De halfscheid van een gezit in bedoelde kerk, mede tegenover
de predikstoel naast de vier bovenomschreven gezitten.
0249 Inv.nr.1624, akte nr.52 d.d. 18340503
Jan Hendrik Maas, landbouwer op Maas in Meddo, weduwnaar van
Berendina Hoebink, bruidegom en Janna Willemina Venemans, weduwe
van Jan Albert Loitink, landbouwster in Meddo, zijn voornemens
een huwelijk met elkaar aan te gaan. Zij stellen de volgende
voorwaarden vast:
Er zal tussen hen geen gemeenschap van goederen plaats hebben,
zodat alle thans hebbende of in het vervolg te verkrijgen goederen zijn en blijven het eigendom van die gene aan wien zij
toebehoren of aangekomen zijn.
De bruidegom brengt aan: de onverdeelde halfscheid van alle
goederen, omschreven in de inventaris d.d. 26-4-1834 voor notaris Roelvink opgemaakt. De bruid brengt aan: haar klederen en
lijfscieradien met de kast waarin dezelve zich bevinden en
voorts de halfscheid van ongeveer
a.99 roeden 35 ellen bouwland den Steenkamp genaamd tussen de
Koldewij en de Horst in Meddo gelegen;
b.35 roeden 48 ellen bouwland op den Horsteresch in Meddo, 't
Snijdersland genaamd;
c.56 roeden 77 ellen bouwland op den Horsteresch, 't Sevinkland
genaamd, gelegen als voren;
d.28 roeden 38 ellen hooigrond den Weijenboomskamp genaamd in
Meddo;
e.de halfscheid van 4 pretensien, samen groot ƒ 1000.= t.l.v.
Jan Willem Beijers, Martha Catharina Willemina Frechten weduwe
Schreven, Gerrit Hendrik Nijenhuis en Jan Berend Beijers (alle
Winterswijk).
Wanneer de bruidegom vóór de bruid sterft geeft hij haar gedurende de tijd haares levens het genot van inwoning en onderhoud,
in kost en drank op Maas bij de kinderen uit zijn eerste huwelijk of, wanneer zij van Maas wil vertrekken een contante som ad
ƒ 500.=.
0250 Inv.nr.1624, akte nr.63 d.d. 18340528
Verkopers: Garrit Jan ten Hagen, weduwnaar van Janna Geertrui
Klein Heurne, landbouwer op Hagen in Meddo; Hendrika ten Hagen,
gehuwd met Antonij Eeftink, landbouwers op Eeftink in Lievelde
(Lichtenvoorde); Jan Willem ten Hagen, landbouwer op Harmelink
in Meddo; Garrit Hendrik ten Hagen, landbouwer in Nigteren
(Sudlohn); Lambertus ten Hagen, landbouwer op Hagen in Meddo;
Johannes Franciscus ten Hagen, landbouwer in Ellewijk (Vreden).
Zij verkopen aan Garrit Willem ten Hagen, landbouwer op Hagen,
hun onafgedeelde 11/12e gedeelten aan:
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a.Bouwplaats 't Hagen in Meddo,bestaande in bouwmanswoning,
schuur en put met bijbehorende bouw, gaarde, weide, driest en
plaggengronden, genaamd Grefte, de Hevelboomskamp, de Hevelsboomsgoorden c.a. voor 't geheel groot 7 bunder 81 roeden 80
ellen, sectie A nrs.1593 t/m 1596, 1602 t/m 1611. Hiervan geen
titels van aankomst bekend.
b.De meubilaire boedel met de bouwerij, gezaai, gewassen, mest
en mestregt, levendige have, vee, voertuigen en bouwgereedschappen en overige roerende goederen.
De koopsom van 11/12e gedeelten van bouwplaats en roerende
goederen bedraagt 2500 gulden.
0251 Inv.nr.1624, akte nr.100 d.d. 18340919
Ten verzoeke van Johanna Clasina Hesselink, huisvrouw van Jan
Willem Boeijink op Boeijink in Ratum en Jan Hesselink op Hesselink in Ratum, wordt inventaris opgemaakt van de boedel en
nalatenschap van Janna Geertruid Roerdink, weduwe van Jan Derk
Hesselink op Hesselink gewoond hebbende (overleden 6-10-1833),
waarin ieder voor de helft gerechtigd is.
De roerende goederen en contanten belopen ƒ 370,12. De onroerende goederen betreffen een onverdeeld vijfde gedeelte aan het
erve en goed de Buurse in Meddo, bestaande in bouwmanswoning en
schuur en verdere getimmertens met daarbij behorende gronden en
houtgewassen, voorts 1/5e goed Huinink (Aalten), 1/4e goed Rouwhof (Aalten), 1/6e erve Winkelhorst (Aalten), 't gehele goed de
Bals (Mallum onder Eibergen), stuk bouwland op den Palenesch bij
Winterswijk en 2 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
0252 Inv.nr.1642, akte nr.20 d.d. 18341026
Jan Sevink, landbouwer op het goed Schoppers in Meddo geeft zijn
testament op. Het is zijn begeerte dat zijn dochter Johanna
Gesina Sevink op Schoppers zal blijven inwonen, huisbeste zal
medewerken en hem in zijn verzwakte gezondheid zal oppassen en
ondersteunen; daarom bepaalt hij dat na zijn overlijden aan haar
bij de te maken verdeling der natelaten goederen zal worden
toegedeeld:
1.Zijn halfscheid aan het goed Schoppers in Meddo, bestaande
voor het geheel in een huis, schuur of schoppe en een huisje;
perceel bosgrond bij het huis; perceel hofgrond voor de deur; de
koeweide; perceel bouwland den Kamp genaamd; weide het Kempken;
weide den Winkel; perceel gaardengrond den Goorden; perceel
bouwland op de Wormskampskamp, de lange vore genaamd; perceel
dito de korte vore genaamd; perceel bouwland in de Zimmelinks
Esch de Pennenbree genaamd met de plaggengrond bij de Hommele;
de gehele Wormskampsweide; perceel land genaamd op het Hilgenlo;
perceel land genaamd op de Boddekoele; perceel veengrond op 't
Zwilbroeksche veen, genaamd Schoppersdijk; de onder het goed
Schoppers behorende plaggengronden en zigtvreden;
2.Zijn onafgedeeld 1/8e deel aan 't plaatsjen Wormskamp in
Meddo, door de bouwman Harmanus Wormskamp bewoond en gebouwd;
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dit alles tegen de prijs van ƒ 2300.= (geschatte waarde van
bedoelde halfscheid).
Voor het geval een of enige der overige kinderen dit betwisten,
dan maakt Jan Sevink aan zijn dochter Johanna Gesina Sevink bij
vooruitmaking en boven haar wettig erfdeel, al dat gene, waar
over de wet hem toestaat ten haren voordele te beschikken.
0253 Inv.nr.1642, akte nr.21 d.d. 18341026
Gesina Janna Schoppers, huisvrouw van Jan Sevink, landbouwers op
't goed Schoppers in Meddo, geeft haar testament op. Het is haar
begeerte dat haar dochter Johanna Gesina Sevink op Schoppers zal
blijven inwonen, huisbeste zal medewerken en haar zal ondersteunen; daarom bepaalt zij dat na haar overlijden aan haar dochter
bij de te maken verdeling der natelaten goederen zal worden
toegedeeld:
1.Haar halfscheid aan het goed Schoppers in Meddo, bestaande
voor het geheel in een huis, schuur of schoppe en een huisje;
perceel bosgrond bij het huis; perceel hofgrond voor de deur; de
koeweide; perceel bouwland den Kamp genaamd; weide het Kempken;
weide den Winkel; perceel gaardengrond den Goorden; perceel
bouwland op de Wormskampskamp, de lange vore genaamd; perceel
dito de korte vore genaamd; perceel bouwland in de Zimmelinks
Esch de Pennenbree genaamd met de plaggengrond bij de Hommele;
de gehele Wormskampsweide; perceel land genaamd op het Hilgenlo;
perceel land genaamd op de Boddekoele; perceel veengrond op 't
Zwilbroeksche veen, genaamd Schoppersdijk; de onder het goed
Schoppers behorende plaggengronden en zigtvreden;
2.Haar onafgedeeld 1/8e deel aan 't plaatsjen Wormskamp in
Meddo, door de bouwman Harmanus Wormskamp bewoond en gebouwd;
dit alles tegen de prijs van ƒ 2300.= (geschatte waarde van
bedoelde halfscheid).
Voor het geval een of enige der overige kinderen dit betwisten,
dan maakt Gesina Janna Schoppers aan haar dochter Johanna Gesina
Sevink bij vooruitmaking en boven haar wettig erfdeel, al dat
gene, waar over de wet haar toestaat ten haren voordele te
beschikken.
0254 Inv.nr.1642, akte nr.1 d.d. 18350110
Grada Hendrika Roerdink, huisvrouw van Hendrik Antoon Elsinkhorst, landbouwster, wonende op het goed Roerdink in Meddo,
geeft haar testament op:
"Aan mijnen tegenwoordigen man Hendrik Antoon Elsinkhorst,
landbouwer, met wien ik op het goed Roerdink opgemeld wone, maak
en legateer ik bij mij overlijden alle mijne goederen, voor
zoover de wet mij toelaat te zijnen voordele daar over te beschikken. Ik wil alzo, dat hij in zooverre mijnen eenigen erfgenaam zij."
0255 Inv.nr.1625, akte nr.14 d.d. 18350207
Comparanten: Barend Jan Goossens, steenfabrikant, wonende te
Winterswijk, en Jan te Giffel, landbouwer op Meinen in Vragender
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(Lichtenvoorde). Zij zijn samen en ieder voor de helft eigenaar
van 1.Het goed te Giffel met bijbehorende bouwplaatsjes en
steenfabriek met bijbehorende rechten van leem of klei gracen in
Meddo; 2.Het plaatsje de Beijershutte in Meddo. Ad 1 hebben zij
op 16-8-1826 en 15-9-1826 gekocht van Teunis te Giffel, wonende
op Giffel en ad 2 op 10-9-1832 van Jan Willem Beijers in Meddo.
Zij gaan over tot deling en scheiding.
Barend Jan Goossens verkrijgt:
1.Gedeelte sectie A nr.1235 bouwland het Bietenslat en wel de
noordzijde ad 1 bunder 37 roeden 20 ellen.
2.Helft van weide, sectie A nr.1239, de Koeweide, ad 88 roeden
25 ellen.
3.Uitweg of weg naar 't Dorp, sectie A nr.1240 ad 22 roeden 70
ellen.
4.Terrein steenbakkerij met oven en gebouwen, sectie A nr.1241
ad 5 roeden 30 ellen.
5.Heidegrond de Vlasspree,sectie A nr.1258 ad 57 roeden 30
ellen.
6.De grond de Werkplaats, sectie A nr.1259 ad 17 roeden 20
ellen.
7.Huis en erf Ilbarg, sectie A nr.1260 ad 3 roeden 10 ellen.
8.Bouwland bij 't Ilbarg, sectie A nr.1261 ad 70 roeden 20
ellen.
9.Weide de Lage gaarden, sectie A nr.1262 ad 41 roeden 90 ellen.
10.Dennebos de Steenkuil, sectie A nr.1263 ad 52 roeden 50
ellen.
11.Uitweg of hooge dijk, sectie A nr.1264 ad 37 roeden 70 ellen.
12.Bouwland de Leemkuilsgaarden, sectie A nr.1265 ad 38 roeden
90 ellen.
13.Huis en erf Leemkuil, sectie A nr.1266 ad 2 roeden 90 ellen.
14.Weide bij de Pannekuile, sectie A nr.1267 ad 27 roeden 50
ellen.
15.Heide of Pannekuile, sectie A nr.1268 ad 76 roeden 20 ellen.
16.De helft van het weideland de Heerdinkmaat, sectie A nr.2668
en wel de zijde grenzende aan de landerijen van de Buurse, ad 1
bunder 8 roeden.
17.De helft van de Heerdinkkamp (weide en bouwland), grenzende
aan het erve Garverdink, sectie A nr.2727 ad 16 roeden 60 ellen
en nr.2728 ad 71 roeden 45 ellen.
18.Weideland het Elsmaatje, sectie A nr.2750 ad 40 roeden 30
ellen.
19.Bouwland den Elskamp, sectie A nr.2751 ad 98 roeden 20 ellen.
Jan te Giffel verkrijgt:
1.Gedeelte sectie A nr.1235 bouwland het Bietenslat en wel de
zuidzijde van dit perceel, ad 1 bunder 42 roeden.
2.De heidegrond achter dit perceel, sectie A nr.1236 ad 4 roeden
30 ellen.
3.De helft van de weide sectie A nr.1239, Koeweide, ad 88 roeden
25 ellen.
4.Huis en erf Giffelerhuisjen, sectie A nr.1243 ad 13 roeden.
5.Bouwland den Huiskers-gaarden, sectie A nr.1244 ad 13 roeden
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70 ellen.
6.Heide de Vlasspree, sectie A nr.1245 ad 10 roeden 60 ellen.
7.Heide de Vlasspree, sectie A nr.1246 ad 17 roeden 10 ellen.
8.Heide de Vlasspree, sectie A nr.1247 ad 16 roeden 40 ellen.
9.Heide de Vlasspree, sectie A nr.1248 ad 44 roeden 70 ellen.
10.Opgaand hout tegen den gaarden, sectie A nr.1249 ad 16 roeden
60 ellen.
11.Bouwland Gifelergaarden, sectie A nr.1250 ad 24 roeden 20
ellen.
12.Weiland de Bleeke, sectie A nr.1251 ad 27 roeden 30 ellen.
13.De tuin van 't Giffel, sectie A nr.1253 ad 4 roeden 80 ellen.
14.Huis en erf het Giffel,sectie A nr.1254 ad 21 roeden 50
ellen.
15.Uitweg of weg naar het veen, sectie A nr.1255 ad 16 roeden 60
ellen.
16.Heide of veld naar het veen, sectie A nr.1256 ad 66 roeden 60
ellen.
17.Hakhout bij de schoppe, sectie A nr.1257 ad 9 roeden 70
ellen.
18.Huis en erf Beijershutte, sectie A nr.2067 ad 12 roeden 10
ellen.
19.Bouwland van Beijershutte, sectie A nr.2068 ad 26 roeden 80
ellen.
20.Heide van Beijershutte, sectie A nr.2069 ad 2 roeden 30
ellen.
21.Bouwland 't Rouwkamp, sectie A nr.2098 ad 42 roeden.
22.De helft van weideland de Heerdinkmaat, grenzende aan erve
Loitink, sectie A nr.2668 ad 1 bunder 4 roeden 90 ellen en de
bijbehorende grond met het hakhout, sectie A nr.2669 ad 3 roeden
10 ellen.
23.De helft van de Heerdinkkamp, grenzende aan de gronden van
Eerdenspoorte, sectie A nr.2728 ad 88 roeden 5 ellen.
Blijvende sectie A nr.1242 uitweg, de weg naar het Bietenslat ad
7 roeden 90 ellen en nr.1252 heide of weg tussen den Oven en de
bleek ad 9 roeden 50 ellen ontoegedeeld en tot gemeen gebruik.
De 2e comparant heeft ten profijte van de 1e comparant voor
altijd afstand gedaan van het recht van leem en zandgraven en
het zetten van een steenoven of oprichten van een fabriek in de
buurschap Meddo.
0256 Inv.nr.1625, akte nr.18 d.d. 18350211
Lambartus Nijenhuis, landbouwer op het goed Hagen in Meddo,
heeft zijn testament opgegeven:
"Aan mijn huisvrouw Gesiena Greupink, bij mij inwonende, maak en
legateer ik mijn geheele nalatenschap; willende en begerende dat
zij mijn eenige en universele erfgenaam zij."
0257 Inv.nr.1625, akte nr.19 d.d. 18350211
Gesiena Greupink, landbouwster en huisvrouw van den bouwman
Lambartus Nijenhuis, wonende op 't goed Hagen in Meddo, heeft
haar testament opgegeven: "Aan mijn man Lambartus Nijenhuis, met
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mij op 't goed Haagen voornoemd woonagtig, maak en legateer ik
mijn geheele nalatenschap, willende en begerende dat hij mijn
eenige en universele erfgenaam zij."
0258 Inv.nr.1642, akte nr.3 d.d. 18350301
Aaltjen Roehorst, weduwe van Jan Hendrik Roerdink, landbouwster,
wonende op Roerdink in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijnen schoonkleinzoon Hendrik Antoon Elsinghorst, landbouwer, bij wien ik op het goed Roerdink ben inwonende, maak ik bij
mijn overlijden eene contante som van vijf honderd guldens, door
mijne ab intestate erfgenamen binnen een jaar na mijn overlijden
aan hem uit te betalen. Ik vernietig hierbij alle testamenten
bevorens door mij gemaakt als zijnde alleen het tegenwoordige
mijnen laatste wil bevattende."
0259 Inv.nr.1625, akte nr.26 d.d. 18350304
Jan Hendrik Grevink, landbouwer op het Voorde in Meddo, heeft
zijn testament opgegeven:
"Aan mijn bij mij inwonende nicht Grada Eisink, dochter van den
timmerman Garrit Eisink en echtgenoot Janna Lammerdink te Haaxberg, Provincie Overijssel woonagtig, maak en legateer ik mijn
geheele nalatenschap in eigendom; willende en begerende dat zij
mijn eenige en universle erfgename zij. Aan mijn huisvrouw
Harmina Lammerdink, bij mij inwonende, maak ik levenslang het
vrugtgebruik van die mijne nalatenschap en stel haar vrij van 't
geven van borgtogt."
0260 Inv.nr.1625, akte nr.27 d.d. 18350304
Harmina Lammerdink, landbouwster en huisvrouw van de bouwman Jan
Hendrik Grevink, wonende op het goed Voorde in Meddo, heeft haar
testament opgegeven:
"Aan mijn bij mij inwonende nicht Grada Eisink (dochter van den
timmerman Garrit Eisink en deszelfs echtgenoot, mijn zuster,
Janna Lammerdink, te Haaxberg Provincie Overijssel woonagtig)
maak en legateer ik mijn geheele nalatenschap in eigendom;
willende en begerende, dat zij mijn eenige en universele erfgename zij. Aan mijn man Jan Hendrik Grevink bovengenoemd, maak ik
levenslang het vrugtgebruik van die mijne nalatenschap en stel
hem vrij van 't geven van borgtogt."
0261 Inv.nr.1625, akte nr.43 d.d. 18350425
Comparanten: 1.Jan Hendrik Maas, landbouwer in Meddo, weduwnaar
van Berendina Hoebink, voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Jan Hendrik-, Josiena Maria- en Janna
Berendina Maas; en Hendrikus Loitink in Meddo als toeziend voogd
over de minderjarigen; 2.Hendrikus Loitink als gevolmachtigde
van Berend Willem Maas, militair; 3.Janna Willemina Maas, huisvrouw van Fredrik Jan Leurdijk, landbouwer op de Wogte in Corle;
4.Jan Willem Maas, wonende op Maas in Meddo; zijnde de nrs.2, 3
en 4 meerderjarige kinderen van Jan Hendrik Maas en wijlen
Berendina Hoebink. Eerste comparant bezit met zijn 6 kinderen de
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boedel die hij met zijn overleden vrouw had bezeten (inventaris
d.d.26-4-1834); aan eerste comparant komt de helft toe, aan elk
der kinderen 1/12e gedeelte.
De boedel bestaat uit:
1.Roerende goederen, samen ƒ 1213,45.
2.Onroerende goederen:
a.Het goed Maas met bijbehorende Lantinkkamp en Maasbroek en de
onverdeelde helft aan enige weidegrond met Jan Derk van Dunnewold in gemeenschap, alles in Meddo sectie A nrs.175, 190, 193,
194, 261, 266, 268, 269, 273, 274, 278, 279, 310, 312, 313, 314,
317, 318, 325 t/m 332, 336, 337, 339, 343, 351 t/m 354, 357,
358, 361, 366, 368, 370, 372, 374 en H nr,89 en de gemeenschappelijk bezeten gronden sectie A nrs.345, 346, 349 ad ƒ 3300.=.
b.Het halve goed Maashuisjen in Meddo, sectie A nrs.195, 196,
265, 270, 275, 276, 309, 315, 316, 319, 320, 341, 344, 356, 359,
367, 369, 373, 1338 t/m 1341 en H nr.97 ad ƒ 553,50.
c.Het halve goed Voshuis in Meddo, sectie A nrs.486, 487, 565
t/m 567, 570 en H nrs.26, 27, 86 ad ƒ 675.=.
3.Vier zitplaatsen in de Hervormde Kerk ad ƒ 200.= en ½ zitplaats ad ƒ 20.=.
4.Kontanten (door Jacob van Dunnewold aan de boedel uitbetaald)
ad ƒ 310,50.
Alles tezamen wordt dus gewaardeerd op ƒ 6272,45.
Jan Hendrik Maas krijgt het gehele goed Maas (ƒ 3300.=) en twee
kerkgezitten (ƒ 100.=), dus een meerwaarde ad ƒ 263,775.
De drie minderjarige kinderen komt 3/12e deel toe(ƒ 1568,11
3/12) zij krijgen het halve goed Maashuisjen (ƒ 553,50), het
halve goed Voshuis (ƒ 675.=), twee kerkgezitten (ƒ 100.=) en ½
kerkgezit (ƒ 20.=) en een uitkering van de vader ad ƒ 219,61
3/12.
Janna Willemina- en Jan Willem Maas komt samen 2/12e deel toe
(ƒ 1045,40 5/6); zij krijgen de roerende goederen (ƒ 1213,45),
dus een meerwaarde ad ƒ 168,04 1/6. Berend Willem Maas komt
1/12e deel toe (ƒ 522,70 5/12); hij krijgt de kontanten (ƒ
310,50), een uitkering van de vader ad ƒ 44,16 3/12 en een
uitkering van Janna Willemina- en Jan Willem Maas ad ƒ 168,04
2/12.
0262 Inv.nr.1625, akte nr.56 d.d. 18350516
Comparanten zijn: Anna Gesiena Leurdijk, weduwe van Hendrik Jan
ten Elsen (overleden 28-3-1835), wonende in het dorp Winterswijk, en Jan Derk ten Elsen, wonende in Meddo, volle en enige
broer en erfgenaam van de overledene Hendrik Jan ten Elsen.
De weduwe en de broer zijn elk eigenaar van de halve boedel.
Overgegaan wordt tot inventarisatie en beschrijving der goederen
c.a. tot de boedel behorende:
1.Roerende goederen: de nummers 1 t/m 70, samen ƒ 65,40.
2.Boedelspapieren:
a.Koopakte d.d. 24-5-1764, waarbij wijlen Derk ten Elsen, vader
van de overledene, van Frans Jan Karssenbroek heeft aangekocht
¼e deel van een hooijmaat de Hoebinkmaat of Rietmorsse in Meddo;
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tot de onderhavige boedel behoort hiervan de helft (de andere
helft behoort aan Jan Derk ten Elsen).
b.Akte van 19-1-1832 (notaris Roelvink), waarbij wijlen Hendrik
Jan ten Elsen van Anna Margaretha Bovij heeft aangekocht een
stukjen gaardengrond op den Balinkesch bij Winterswijk ad 7
roeden 80 ellen voor ƒ 45.=.
c.Koopbrief d.d. 22-12-1810, waarbij uit de boedel van de innocente Noeldina Sebastiana van Hengel aan Hendrik Jan Hoebink is
verkocht een zitplaats in de Gereformeerde Kerk te Winterswijk.
d.Onderhandse obligatie d.d. 10-5-1805 t.l.v. bovengenoemde Jan
Derk ten Elsen en huisvrouw Leida Wieberdink ad ƒ 300.=; hierop
nog te betalen 18 jaar interest ad ƒ 162.=.
e.Idem d.d. 25-5-1805 t.l.v. Jan Derk ten Elsen en huisvrouw
Leida Wieberdink ad ƒ 100.=; hierop nog te betalen 18 jaren
interest ad ƒ 45.=.
Jan Hendrik Nijenhuis op de Maat in Woold is per resto schuldig
voor een gekocht weefgetouw ƒ 20,45.
De bouwman op de Kapelle in Vragender onder Lichtenvoorde is
schuldig een restant ad ƒ 32.= wegens ter leen gegeven geld.
3.Kontanten: de kontante penningen bedragen ƒ 2.=.
4.Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 11, samen ƒ 153,865.
0263 Inv.nr.1625, akte nr.65 d.d. 18350613
Verkoop van onroerend goed door Anna Gesiena Leurdijk, weduwe
van Hendrik Jan ten Elsen (Winterswijk) en Jan Derk ten Elsen,
landbouwer op 't Elsen (Meddo). Verkocht wordt:
1.Een kwart aan een hooimaat de Hoebinkmaat of Rietmorsse in
Meddo, groot voor 't geheel 2 bunder 24 roeden 90 ellen, sectie
A nr.2617. Dit is de overledene Hendrik Jan ten Elsen uit deszelfs ouderlijke nalatenschap aangekomen en de weduwe is nu
krachtens bestaande gemeenschap half eigenaresse van het zelve.
Koopster is Berendjen ten Elsen, landbouwster aan 't Elsen
(Meddo) voor 350 gulden; 2.Perceel gaardengrond aan de Balinkesch (Winterswijk) groot ca.7 roeden, deel van sectie H nr.625.
Koopster is Anna Gesiena Leurdijk voornoemd voor 92 gulden;
3.Een veen op het Kolenberger veen (Meddo), deel van sectie H
nr.70 groot circa 44 roeden 70 ellen. Koopster is Berendjen ten
Elsen voornoemd voor 215 gulden.
0264 Inv.nr.1642, akte nr.9 d.d. 18350708
Ten verzoeke van Antoon ten Beijtel, landbouwer op het goed
Garverdink in Meddo, voor zich en als vader en voogd over zijn 4
minderjarige kinderen Johanna Rebecka-, Janna Maria-, Anna
Geertruid- en Johanna Elisabeth ten Beijtel en in tegenwoordigheid van Tobias Oostendorp, landbouwer op het Pesthuis in Ellewick (Vreden) als toeziende voogd der minderjarigen wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijving van de boedel door
inventarisante en wijlen zijn vrouw bezeten:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 245, samen ƒ 1953,45.
Onroerende goederen:
1.De opstal van een huisje, staande voor de bouwmanswoning van
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het goed Garverdink voormeld, voor hem gediend hebbende tot eene
branderij.
2.Drie perceeltjes hooijgrond in de Garverdink Mate tussen die
van Loytink, Boeijink en van 't goed Garverdink.
3.Stukjen land op den Roskamp tussen de landerijen van 't goed
Garverdink.
4.Kamp land den Bulten in de weidegrond gelegen.
5.Onafgedeeld 1/5e deel aan een bouwplaats de Hoeve in Meddo.
6.Perceel veengrond het Garverdink-veen.
7.Perceel land onder Groenlo genaamd de Zomers-Esch.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 16, samen ƒ 2388,79.
Boedelspapieren: 1.testament d.d. 22-4-1818 van Janna Maria
Garverdink; 2.testament d.d. 22-4-1818 van wijlen zijn huisvrouw.
0265 Inv.nr.1642, akte nr.15 d.d. 18350729
Antoon ten Beijtel, landbouwer, op Garverdink in Meddo wonende,
bruidegom, en Janna Berendina Bemps, dienstmeid, thans aan de
Woord in Meddo wonende, meerderjarige dochter van wijlen Jan
Hendrik Bemps en diens nagelaten weduwe Maria ter Steeg, bruid,
zijn voornemens eerstdaags een huwelijk met elkaar aan te gaan.
Voorwaarden:
1.Er zal t.a.v. de ten huwelijk aangebrachte goederen (en schulden) geen gemeenschap bestaan.
2.De bruidegom brengt aan goederen en schulden in die, welke op
de inventaris van 8-7-1835 zijn gespecificeerd. De bruid brengt
in hare klederen, lijfscieraden en enige stukken huisraad,
geschat op honderd guldens.
3.T.a.v. de staande huwelijk te beurt vallende winsten en verliezen zal er een algemene gemeenschap van goederen plaats
hebben.
4.Zij begiftigen zich over en weder met het vruchtgebruik van
alle goederen, die de eerststervende zal komen na te laten.
0266 Inv.nr.1642, akte nr.16 d.d. 18350804
Joseph Greving, koopman, en huisvrouw Gertrudis Bruggeman,
wonende te Stadlohn (Pruissen), verkopen aan Johan Joseph Elsinghorst, landbouwer op het goed Groot Schurink in Meddo, de
onafgedeelde halfscheid aan de goederen Groot- en Klein Schurink
in Meddo. Het erve Groot Schurink bestaat voor het geheel uit
een huis, schuur en bakoven, perceel bouwland en gaardengrond
bij het huis, idem gelegen naast het vorige, idem gelegen naast
het vorige, perceel land gelegen op den Kamp, perceel weidegrond
gelegen idem, perceel hooijgrond genaamd de Schurinkmate, een
weide gelegen bij den Brink, een dito gelegen bij 't huis op den
Esch, twee perceeltjes dito gelegen op den Esch, drie perceeltjes hooijgrond (1 in de Harmelinkmate en 2 in de Boeijinkmate),
perceel bouwland den Kamp of Esch genaamd, perceel dito genaamd
den Leurkamp, twee perceeltjes dito genaamd op Harmelink Esch,
een perceel woeste grond, en het regt van veenen op het Meddehosche veen. Het plaatsje Klein Schurink bestaat voor het geheel
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uit een huis, schuurtje en perceel gaarden en hooijgrond en
voorts perceeltje hooijgrond op den Kamp en een perceel bouwland
op den Kamp.
Kadastrale gegevens: sectie A nrs.711, 2074 t/m 2081, 2100,
2100bis, 2101 t/m 2105, 2107 t/m 2122, 2336, 2591, 2683, 2775,
2776, 2777.
Verkoper heeft de halfscheid van de percelen verkregen door
aankoop op een publieke verkoop van domeinen te Arnhem d.d.16-71813. De koopprijs bedraagt 1400 guldens, betaalbaar met 800
Berlijner daalders.
0267 Inv.nr.1642, akte nr.25 d.d. 18351102
Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer, wonende te Baarle
(Pruissen), meerderjarige zoon van wijlen Johan Gerhard Elsinghorst en diens nagelatene weduwe Anna Geertruid Wenink,
landbouwster, wonende te Baarle, bruidegom, en Theodora Roerdink, zonder beroep, wonende op het goed Roerdink in Meddo,
minderjarige dochter van wijlen de echtelieden Jan Willem Roerdink en Harmina te Stroete, bruid, deze met assistentie van haar
grootmoeder van vaderszijde Aaltjen Roehorst en grootvader van
moederszijde Harmanus ter Stroete, beide landeigenaren in Meddo,
zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan te gaan.
Voorwaarden:
1.Wanneer er bij het overlijden van één van hen geen kroost uit
het huwelijk aanwezig is, zal er geen gemeenschap t.a.v. de
aangebrachte of aangeërfde goederen e.d. bestaan.
2.Er zal dus alleen gemeenschap plaats hebben van de staande
huwelijk hen te beurt gevallen winsten en verliezen. De eerststervende doet aan de langstlevende een gift van ƒ 600.= (bruidegom aan bruid) of ƒ 500.= (bruid aan bruidegom).
3.Wanneer er bij het overlijden van één van hen wel kroost
aanwezig is zal er een algehele en algemene gemeenschap van
goederen bestaan.
0268 Inv.nr.1642, akte nr.33 d.d. 18351216
Comparanten zijn: 1.Hendrik Scholten; 2.Albert Scholten, beide
kooplieden; 3.Catharina Scholten, eigenaresse, meerderjarig,
alle 3 wonende Winterswijk; 4.Maria Christina Scholten en haar
man Arend Jan ten Hopen, koopman, wonende Nede; 5.Willemina
Margaretha Catrina Smits en 6.Johanna Mechtelda Smits, beide
zonder beroep, meerderjarig, wonende te Eybergen. Zij geven te
kennen dat door het overlijden van hun ouders en grootouders,
Derk Scholten en Willemina Margaretha van Wullen, voorts uit de
nalatenschap van hun oud tante en overoud tante Catharina Schutte, wed.van Barend Tenking, en eindelijk uit de nalatenschappen
van hun oud-oom en oud-tante, overoud-oom en overoud-tante Derk
Schutte en Christina Schutte voor 55/56e deel en bij een koopakte voor 1/56e deel aangekomen zijn de goederen c.a.:
1.Erve en goed Zimmelink in Meddo,bestaande in 3 bouwmanswoningen en verdere getimmertens, voorts bouw-, gaarden-, hooij-,
weide-, bos- en woeste gronden, groot 26 bunder 95 roeden 47
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ellen, sectie A nrs.1717, 1718, 1721, 1722, 1728 t/m 1731, 1733
t/m 1743, 1748 t/m 1751, 1751bis, 1752, 1753, 1754, 1756 t/m
1760, 1763 t/m 1767 en 1769 t/m 1792, 1794 t/m 1797, 1822 t/m
1829, 2884, 2885 en sectie I nrs.745, 1639bis, 1644 t/m 1646,
1699 t/m 1704, geschat op ƒ 5250.=.
2 t/m 20. Overige onroerende goederen, gezitten in de Hervormde
kerk te Winterswijk en contanten ad ƒ 12050.=, tezamen waard ƒ
23250.=.
De kinderen 1 t/m 4 komt elk toe ƒ 5700.=; de kleinkinderen 5 en
6 samen ƒ 5700.=.
Boedelpapieren:
Maagscheid 30-6-1803 tussen Derk Scholten (vader en grootvader)
als weduwnaar van wijlen Willemina Margaretha van Wullen en de
comparanten opgericht. Acte van deling tussen Dirk van Wullen en
huisvrouw Henrietta Charlotta Wintgens en de voogden over de
comparanten d.d. 30 juni en 2 juli 1807. Koopcontract d.d.18-111835, waarbij Jan Willem Scholten, Gerrit Jan Esselink en Gesina
Scholten ehelieden, aan comparanten verkopen hun eigendom aan
vooromschreven goederen.
Van de goederen krijgt de eerste comparant, Hendrik Scholten,
het erve en goed Zimmelink hiervoor omschreven ad ƒ 5250.=.
0269 Inv.nr.1643, akte nr.9 d.d. 18360326
Verkoper: Jan Sevink op Schoppers in Meddo. Kopers: Antonia
Broekmans, landbouwster, weduwe van Garret Jan Sevink en haar 3
minderjarige kinderen Johanna Willemina, Johannes Hendrikus en
Harmina Sevink, tezamen wonende op Sevink in Meddo. Verkocht
wordt het onafgedeeld 1/5e deel aan een weide, de Scholten-mate
genaamd in Meddo, de verkoper bij acte van deling van 19-5-1821
voor notaris Dericks aangekomen, voor het geheel groot 1 bunder
52 roeden, sectie A nr.1926 voor de koopsom van 100 gulden.
0270 Inv.nr.1643, akte nr.10 d.d. 18360331
Ten verzoeke van Antonia Broekmans, weduwe van Garret Jan Sevink, landbouwster, wonende op het erve Sevink in Meddo, voor
zich en als moeder en voogdes over haar 3 minderjarige kinderen,
Johanna Willemina-, Johannes Hendrikes- en Harmina Sevink, en in
presentie van Albert Sevink, grondeigenaar, wonende op het goed
Wanders in Meddo als toeziend voogd, wordt overgegaan tot inventarisatie en beschrijving des boedels, door Garret Jan Sevink,
met dewelke inventarisante buiten gemeenschap van goederen was
gehuwd geweest, nagelaten en thans aan zijn 3 minderjarige
kinderen toebehorende en welke boedel bestaat uit de onverdeelde
halfscheid van de navolgende goederen (de wederhelft behoort aan
inventarisante).
Roerende goederen: nummers 1 t/m 129, samen ƒ 1109,30.
Contanten: ƒ 59.=.
Obligatiën: nummers 1 t/m 4. samen ƒ 1120.=.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 15, samen ƒ 2270,50.
Onroerende goederen:
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manswoning en verdere getimmerten en de daarbij gehorende bouw-,
gaarden-, weide-, hooij-, bos- en woeste gronden.
2.Onverdeeld 1/5e deel in een weide, de Scholtenmaate in Meddo.
3.Perceel bouwland den Vlaschakker in Meddo.
4.4/5e deel van perceel hooijgrond, de Scholtenmate in Meddo.
5.Perceel bouwland genaamd Scholtenland in Meddo.
6.Perceel bouwland genaamd op de Woord in Meddo.
7.Twee percelen weiland genaamd de Wambroeken.
Boedelspapieren:
1.Huwelijkse voorwaarden d.d. 9-10-1823 tussen Garret Jan Sevink
en Antonia Broekmans.
2.Acte 10-6-1829, waarbij fam van Loghem aan Garret Jan Sevink
het erve en goed Sevink c.a. verkoopt.
3.Acte 19-5-1821 betreffende verdeling gemeenschappelijke goederen door Garret Jan-, Albert-, Jan-, Johanna Sevink en Hendrikus
Bouwman en huisvrouw Hendrika Sevink.
4.Acte 7-5-1821 betreffende inventarisatie van de boedel op erve
Sevink van de nalatenschap van Jan Willem Sevink en Harmina
Harmelink, de ouders van Garret Jan Sevink en zijn broers en
zusters.
5.Acte 26-3-1836 waarbij Jan Sevink op Schoppers in Meddo verkoopt aan Antonia Broekmans, weduwe van Garret Jan Sevink en
haar 3 minderjarige kinderen, zijn 1/5e deel aan de weide de
Scholtenmate in Meddo, sectie A nr.1926.
0271 Inv.nr.1626, akte nr.33 d.d. 18360401
Verkopers: Jan Berend ter Beek en huisvrouw Janna Geertruid
Degenaars, landbouwers op Beeks in Meddo. Zij verkopen aan hun
schoonzoon en dochter Harmanus Oonk en Anna Catharina ter Beek,
landbouwers, thans op Oonk in Brinkheurne wonende, hun goed
Beeks in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur en verdere
getimmertens, voorts in bouw-, gaarde-, hooij-, weide-, driest-,
plaggen-, veen- en bosgronden, groot 12 bunder 58 roeden 14
ellen, sectie A nrs.389, 391, 1184, 2085, 2180 t/m 2195, 2272,
2686, 2761 t/m 2763, alsmede hun zitplaatsjen in de Hervormde
Kerk te Winterswijk. De koopsom bedraagt 2500 gulden. Het verkochte is verkoper uit ouderlijke nalatenschap aangekomen,
zonder daarvan eigendomsbewijzen te bezitten.
0272 Inv.nr.1643, akte nr.11 d.d. 18360406
Willem ten Beijtel, landbouwer, wonende op de Hoeve in Meddo,
bruidegom, en Antonia Broekmans, weduwe van Garret Jan Sevink,
landbouwster, wonende op het erve Sevink in Meddo, bruid, zijn
voornemens een huwelijk met elkaar aan te gaan. Voorwaarden:
1.De bruidegom brengt aan zijn klederen en lijfstoebehoor en
ƒ125.=. De bruid brengt aan de helft der roerende goederen,
contanten, obligatiën, pretensien en schulden, voorkomende op de
inventaris van 31-3-1836; de onafgedeelde helft aan het door
haar bewoond wordende erve Sevink in Meddo; een contante som ad
ƒ 450.=; 1/21e deel in ongeveer 1 bunder 68 roeden bouwland,
gelegen onder Aalten aan de Zilverbeek, den Kotten genaamd;
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1/21e deel aan 3 stukjes bouwland op Kempink onder Aalten,
genaamd het kleine Kempken aan de Zilverbeek; 1/7e deel in
ongeveer 80 roeden hooijgrond genaamd de Kleine Rigtersmate in
het Zieuwent onder Ruurlo; 1/7e deel in ongeveer 21 roeden
bouwland gelegen op de kleine Reze in 't Zieuwent onder Lichtenvoorde; 1/7e deel in ongeveer 40 roeden hooijgrond het Eglenbroek in Lievelde (Lichtenvoorde).
2.De aangebrachte goederen en die welke hen bij erfopvolging,
legaat of schenking zullen aankomen, zullen buiten de gemeenschap en alzo afzonderlijk eigendom verblijven van degene, die
dezelve heeft aangebracht of die dezelve aankomen.
3.De staande het huwelijk aangewonnen goederen, benevens de
verliezen, zullen tussen hen egalijk genoten en gedragen worden.
4.Zij schenken elkaar wederzijds het vruchtgebruik van alle
goederen die aan de eerststervende zullen toebehorende zijn,
teneinde daarvan levenslang het genot te hebben.
0273 Inv.nr.1643, akte nr.24 d.d. 18360627
Verkopers: Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, koopman, en huisvrouw Johanna Theodora Berendina Schreven, wonende in Winterswijk. Zij verkopen voor 225 gulden aan Berend Broekmans, weduwnaar van Johanna Hendrika Tolkamp, landbouwer en zijn 3 minderjarige kinderen Jan Hendrik, Harmanus en Johanna Hendrika Broekmans, wonende op Tolkamp in Meddo, hun onafgedeeld 1/4e gedeelte
aan het door koperen bewoonde katersteedjen Tolkamp, bestaande
voor het geheel in een huisje, benevens bouw-, gaarden- en enige
nieuw aangemaakte gronden, de daarbij behorende en met scheidstenen afgepaalde zigt of plaggenvree in 2 percelen veengrond op
het Kolenbarger veen, sectie H nrs.64, 100, 140, 141, 142, 143,
144, 145 en de verkopers uit hun ouderlijke boedel aangekomen.
0274 Inv.nr.1643, akte nr.33 d.d. 18360726
Ten verzoeke van Berend Broekmans, weduwnaar van Johanna Hendrika Tolkamp, landbouwer, wonende op het plaatsjen Tolkamp in
Meddo, als vader en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen Jan
Hendrik-, Harmanus- en Johanna Hendrika Broekmans en in presentie van de toeziende voogd Gerrit Jan Tolkamp, landbouwer,
wonende op Beijershuisjen in Meddo, wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel die aan inventarisant en zijn minderjarige kinderen toebehoort.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 114, samen ƒ 548,60.
Onroerende goederen:
1.Het plaatsje Tolkamp in Meddo, met de twee daaronder behorende
percelen veengrond op het Kolenbarger veen, welk bouwplaatsjen
voor 19/32e deel aan de 3 minderjarigen en voor 13/32e deel aan
de inventarisant toebehoort.
Voorts de nrs. 2 t/m 6 aan inventarisant in afzonderlijke eigendom toebehorend:
2.1/21e deel in een perceel bouwland onder Aalten aan de Zilverbeek, den Kotten genaamd.
3.1/21e deel in 3 stukjes bouwland op Kempink onder Aalten,
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genaamd het kleine Kempken aan de Zilverbeek.
4.1/7e deel in een perceel hooijgrond genaamd de Kleine Richtersmate in Zieuwent (Ruurlo).
5.1/7e deel in een perceel bouwland op de Kleine Reze in 't
Zieuwent onder Lichtenvoorde.
6.1/7e deel in een perceel hooijgrond het Eggelenbroek in Lievelde (Lichtenvoorde).
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 17, samen ƒ 969,425.

0275 Inv.nr.1643, akte nr.35 d.d. 18360804
Berend Broekmans, weduwnaar van Johanna Hendrika Tolkamp, landbouwer in Meddeho, als bruidegom, en Willemina Drietelaar,
dochter van Theodorus Drietelaar en Grada Hoebink, landbouwers
op Drietelaar in Borculo, als bruid, zijn voornemens eerstdaags
een huwelijk aan te gaan.
Door de bruidegom wordt aangebracht de halfscheid der roerende
goederen en contanten, enige aandelen in vaste goederen, benevens in de halve schulden (conform inventaris 26-7-1836); door
de bruid wordt aangebracht hare klederen, lijfscieraden, enige
stukken huisraad, samen geschat op 160 guldens.
Overeengekomen wordt dat er t.a.v. de aangebrachte goederen en
die, die staande huwelijk worden verkregen, geen gemeenschap zal
bestaan indien het huwelijk kinderloos mocht blijven; wanneer er
bij overlijden van één der a.s. echtgenoten wel kroost uit het
huwelijk aanwezig is zal er algehele gemeenschap van goederen
zijn. Winst en verlies tijdens het huwelijk zal in ieder geval
gemeenschappelijk zijn.
De verloofden schenken elkaar het genot van alle goederen die
aan de eerststervende zullen toebehoren. Tenslotte verklaart de
bruid dat zij bij kinderloos overlijden haar bruidegom, of bij
zijn vooroverlijden de drie kinderen uit zijn eerder huwelijk
met Johanna Hendrika Tolkamp, en bij vooroverlijden van één of
meer derzelve de langstlevende, begiftigt met al de goederen die
zij komt na te laten.
0276 Inv.nr.1626, akte nr.102 d.d. 18360817
Berendeken Hemmink, huisvrouw van Harmen te Paske, landbouwster,
wonende aan Wesselshuis in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan Garrit Willem Kossink en zijn huisvrouw Aaltjen Hemmink,
landbouwers op Wesselshuis in Meddo, kanton Wenterswijk woonagtig, maak en geef ik mijn geheele nalatenschap ten einde die
na mijn overlijden in eigendom te bezitten. Ik wil dus, dat zij
te samen of, zoo één van hun voor mij mogt komen te sterven, dan
de mij overlevende alleen, mijn eenige en universeele erfgenaame
of erfgenaam zij."
0277 Inv.nr.1626, akte nr.109 d.d. 18360902
Verkopers: Harmanus ten Ham en huisvrouw Johanna Sevink, landbouwers in Meddo. Zij verkopen voor 1850 gulden aan Gerrit Jan
Balink, grondeigenaar in Winterswijk, hun plaatsje Grevinkessen
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of Essenhuis in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, schuurtje en verdere getimmertens, voorts bouw-, gaarde-, groen-,
weide- en heidegronden, inslagen, plaggenvreeden met het gewas
van opgaand hout, sectie A nrs.1062, 1063, 2221, 2227, 2228,
2373 t/m 2375, 2383, 2385, 2386, 2389, 2390, 2396, 2397, 2399,
2401, 2478, 2479, 2531, 2536, 2547, 2551, 2553, 2555, 2556,
2559, 2564 t/m 2567, groot in zijn geheel ongeveer 8 bunders,
waarvan verkopers eigenaren zijn geworden bij acte van ruiling
op de 12-12-1821 voor notaris Roelvink gepasseerd. Het vorengaande wordt verkocht met expresselijke uitzondering van het
daarbij behorende veen en mestregt of regt van uitbouwing, welk
een en ander verkoperen voor zich behouden.
0278 Inv.nr.1626, akte nr.144 d.d. 18361215
Janna Christina Helders, weduwe van Jan Derk Konings, landbouwster op het Helder in Huppel, verklaart te hebben verkocht aan
Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar (Ratum) haar onafgedeeld
een vijfde deel aan een bunder 48 roeden 90 ellen bouwland en
groenland (waarvan de overige vier vijfde gedeelten aan de erven
Mensink op Boitink toebehoren), gelegen in Meddo op de Hijink
Esch, sectie A nrs.539 en 540 en de comparante als enige dochter
van wijlen de echtelieden Harmen Helders en Anna Catharina te
Kortschot uit hun nalatenschap aangekomen. De koopsom is 60
guldens.
0279 Inv.nr.1626, akte nr.145 d.d. 18361217
Jan Hendrik Grevink, landbouwer op het Voorde in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Aan mijn nicht Grada Eisink, dochter van den timmerman Garrit
Eisink en echtgenoot Janna Lammerdink te Haaxbergen woonagtig,
en aan haaren man Johannes Hendrikus Halink, of aan de langstlevende hunner en bij vooroverlijden aan hun kroost, maak en geef
ik mijn geheele nalatenschap om die na mijn dood in eigendom te
bezitten. Aan mijn huisvrouw Harmina Lammerdink maak ik het
vrugtgebruik van opgemelde mijne, aan mijn nicht en haaren man
of kroost gegevene nalatenschap."
0280 Inv.nr.1626, akte nr.146 d.d. 18361217
Harmina Lammerdink, huisvrouw van Jan Hendrik Grevink, landbouwers wonende op 't goed Voorde in Meddo, geeft haar testament
op:
"Aan mijn nicht Grada Eisink en haaren man Johannes Hendrikus
Halink, of aan de langstlevende hunner zoo een van hun voor mij
mogt komen te sterven, en bijaldien zij beide voor mij kwamen te
overlijden kroost nalatende, dan aan hun kroost, maak en geef ik
mijn geheele nalatenschap in eigendom. Het vrugtgebruik maak en
legateer ik aan mijn tegenwoordigen echtgenoot Jan Hendrik
Grevink."
0281 Inv.nr.1627, akte nr.13 d.d. 18370131
Ten verzoeke van Jan Willem Hoebink, landbouwer, wonende in het
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dorp Winterswijk als voogd over de bij hem inwonende innocente
Josiena Cathariena Meinen en in tegenwoordigheid van Berend te
Gronde, landbouwer op Mensink in Ratum als toeziend voogd, wordt
overgegaan tot inventarisatie en beschrijving van de boedel, aan
Josiena Cathariena Meinen toebehorend.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 24, samen ƒ 90,25.
Onroerende goederen, genummerd 1 t/m 6, waarvan
ad 5: Een onafgedeeld 1/5e deel aan het bouwplaatsjen Leurdijk
in Meddo, bestaande voor het geheel in een bouwmanswoning en
schuur, voorts in bouw-, gaarde-, weide-, bos- en heidegronden,
samen groot 4 bunders 14 roeden 50 ellen, sectie A nrs.401, 404
t/m 414 en in 2 percelen bouwland op 't Arrisveld in Meddo,
groot 1 bunder 42 roeden 30 ellen, sectie H nrs.263 en 305; en
ad 6: Een turfveen op 't Kolenberger veen in Meddo bij de bouwman Gerrit Jan Leurdijk in pagt als behorende bij het plaatsje
Leurdijk, en bekend sectie H nr.73.
Jan Willem Hoebink zijn geen schriftelijke eigendomsbewijzen
bekend.
Kerkgezit: een zitplaats in de Hervormde Kerk van Winterswijk in
de vrouwenbanken.
Voordelige pretensien en kontanten: nummers 1 t/m 4, samen
ƒ 1270,655.
Schulden t.l.v. de boedel: Jan Willem Hoebink heeft zelf nog af
te rekenen 16 guldens 86½ cents.

0282 Inv.nr.1643, akte nr.5 d.d. 18370401
Verkopers: Ludwig Joseph Engelbert Hellmann en Joseph Hellmann,
grondeigenaren te Stadlohn, en Franz Tekkevoet, logementhouder
te Wettringen (Pruissen), de laatste voor zich en als gemachtigde van zijn huisvrouw Carolina Hellmann. Zij verkopen aan Johan
Joseph Elsinghorst, landbouwer op Groot Schurink in Meddo, de
onafgedeelde halfscheid aan de goederen Groot en Klein Schurink
in Meddo, sectie A nrs.711, 2071 t/m 2081, 2100, 2100bis t/m
2105, 2107 t/m 2122, 2336, 2591, 2683, 2775, 2776, 2777. Het
erve Groot Schurink bestaat voor het geheel in huis, schuur,
bakhuisje, bouwland, gaardengrond, weidegrond, hooijgrond en
woeste grond en het regt van venen op het Meddehosche Veen en
het regt van plaggen maaijen in het gemene veld. Het erve Klein
Schurink bestaat in een huis, schuur, gaardengrond, hooijgrond
en bouwland. Het verkochte is de ouders van de verkopers aangekomen op een publieke verkoop van domeinen te Arnhem op 16-71813. De koopsom bedraagt 1400 gulden, betaalbaar met acht
honderd Berlijner daalders.
0283 Inv.nr.1643, akte nr.15 d.d. 18370626
Verkoper is Harmanus Grootholkenborg, landbouwer, thans bij zijn
hierna te noemen zoon op Lomans in Meddo inwonende. Hij verkoopt
aan zijn zoon Jan Willem Grootholkenborg, landbouwer op Lomans,
zijn afgedeelde halfscheid zuidzijde aan een perceel weide of
hooijgrond genaamd de Vliermate in Meddo, groot 74 roeden 90
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ellen, sectie A nr.1033, benevens de onverdeelde halfscheid aan
een perceel veen en heidegrond op het Meddehosche veen, groot 18
roeden 60 ellen, sectie A nr.1173, waarvan de wederhelft de
koper als moederlijk erfdeel reeds toebehoort. Aan verkopers
zijn geen titels van aankomst bekend. De koopsom bedraagt 150
gulden.
0284 Inv.nr.1627, akte nr.64 d.d. 18370627
Berendjen ten Elzen, landbouwster, wonende op het goed Elzen in
Meddo, geeft haar testament op:
"Aan Jan Derk ten Elzen, zoon van Jan Derk ten Elzen en echtgenoot Aleida Wieberdink, landbouwer bij mij inwonende, en bij
vooroverlijden aan welgemelde zijne ouders; voorts aan Aaltjen
Tiggelers, dochter van Jan Berend Tiggelers en wijlen die zijne
huisvrouw Henders Mentinkberg, landbouwster meede bij mij inwonende:
Maak en geef ik uit mijne natelatene goederen, ieder hunner voor
de halfscheid, mijn eigendom of onafgedeeld één vierde gedeelte
aan een hooimaat, de Hoebinkmaat of Rietmorsse genaamd, op den
kadasteralen legger onder Sectie A No.2617 bekend, welk parceel
ik op den dertienden Juny achttienhonderd vijfendertig bij
publieke veiling uit den boedel van Hendrik Jan ten Elzen te
Winterswijk heb aangekogt, zijnde het procesverbaal der veiling
en verkoop den twintigsten dierzelfde maand te Winterswijk
geregistreerd en voor de notarissen diens kantons gepasseerd.
Ik maak en geef dit legaat aan opgemelde mijn legatarissen vrij
van alle belasting."
0285 Inv.nr.1627, akte nr.92 d.d. 18370825
Berendjen ten Elzen, landbouwster, wonende op het goed Elzen in
Meddo, geeft haar testament op.
Aan Jan Derk ten Elzen, zoon van Jan Derk ten Elzen en Aleida
Wieberdink echtelieden, mede op Elsen wonende legateert zij het
goed of plaatsjen Elzen met behuizing, landerijen etc., zo en
als dit thans door mijn neef Jan Derk ten Elzen (de vader) wordt
gebruikt en gebouwd, en de halfscheid van haar eigendom of ¼e
deel aan een hooimaat de Hoebinkmaat of Rietmorsse, in Meddo
gelegen. Na haar overlijden moet de legataris Jan Derk ten Elzen
daarvoor ƒ 500.= inbrengen in haar boedel, welke zal versterven
en vervallen op haar wettige erfgenamen, die in egale portien
zullen erven.
Aan Janna Geertrui- en Janna Berendina ten Elzen, kinderen van
haar neef Jan Derk ten Elzen en huisvrouw Aleida Wieberdink of
aan die van hen die haar zal overleven legateert zij haar twee
stukken bouwland op den lagen Wieber bij Winterswijk gelegen,
thans bij Jan Willem Wieberdink en Jan Mengers in bouwing.
Aan Aaltjen Tiggelers, dienstmeid bij haar inwonende, legateert
zij de halfscheid van haar eigendom of ¼e deel aan de Hoebinkmaat of Rietmorsse, waarvan de wederhelft aan Jan Derk ten Elzen
is gelegateerd.
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0286 Inv.nr.1627, akte nr.112 d.d. 18371103
Comparanten zijn:
1.Balthazar Gerrit Dericks, notaris en huisvrouw Johanna Margaretha Grootemeijer, wonende Winterswijk.
2.Balthazar Gerrit Dericks als gevolmachtigde van Frans Anton
Theodor Grimmelt en huisvrouw Anna Geertruida Grootemeijer te
Gescher (Pruissen).
3.Jan Hendrik Deurvorst, wijnkoper, en huisvrouw Aleida Rebekka
Grootemeijer, te Winterswijk.
4.Gerhardus Johannes Bleumers, zonder beroep, te Winterswijk.
5.Jan Berend Bleumers, logementhouder in Winterswijk, als vader
en voogd over zijn minderjarige kinderen Harmanus Johannes en
Johannes Christianus, bij zijn vooroverleden vrouw Aleida Christina Maria Schreven verwekt.
6.Willem Aalves, landbouwer op Alofs in Meddo, als toeziende
voogd over de kinderen sub 5 genoemd.
7.Genoemde Willem Aalves en huisvrouw Johanna Geertruida Schreven.
8.Johannes Antonius Aalves en huisvrouw Anna Maria Schreven,
landbouwers op Essenhuis in Meddo.
9.Harmanus Johannes Schreven.
10.Gerrit Schreven.
11.Harmanus Schreven.
12.Petrus Johannes Henrikus Schreven; de 4 laatstgenoemden
landbouwers op 't goed Nijenhuis in Meddo.
Zij bezitten enige onroerende goederen gemeenschappelijk, t.w.:
1.Bouwplaatsje Graaskamp in Brinkheurne ad ƒ 1200.=.
2.Stuk bouwland op den Gijsberskamp bij Winterswijk ad ƒ 500.=.
3.Huis met hofjen naast de Roomsch Catholieke Kerk in Winterswijk ad ƒ 800.=.
4.Onafgedeeld 1/4e gedeelte aan een Korenwindmolen de Hazenveldsche molen met molenaarshuis, stalling, bouw- en gaardenland,
sectie A nrs.962 t/m 970 ad ƒ 1200.=.
5.Bouwplaatsje de Kloeze in Meddo, bestaande in bouwmanswoning,
verdere getimmertens, bouw-, gaarde-, weide-, heide- bos- en
wildgronden, sectie A nrs.2236 t/m 2240, 2281, 2314, 2315, 2318
ad ƒ 800.=.
Van de laatste 3 percelen zijn zij eigenaar geworden bij erfenis
van wijlen hun oom Harmanus Johannes Schreven, pastoor te Winterswijk.
De eerste 6 comparanten krijgen toegedeeld de goederen 3, 4 en
afgedeeld gedeelte van nr.2 ad ƒ 250.=.
De laatste 6 comparanten krijgen toegedeeld de goederen 1, 5 en
afgedeeld gedeelte van nr.2 ad ƒ 250.=.
0287 Inv.nr.1627, akte nr.113 d.d. 18371103
Comparanten: 1.Jan Berend Bleumers, logementhouder te Winterswijk, als vader en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen
Harmanus Johannes- en Johannes Christianus Hendrikus Bleumers,
bij zijn vooroverledene huisvrouw Aleida Christina Maria Schreven verwekt; 2.Gerhardus Johannes Bleumers te Winterswijk;
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3.Johanna Margaretha Grootemeijer, gehuwd met Balthazar Gerrit
Dericks, notaris te Winterswijk; 4.Frans Anton Theodor Grimmelt,
koopman te Gescher (Pruissen) als gemachtigde van zijn echtgenote Anna Geertruida Grootemeijer; 5.Aleida Rebekka Grootemeijer,
gehuwd met Jan Hindrik Deurvorst, wijnkoper te Winterswijk.
Zij bezitten een aantal onroerende goederen gemeenschappelijk en
wel de eerste twee comparanten de ene helft en de drie laatste
comparanten de wederhelft. Zij willen scheiding van het gemeenschappelijk bezit en verdelen het daartoe in twee loten, elk ter
waarde van ƒ 4089,50. Tot het tweede lot behoort o.a. een onafgedeeld vierde gedeelte aan een korenwindmolen de Hazenveldsche
molen genaamd met het molenaarshuis, stalling bij de molen, en
bijbehorend bouw- en gaardenland in Meddo, sectie A nrs.962 t/m
970, gewaardeerd op ƒ 1200.=. Het tweede lot valt toe aan de
drie laatstgenoemde comparanten.
0288 Inv.nr.1627, akte nr.125 d.d. 18371121
Verkopers: Aleida Abbink weduwe van Berend Hendrik Schurink,
Bernardus Schurink, Fenne Schurink en Gerrit Hendrik Schurink,
landbouwers, de drie eersten in Meddo en de laatste in Lichtenvoorde; de tweede tevens als lasthebber van zijn broer Hendrikus
Schurink, dienstknecht te Leijden. Zij verkopen aan Gerrit Jan
Balink, grondeigenaar in Winterswijk, hun plaatsje Tijshuis in
Meddo, bij verkopers in gebruik en bouwing, en bestaande in
behuizing en verdere getimmertens, voorts bouw-, weide-, hoflanden, inslagen, plaggenvreeden met de houtgewassen, voorts regten
en aanspraak op de Meddosche gemeente, sectie A nrs.1174, 2142,
2148, 2149, 2173, 2173bis, 2176, 2177, 2257, 2259, 2259bis, 2260
t/m 2262, 2267, 2268, 2271, 2276 t/m 2278 en de verkopers uit de
nalatenschappen hunner grootouders en ouders aangekomen, zonder
dat daarvan titels bestaan. De koopsom bedraagt 1950 gulden.
0289 Inv.nr.1643, akte nr.3 d.d. 18380120
Aaltjen Roehorst, weduwe van Jan Hendrik Roerdink, landbouwster,
wonende op het goed Roerdink in Meddo, geeft haar testament op:
"Bij mijn overlijden maak en legateer ik de volgende zuivere
legaten, te weten:
Aan mijnen schoonkleinzoon en kleindochter, Bernard Antoon
Elsinghorst en Theodora Roerdink, ehelieden, met mij op het
voormelde goed Roerdink wonende eene som van twee honderd en
vijftig guldens.
En aan mijnen kleinzoon Jan Hendrik Roerdink, mede met mij op
het voorgemelde goed Roerdink wonende, eene gelijke som van twee
honderd en vijftig guldens.
Ik wil dat de twee voormelde legaten welke ik bij wijze van
vooruitmaking en alzo boven der legatarissen erfdeel in mijne
nalatenschap make, binnen een jaar na mijn overlijden zullen
worden uitbetaald.
Ik vernietig hierbij alle bevorens door mij gemaakte testamenten, als zijnde alleen het tegenwoordige mijnen laatste wil
bevattende."
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0290 Inv.nr.1643, akte nr.13 d.d. 18380327
Gesiena Effink, landbouwster, huisvrouw van Wander Poelhuis,
landbouwer, wonende op het goed Groot Poelhuis in Meddo, geeft
haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Wander Poelhuis maak ik bij mijn
overlijden in vruchtgebruik al dat gene, waar over de wet mij de
vrijheid laat ten zijnen voordele te beschikken, terwijl ik hem
tevens ontsla van het stellen van borgtocht."
0291 Inv.nr.1628, akte nr.61 d.d. 18380518
Verkopers: Jan Willem Beijers, Abraham Beijers, Berend Willem
Beijers en Jan Berend Beijers, alle landbouwers in Winterswijk.
Kopers: Gerrit Jan Greupink en huisvrouw Berendiena Catharina
Beijers, landbouwers in Winterswijk. Verkocht wordt 4/16e deel
aan 't plaatsje Hoebink in Meddo, aan welk plaatsje de kopers
voor 1/16e en de bouwlieden Hendrikus Loitink en Gerrit Jan
Hoebink voor 11/16e deel beregtigd zijn, als mede 4/5e deel aan
61 roeden 90 ellen bouwland de Bree genaamd, gelegen bij 't goed
Hoebink, zijnde dit alles op de kadastrale legger bekend in
sectie A nrs.60, 600, 624, 630, 637, 638, 644, 651, 652, 2625 en
2635, de verkopers aangekomen uit hun ouderlijke nalatenschap,
zonder dat daarvan titels of overschrijvingen bestaan. De koopsom bedraagt 400 guldens. N.B. Het gaat hier blijkbaar om
Hoebinkhuisje, ook wel Dirkshuis genaamd.
0292 Inv.nr.1643, akte nr.35 d.d. 18381128
Verkoper is Jan Willem Grootholkenborg, landbouwer op Lomans in
Meddo. Hij verkoopt voor 100 gulden aan Jan Garret Grootholkenborg, landbouwer op de Holkenborg in Meddo, voor de ene halfscheid en aan Jan Theodorus Eijtink, arbeider, en huisvrouw
Janna Berendina Grootholkenborg in Meddo, het onafgedeeld 1/6e
deel aan het bouwplaatsje de Holkenborg in Meddo, de verkoper
door het overlijden van zijn vader Harmanus Grootholkenborg
aangekomen zonder titel van aankomst te bezitten. Het plaatsje
bestaat voor het geheel in een huisje, bouwland, gaarden, weide,
woeste en veengrond, tezamen groot 2 bunder 84 roeden, sectie A
nrs. 1027 t/m 1032, 1036, 1037 en in de afgedeelde helft van
nrs. 1033, 1035 en 1173.
0293 Inv.nr.1644, akte nr.8 d.d. 18390219
Jan Willem Holkenborg of Groot Holkenborg, landbouwer, wonende
op Lomans in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne tegenwoordige huisvrouw Antonia Vossebarg, landbouwster, bij mij inwonende, maak en legateer ik bij mijn overlijden, het vruchtgebruik van alle mijne goederen die ik stervende
zal nalaten, in zoo verre de wet mij in dier voege daar over
toelaat te beschikken, ten einde zij daar van levenslang, zonder
verplicht te zijn borg te stellen, het genot hebbe."
0294 Inv.nr.1629, akte nr.22 d.d. 18390311
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Op 't goed de Hilte in Meddo wordt, ten verzoeke van Jan Albert
Geessink, landbouwer, weduwnaar van Sara Aleida ten Hulsen
(overleden 5-8-1836) als vader en voogd over zijn 2 minderjarige
kineren Keune- en Johanna Josiena Geessink en in presentie van
Abraham ten Hulsen, landbouwer op Harbers in Meddo, als toeziend
voogd over de minderjarigen, overgegaan tot inventarisatie en
beschrijving der goederen aan Jan Albert Geessink en zijn overleden vrouw toebehoord hebbende:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 128, samen ƒ 1036,25; Jan
Albert Geessink verklaart dat deze roerende goederen hem met
zijn kinderen voor 4/5e deel in legale gemeenschap toebehoren,
als zijnde 1/5e deel den eigendom van zijn broeder Jan Hendrik
Geessink.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 56, samen ƒ 328,30, welke
geheel tot de gemeenschap behoren.
Inventarisant is met zijn kinderen voor 1/5e deel geregtigd tot
de voordelige schulden, nummers 1 t/m 14, waarvan het 1/5e deel
is ƒ 548,78.
Acte van verkoop d.d. 28-8-1816: Inventarisant is voor 1/5e deel
eigenaar van de daarbij beschreven goederen, bestaande in een
stuk bouw-, gaarde- en weideland in Meddo aan de Hilterallee en
het land van Schurink groot 64 roeden (behorende aan inventarisant alleen en niet tot de boedel met zijn vrouw).
Voordelige pretensien: nummers 1 t/m 4, samen ƒ 161,55.
Contanten: ƒ 20.=.
Boedelschulden: nummers 1 t/m 3, samen ƒ 1028,84.
0295 Inv.nr.1629, akte nr.41 d.d. 18390420
Verkopers zijn Josiena ten Haken wed. van Gerrit Jan Klein
Poelhuis, Maria Klein Poelhuis en Hendrik Jan Klein Poelhuis,
landbouwers in Meddo. Zij verkopen voor 900 gulden aan Jan
Hendrik Wassink en huisvrouw Janna Hendrika Klein Poelhuis,
landbouwers in Meddo:
1.Hun gehele eigendom ad 7/15e deel aan Klein Poelhuis in Meddo,
bestaande in bouwmanswoning en verdere getimmertens met bijbehorende gronden, sectie A nrs.1391a, 1497, 1520, 1521, 1523, 1524,
1526, 1528, 1531, 1535, 1537, 1538, 1539, 1562, 1725 en B nrs.
1853, 49a en 49b, samen groot 398 roeden 710 ellen. Van de 2
laatste percelen ad 33 roeden 40 ellen wordt echter slechts 7
roeden 21 ellen verkocht, als zijnde het overige eigendom van
anderen. Het verkochte is door verkopers verkregen uit hun
ouderlijke en grootouderlijke nalatenschap.
2.Hun gehele eigendom of 7/15e deel aan de op Klein Poelhuis
voorhanden inboedel des huizes met bouwerij, gezaai, levendige
have, voertuigen en bouwgereedschappen.
0296 Inv.nr.1629, akte nr.54 d.d. 18390524
Berendiena Bessinkpas, weduwe van Gerrit Jan Leurdijk, en Gerrit
Hendrik Leurdijk, landbouwers wonende op Leurdijk in Meddo,
verkopen aan Berend Willem Loitink en zijn huisvrouw Janna
Willemiena Leurdijk, landbouwers mede wonende op Leurdijk, de
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aan verkopers onafgedeeld toebehorende 5/8e gedeelten aan de
inboedel des huizes, bouwerij, gezaaij, mesting en vruchten,
veldgewassen, voertuigen, bouwgereedschappen, levendige have en
vee en verdere roerende goederen tot de huishouding en bouwerij
van het goed Leurdijk behorende, en zulks voor de koopprijs van
350 guldens.

0297 Inv.nr.1644, akte nr.22 d.d. 18390629
Fredrik Jan Poelhuis, dienstknecht in Sentveld (Vreden), verklaart dat hij door het overlijden van zijn moeder Gesina Effink
voor een onafgedeeld 1/16e deel eigenaar is geworden van het
erve Groot Poelhuis in Meddo, bestaande uit bouwmanswoning
schuur en verdere getimmertens Groot Poelhuis genaamd, in een
daglonerswoning met schuurtje genaamd den Nieuwenboer, voorts in
bouw-, hooij-, weide- en tuinland, woeste-, veengrond en houtgewassen sectie A nrs.1200, 1364, 1496, 1508, 1511, 1515 t/m 1517,
1525, 1541, 1543 t/m 1546, 1548 t/m 1553, 1555 t/m 1560, 1561,
1564 t/m 1567, 1696 t/m 1698, 1710, 2896, 2897, 1554, B nrs.48,
49, J nrs. 1627 en 1651, samen groot 16 bunder 97 roeden 53
ellen. Hij verkoopt zijn aandeel aan zijn broer Jan Berend
Poelhuis, landbouwer op Nieuwenboer in Meddo voor 300 gulden.
Verkoper ontvangt 25 gulden en zodra hij komt te huwen nog eens
25 gulden. Het verkochte aandeel is ingevolge testament van 273-1838 (notaris Dericks) met vruchtgebruik t.b.v. verkopers
vader Wander Poelhuis bezwaard en kan dus niet dan na het overlijden van deze worden aanvaard. De restant-koopsom ad 250
gulden zal daarom tot die tijd in het verkochte renteloos blijven verhypothekeerd en niet dan na het eindigen van het vruchtgebruik worden uitbetaald.
0298 Inv.nr.1629, akte nr.87 d.d. 18390815
Verkopers zijn Wander Poelhuis, Hendrik Jan Poelhuis en Johannes
Antonius Poelhuis, landbouwers in Winterswijk. Zij verkopen voor
3125 gulden aan Grada Johanna Poelhuis, landbouwster op Poelhuis, hun eigendom of 10/16e deel aan 't goed Poelhuis in Meddo
en aan het plaatsjen den Nijenboer of Poelhuishuisjen in Meddo,
voor het geheel sectie A nrs.1200, 1361, 1496, 1508, 1511, 1515
t/m 1517, 1525, 1541. 1543 t/m 1546, 1548 t/m 1561, 1564 t/m
1567, 1696 t/m 1698, 1710, 1724, 2896, 2897, 48, 49, 1627, 1651,
samen groot 16 bunder 86 roeden 53 ellen. Verkopers kennen geen
bewijzen van aankomst.
0299 Inv.nr.1629, akte nr.108 d.d. 18391005
Aaltjen Tiggelers, huisvrouw van Derk Willem Lemmenes, landbouwers op 't Beijershuisjen in Meddo, verklaart te hebben verkocht
aan Hendrikus Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo, een
onafgedeeld een achtste gedeelte aan een weide genaamd de Hoebinkmaat of Rietmorsse, gelegen in Meddo, belendende de gronden
van Waijerdink, Boeijink en Harmelink, groot voor het geheel 2
bunders 24 roeden 90 ellen, bij het kadaster bekend in sectie A
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nr.2617, voor een koopsom van 135 guldens. Verkoopster is van
dit achtste gedeelte eigenaresse geworden krachtens testamentaire dispositie van Berendjen ten Elsen, gewoond hebbende en
overleden te Winterswijk (notariële akte d.d. 25-8-1837). Volgens verkoopster bestaat er geen andere titel of overschrijving
dan de koopakte waarbij Berend Jan ten Elsen een vierde gedeelte
van deze weide heeft aangekocht bij notariële akte d.d. 13-61835.
0300 Inv.nr.1629, akte nr.118 d.d. 18391210
Comparanten zijn Jan Willem Boeijink en huisvrouw Johanna
Clasiena Hesselink, grondeigenaren, in Ratum wonende, en Jan
Willem Hijink, koopman te Winterswijk, als gevolmachtigde van
Jan Hesselink, zonder beroep, wonende op 't goed Hesselink in
Ratum. Zij verklaren dat wijlen Janna Geertrui Roerdink, weduwe
van Jan Derk Hesselink, moeder van Johanna Clasiena- en Jan
Hesselink op Hesselink in Ratum op 6-10-1833 is overleden; zij
bezitten uit de nalatenschap nog een aantal onroerende goederen
onverdeeld, welke goederen zij nu willen verdelen. Het betreft
een vijftal onroerende goederen, waaronder ad 2:Een onafgedeeld
1/5e gedeelte aan een bouwhoeve de Buurse genaamd met 1/5e van
het tot dit goed behorende jagtregt, gelegen in Meddo, sectie A
nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 385, 2606,2607, 2674, 2675, 2687,
2726, tezamen groot 13 bunder 67 roeden 81 ellen, het 1/5e deel
geschat op ƒ 1100.=.
Dit 1/5e deel van de Buurse wordt toegedeeld aan Jan Willem
Boeijink en zijn huisvrouw Johanna Clasiena Hesselink.
0301 Inv.nr.1630, akte nr.7 d.d. 18400122
Jan Willem Beijers en huisvrouw Janna Willemina Honders, landbouwers op Beijers in Meddo ter ene zijde en Jan Willem Honders
en Jan Willem Hesselink en huisvrouw Hendrika Johanna Honders,
landbouwers op Bruggenkamp in Meddo ter andere zijde, bezitten
tezamen onafgedeeld het goed Beijers in Meddo, sectie A
nrs.2007, 2008, 2025 t/m 2030, 2032 t/m 2039, 2039bis, 2040 t/m
2057, 2061 t/m 2065 en 1290, samen groot 13 bunder 97 roeden 51
ellen. Comparanten ter ene zijde bezitten 11/16e deel (8/16e bij
huwelijksgift bij huwelijkscontract d.d. 12-3-1817 voor notaris
Roelvink, 2/16e bij koop d.d. 10-8-1820 voor notaris Roelvink
van Harmen Harmsen en huisvrouw Geertruid te Voortwis, 1/16e uit
de nalatenschap de 2e comparante van haar moeder Aaltjen te
Giffel aangekomen); comparanten ter andere zijde bezitten 5/16e
deel (4/16e krachtens huwelijksgemeenschap tussen comparant Jan
Willem Honders en zijn overleden huisvrouw Aaltjen te Giffel en
1/16e dat Hendrika Johanna Honders bij erfenis heeft verkregen
uit de nalatenschap harer moeder Aaltjen te Giffel).
Comparanten willen nu scheiding en afdeling; het geheel wordt
getaxeerd op ƒ 5899,20, waarvan 11/16e is ƒ 4055,70 en 5/16e is
ƒ 1843,50. Hiervoor worden aan comparanten ter ene zijde toegedeeld: sectie A nrs.2026, 2028, 2042 t/m 2048, 2051 t/m 2055,
2056 (huis en huis met erf en tuin), 2057, 2061 t/m 2065 en
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delen van de nrs.2007, 2008, 2027, 2041, 2049 en 2050. Aan
comparanten ter andere zijde worden toegedeeld: sectie A nrs.
2025, 2029, 2030, 2032 t/m 2039, 2039bis, 2040 en 1290 en delen
van 2007, 2008, 2027, 2041, 2049 en 2050, de opgaande bomen van
de percelen 2063 en 2064, waarvan de grond aan comparanten ter
ene zijde is toegedeeld, de schuur voor afbraak staande op nr.
2056.
0302 Inv.nr.1630, akte nr.28 d.d. 18400321
Verkopers: Jan Hendrik Boeijink en Jan Derk Boeijink, landbouwers in Meddo. Zij verkopen voor 300 gulden aan Jan Willem
Boeijink, landbouwer in Meddo, hun onafgedeelde halfscheid aan
't plaatsjen Brinke in Meddo, sectie A nrs. 1527, 1540, 1536,
1709, samen 52 roeden 80 ellen en het onafgedeeld 1/12e deel aan
de bij dit plaatsje behorende weidegrond sectie B nr.49a en
hakhout 49b samen 33 roeden 40 ellen en eindelijk de halfscheid
aan een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk. Deze goederen
hebben comparanten bij erfenis uit de nalatenschap van hun vader
verkregen.
0303 Inv.nr.1630, akte nr.42 d.d. 18400403
(eerste zitting d.d. 27-3-1840 akte nr.30). Veiling ten verzoeke
van Jan Poppink te Winterswijk als gemachtigde van Jan Hendrik
Wilterdink en huisvrouw Janna Berendiena Meerdink, landbouwers
op Helmerdink in Meddo. Geveild wordt het goed Helmerdink in
Meddo en in Huppel, bestaande in een bouwmanswoning, huisje,
schuur en oven, voorts in bouw-, gaarde-, weide-, hooi-, bos- en
woeste gronden, belast met een jaarlijkse zaktiend van 62½ kop
roggen aan de eigenaren van Simmelink in Meddo, geëvalueerd op 3
guldens, en 5 cents miskoren, sectie A nrs.1857 t/m 1859, 1866
t/m 1880, 1883, 1890 t/m 1897, 1917, 1918 en sectie I nrs.1619,
1633, 1641, 1706 t/m 1708. Verkopers zijn eigenaren geworden bij
acte van transport van 21-12-1811 voor notaris J.B.Roelvink.
Koper wordt voor 3850 gulden Derk Beukenhorst, koopman in Winterswijk.
0304 Inv.nr.1630, akte nr.56 d.d. 18400425
Jan Willem Honders, landbouwer op Bruggenkamp in Meddo, geeft te
kennen dat aan hem en aan zijn schoonzoon en dochter Jan Willem
Hesselink en Hendrika Johanna Honders, bij acte van deling voor
notaris Roelvink d.d. 22-1-1840 toegedeeld was 5/16e gedeelten
van het goed Beijers in Meddo, sectie A deel van nrs.2007, 2008,
2027, 2041, 2049, 2050 en geheel 2025, 2029, 2030, 2032 t/m
2039, 2039bis, 2040, 1290; van het gehele goed behoort 4/16e aan
comparant en 1/16e aan zijn schoonzoon en dochter. Comparant is
eigenaar van zijn aandeel geworden uit kracht der algehele
huwelijksgemeenschap tussen hem en zijn overleden vrouw Aaltjen
te Giffel. Comparant verklaart zijn eigendom aan de bouwhoeve
Beijers te hebben verkocht aan zijn schoonzoon Jan Willem Hesselink voornoemd en dat voor 1092 gulden.
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0305 Inv.nr.1630, akte nr.83 d.d. 18400616
Harmen Klein Poelhuis, landbouwer, wonende op het goed Lomans of
Klein Poelhuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijn nicht Janna Hendrika Klein Poelhuis, dochter van mijne
broeder Garrit Jan Klein Poelhuis, gehuwd met Jan Hendrik Wassink, geef en maak ik mijn gehele nalatenschap, zonder uitzondering van iets daartoe behorende, ten einde die na mijn dood,
datelijk in eigendom te bezitten. Bijaldien welgemelde mijne
nicht Janna Hendrika Klein Poelhuis vóór mij komt te sterven, in
dat geval, stel ik haren man Jan Hendrik Wassink in hare plaats
tot mijn eenigen en algehelen erfgenaam; en, zoo ook deeze vóór
mij stierf, dan maak ik mijne nalatenschap aan hun nagebleven
kroost uit hun tegenwoordige huwelijk, op den dag van mijn
overlijden aanwezig. Ik legateer aan de vier overige kinderen
van mijn broeder Garrit Jan Klein Poelhuis, met namen Maria
Klein Poelhuis, Willemina Klein Poelhuis huisvrouw van Jan Derk
ten Hagen, Hendrik Jan Klein Poelhuis en Janna Geertrui Klein
Poelhuis te zamen een som gelds van een honderd en vijftig
guldens, waar van elk hunner een vierde gedeelte zal genieten,
welk een vierde gedeelte, zoo een van hun voor mij sterft, op
zijn of haar nablijvend kroost zal overgaan. Zullende dat legaat
van eenhonderd en vijftig guldens binnen het jaar van mijn
overlijden, door mijne hierboven geinstitueerde erfgenaam of
erfgenamen, moeten worden uitbetaald."
0306 Inv.nr.1630, akte nr.102 d.d. 18400718
Anna Gesina Leurdijk, weduwe van Hendrik Jan ten Elzen, wonende
te Winterswijk, geeft haar testament op:
"Ik maak mijne nalatenschap, voor éénvierde gedeelte aan mijnen
neef Fredrik Jan Leurdijk, landbouwer, wonende op het goed de
Wogte in de Buerschap Corle der gemeente Winterswijk, voor één
vierde gedeelte aan mijnen neef Manus Leurdijk, landbouwer thans
op het goed Jaspers in de Dorpbuurt van Winterswijk woonagtig;
voor één vierde gedeelte aan de kinderen van mijn overleden neef
Garrit Jan Leurdijk, in leven landbouwer op het goed Leurdijk in
de Buerschap Meddo der gemeente Winterswijk, en voor het overige
één vierde gedeelte aan het kind van mijn overleden neef Jan
Derk Leurdijk, in leven kleermaker in Winterswijk.
Ik vernietige uit kragt van dit mijn testament alle voorheen
door mij gemaakte beschikkingen."
0307 Inv.nr.1630, akte nr.111 d.d. 18400725
Jan Willem Boeijink, landbouwer, wonende op het Brinke in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Janna Catharina Konings bij mij inwonende
maak en geef ik mijn geheele nalatenschap om die datelijk na
mijn overlijden in eigendom te bezitten."
0308 Inv.nr.1630, akte nr.112 d.d. 18400725
Janna Catharina Konings, landbouwster, huisvrouw van de bouwman
Jan Willem Boeijink op het goed Brinke in Meddo, geeft haar
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testament op:
"Aan mijn man Jan Willem Boeijink maak en geef ik mijn geheele
nalatenschap ten einde die datelijk na mijn dood in volle eigendom te bezitten."
0309 Inv.nr.1630, akte nr.124 d.d. 18400817
Verkoop door Hendrik Willem Lemmenes, Hendrik Jan Rauwerdink en
huisvrouw Janna Willemina Lemmenes, en Teunis Luikenhuis en
huisvrouw Dora Lemmenes, landbouwers in Winterswijk, aan Berend
Willem Beijers, landbouwer in Winterswijk, voor 800 gulden van
de aan hun gezamenlijk en onafgedeeld toebehorende 7/8e gedeelten aan het bouwplaatsje de Hommele in Meddo, bestaande in
bouwmanswoning en huisje met de daarbij gehorende bouw-, gaarde, gras- en wildgronden en de houtgewassen, sectie A nrs.1614,
1615, 1616 (huis en erf), 1617, 1617bis, 1637 (huis en erf),
1638, 1639 en 1647, samen groot 3 bunder 9 roeden 35 ellen,
voorts regten in de Meddosche Mark. Het verkochte is de verkopers aangekomen uit hun ouderlijke nalatenschap; de ouders van
de verkopers werden eigenaar bij aankoopakte d.d. 8-5-1811 voor
notaris Roelvink.
0310 Inv.nr.1630, akte nr.153 d.d. 18401029
Jan Hendrik Boeijink, weduwnaar van Janna Willemiena Heezen,
landbouwer op 't goed Boeijink in Meddo, en Anna Geertruid
Boeijink, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Boeijink en
Janna Willemiena Heezen, landbouwster, wonende op Boeijink in
Meddo, bezitten onverdeeld enige roerende en onroerende goederen, waarvan zij verdeling verlangen. De goederen zijn voorkomende op de inventaris d.d. 20-6-1818.
De waarde van de roerende goederen bedraagt ƒ 2503,75, van de
onroerende goederen ƒ 2885.= en van de contanten ƒ 18,25, samen
ƒ 5407.=, waarvan ieder dus ƒ 2703,50 toekomt.
Jan Hendrik Boeijink krijgt toegedeeld: halve goed Bennink in
Miste (ƒ 1000.=), 1/15e deel aan een weide in de Zuiderwijk
(Boekholt) (ƒ 60.=), de afbraak der oude jeneverbranderij op 't
erve Boeijink in Meddo (ƒ 25.=), deel der roerende goederen
(ƒ 1610,95) en enige contanten (ƒ 7,55).
Anna Geertruid Boeijink krijgt toegedeeld: 1/4e deel van het
goed Lemeler in Lievelde (Lichtenvoorde) (ƒ 1500.=), de veeneboord op het Boerlosche veen (Woold) (ƒ 300.=), deel der roerende goederen (ƒ 892,80) en enige contanten (ƒ 10,70).
0311 Inv.nr.1630, akte nr.166 d.d. 18401111
Jan Willem Boeijink. landbouwer op het goed Brinke in Meddo,
verkoopt voor 180 gulden aan Jan Berend Hijink, landbouwer in
Huppel, een aan hem in eigendom toebehorend stuk bouwland in
Meddo in de zogenaamde Huppelschen Esch, sectie A nr.1709 ad 30
roeden 50 ellen. Het perceel is door verkoper aangekocht bij
acte d.d. 21-3-1840 voor notaris Roelvink.
0312 Inv.nr.997, akte nr.1018 d.d. 18401124 (Lichtenvoorde).
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Johannes Huurneman, landbouwer in Avest onder Eibergen en Geertruida Esselink, landbouwster in Meddo onder Winterswijk zijn
voornemens een huwelijk met elkaar aan te gaan. Er zal tussen
hen geen andere gemeenschap van goederen plaats hebben dan die
van winst en verlies. Alleen de vermeerdering van de door elk in
te brengen bezittingen of de vermindering dier bezittingen zal
resp. voor winst en voor verlies worden gehouden.
Door de bruidegom wordt aangebracht: Al zijn vaste goederen,
voorts de inboedel en de bouwerij op het erve de Huurne in Avest
voorhanden en zijn klederen en lijfstoebehoren, zijnde met geen
andere schulden belast dan met een som van ƒ 975.=.
Door de bruid wordt aangebracht:Hare klederen en lijfstoebehoren, als mede eene koe en kleerkast.
De aanstaande echtelieden legateren aan de langstlevende van
hen:
indien de bruidegom de eerststervende is, aan de bruid een som
van ƒ 400.=, of de door de bruidegom aangebrachte vaste goederen
met de inboedel en de bouwerij, waarbij als de bruid het laatste
legaat mocht kiezen zij aan de erfgenamen ƒ 975.= zal moeten
uitkeren; indien de bruid de eerststervende is, aan de bruidegom
een som van ƒ 400.=.
Genoemde legaten zullen alleen gelden ingeval van kinderloos
overlijden van de eerststervende; bij het aanwezig zijn van
kinderen of afstammelingen uit het huwelijk zullen bij het
overlijden van de eerststervende de legaten als niet gemaakt
worden beschouwd.
0313 Inv.nr.1630, akte nr.188 d.d. 18401227
Jan Hendrik Boeijink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Aan mijn huisvrouw Janna Willemina te Giffel, bij mij inwonende, maak ik het vrugtgebruik mijner natelaten goederen, voor zoo
verre de wet mij dit toelaat."
0314 Inv.nr.1630, akte nr.189 d.d. 18401227
Janna Willemina te Giffel, landbouwster, huisvrouw van Jan
Hendrik Boeijink, tezamen wonende in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik noem en stel tot erfgenamen van alle mijne natelaten goederen, mijne kinderen. Ik maak het vrugtgebruik mijner nalatenschap, voor zoo verre de wet dat permitteerd, aan mijn tegenwoordigen echtgenoot Jan Hendrik Boeijink, met denwelken ik in
legale gemeenschap ben gehuwd. Voor het tegenwoordige bestaat
mijn bezitting in een kapitaal van elfhonderd gulden, herkomstig
van verkogte onroerende goederen uit mijne ouderlijke nalatenschap, en overigens uit de roerende goederen die ik met mijn man
gemeenschappelijk bezit."
0315 Inv.nr.1631, akte nr.2 d.d. 18410111
Janna Willemina Hoebink, landbouwster, wonende
Hoebink in Meddo, geeft haar testament op:
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"Ik noem en stel tot erfgenamen mijner geheele nalatenschap, ten
einde die datelijk na mijn dood in eigendom te bezitten, mijn
behuwd neef Garrit Willem Dunnewijk en zijne huisvrouw mijne
nicht Janna Geertrui Hoebink, te zamen met mij op Hoebink in
Meddo voornoemd wonende. Bijaldien een hunner vóór mij mogt
komen te overlijden, zoo zal die geene van hun beiden welke mij
zal overleven, mijn eenige en universele erfgenaam zijn."
0316 Inv.nr.1631, akte nr.31 d.d. 18410310
Garrit Hendrik Nijenhuis, landbouwer op het goed Drijhuis in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijne thans bij mij
inwonende nicht Harmina Oonk, dochter van mijn zwager Willem
Oonk en echtgenoote Janna Geertrui te Reest, mijne geheele
nalatenschap ten einde die in eigendom te bezitten; ik wil
alzoo, dat gezegde Harmina Oonk mijn eenige en universele erfgename zijn zal."
0317 Inv.nr.1631, akte nr.32 d.d. 18410310
Maria Geertrui Oonk, huisvrouw van Garrit Hendrik Nijenhuis,
landbouwers, tezamen op 't goed Drijhuis in Meddo wonende, geeft
haar testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijne nicht Harmina
Oonk, dochter van mijnen broeder Willem Oonk, bij mij inwonende,
mijn geheele nalatenschap, ten einde die datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten. Ik wil alzoo, dat gezegde mijne
nicht Harmina Oonk mijn eenige en algeheele erfgename zijn zal."
0318 Inv.nr.1631, akte nr.39 d.d. 18410325
Ten verzoeke van:
1.Gerrit Jan Maas, weduwnaar van Janna Geertruid Damkot (overleden op 24-12-1840) (de laatste eerder gehuwd met Berend Willem
Sijwassink, overleden juni 1817) wonende op het goed de Buurse
in Meddo, voor zich en als vader en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen Berendiena Willemiena- en Jan Hendrik Maas;
2.Jan Aalbert Lemmenes en huisvrouw Janna Geertrui Sijwassink;
3.Christiaan Ros en huisvrouw Johanna Berendina Sijwassink;
4.Gerrit Jan Sijwassink;
de laatste 3 kinderen uit het 1e huwelijk van Janna Geertruid
Damkot;
en in tegenwoordighied van Jan Derk Damkot, toeziende voogd over
de 2 sub 1 genoemde minderjarigen, wordt overgegaan tot beschrijving der goederen door de overledene nagelaten en aan
deze, met haar man en hare kinderen uit beide huwelijken toebehoord hebbende.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 280, samen ƒ 1866,90.
Boedelspapieren:
1.Acte van veiling d.d. 28-8-1816 waarbij Berend Willem Sijwassink een stuk bouwland groot ongeveer 63 roeden heeft gekocht op
't Rouwkamp;
2.Koopakte d.d. 13-4-1813 waarbij Berend Willem Sijwassink van
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Jan Willem Lutjenkossink twee gezitten in de
heeft gekocht.
Obligatiën: 4 stuks, samen belopende ƒ 565.=.
Kontanten: samen ƒ 32.=.
Boedelschulden: tezamen belopende ƒ 695,05.

Hervormde

Kerk

0319 Inv.nr.1644, akte nr.13 d.d. 18410608
Jacob Kleppers en huisvrouw Janna ter Weij, landbouwers in Meddo
op bouwplaatsje Kleppers, dragen op aan schoonzoon en dochter
Jan Hendrik Frielink en Anna Kleppers, landbouwers bij hare
ouders inwonende, het bouwplaatsje Kleppers, bestaande in een
bouwmanswoning, schuurtje en verder getimmer, voorts bouwland,
gaarden, weide, hout en woeste gronden met de regten in het
gemene veld. Voorts de gehele inboedel, levende have, bouwgereedschappen, voorraad van koren, hooij en stroo, te velde
staand koren en ander gewasch, tuinvruchten, mest en mestregt.
Het bertreft kadastrale percelen sectie A nrs.1793, 1808 t/m
1821 ad 204 roeden 21 ellen. De koopsom bedraagt 800 gulden. Het
plaatsje is verkopers aangekomen voor 1/5e deel uit ouderlijke
nalatenschap en voor 4/5e deel door aankoop voor meer dan 60
jaren.
0320 Inv.nr.1644, akte nr.14 d.d. 18410616
Antonius Bernadus Arnoldus Carolus Roeloffzen, molenaar, wonende
in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Gerhardina Spoor, zonder beroep, bij mij
inwonende, maak en geef ik bij mijn overlijden, het vruchtgebruik van alle mijne goederen, die ik zal nalaten, in zooverre
de wet mij toestaat, op die wijze daar over ten haren voordele
te mogen beschikken."
0321 Inv.nr.1644, akte nr.15 d.d. 18410616
Gerhardina Spoor, zonder beroep, huisvrouw van den molenaar
Antonius Bernadus Arnoldus Carolus Roeloffzen, met den welke zij
in Meddo is wonende, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Antonius Bernadus Arnoldus Carolus
Roeloffzen, maak en geef ik bij mijn overlijden, het vruchtgebruik van alle mijne goederen die ik zal nalaten, in zoo verre
de wet mij veroorloofd op die wijze daar over te zijnen voordele
te mogen beschikken."
0322 Inv.nr.1631, akte nr.86 d.d. 18410618
Ten verzoeke van Wander Poelhuis weduwnaar van Gesiena Maria
Effink (overleden 28-4-1838), wonende op de bouwhoeve Poelhuis
in Meddo, voor zich en als vader en voogd over nog 3 minderjarige kinderen Jan Derk-, Grada Johanna Hendrika- en Anna Maria
Poelhuis en van Jan Berend Poelhuis, Grada Johanna Poelhuis
(gehuwd met Gerrit Jan Tiggeloven), Hendrik Jan Poelhuis en
Johannes Antoon Poelhuis, allen wonende in Meddo en meerderjarige kinderen uit dit huwelijk van Wander Poelhuis en in tegenwoordigheid van de toeziende voogd Jan Effink, landbouwer op 't
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Zwilbroek (Munsterland), wordt overgegaan tot beschrijving van
de gemeenschappelijke boedel door Wander Poelhuis en zijn overleden huisvrouw bezeten.
Boedelspapieren:
1.Huwelijkscontract tussen Wander Poelhuis en Gesiena Maria
Effink d.d. 25-10-1803 opgemaakt, volgens hetwelk er een algehele gemeenschap heeft bestaan.
2.Testament van Gesiena Maria Effink d.d. 27-3-1838.
Onroerend goed: Wander Poelhuis is met zijn gezamenlijke kinderen eigenaar van 1/8e gedeelte van 't plaatsjen Aalbers in
Miste. Zijn 3 minderjarige kinderen zijn elk voor 1/16e deel
mede-eigenaar van 't goed Poelhuis, hetwelk overigens voor
11/16e deel aan zijn dochter Grada Johanna Poelhuis en aan zijn
zoon Jan Berend Poelhuis voor 2/16e deel toebehoort.
Roerende goederen: Deze behoren aan Grada Johanna Poelhuis (die
de aandelen van Wander Poelhuis en van haar meerderjarige broers
heeft gekocht) en aan de 3 minderjarige kinderen (deze tezamen
voor 3/16e gedeelten); zij betreffen de posten 1 t/m 146, samen
ƒ 1433,15.
Schulden, half aan de vader en half voor zijn kinderen: nummers
1 t/m 22, samen ƒ 3650,00 1/3.
0323 Inv.nr.1632, akte nr.115 d.d. 18410724
Het nog onverdeelde deel van de nalatenschap van Jan Hendrik
Beijers en Janna te Strake, in leven landbouwers op 't goed
Beijers in Meddo, moet nog tussen hun kinderen en kleinkinderen
worden verdeeld. Het gaat hierbij om Jan Willem Beijers, landbouwer op Beijers, ter ene zijde en Berend Willem Beijers, Jan
Berend Beijers voor zich en als voogd over de minderjarige
kinderen van Abraham Beijers (Janna Geertruid-, Christina-,
Johanna Hendrieka- en Jan Willem Beijers), Berendiena Cathariena
Beijers huisvrouw van Gerrit Jan Greupink, alle landbouwers te
Winterswijk, deze gezamentlijk ter andere zijde.
Jan Willem Beijers meent dat er geen goederen meer te verdelen
zijn; bij huwelijkscontract van 12-3-1817 is door zijn ouders
aan hem afgestaan hun eigendom aan 't goed Beijers c.a. tegen
een prijs van ƒ 1500.= door de zoon in de nalatenschap te brengen. Buiten huwelijkscontract heeft de zoon zich nog verplicht
tot een inbreng van ƒ 500.= en heeft hij ƒ 2000.= van zijn
ouders gebruikt tot aankoop van een stuk grond het Rouwkamp. Jan
Willem Beijers heeft dus ƒ 4000.= te verantwoorden. Hij heeft
voorts het passief des boedels te zijnen laste genomen; genoemd
worden 19 posten met een totaal-bedrag ad ƒ 3656,72. Het zuiver
saldo is dus volgens Jan Willem Beijers ƒ 343,28.
Partij ter andere zijde bestrijdt deze rekening en verantwoording; deze partij meent dat de ouderlijke nalatenschap meer
waard is. Men meent dat het goed Beijers beneden de wezentlijke
waarde is afgestaan en stelt voorts dat 4 gezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk door Jan Willem Beijers geheel in
bezit zijn genomen. Deze laatste merkt op dat hij de 4 gezitten
van 1817 in bezit heeft en ieder het vaste denkbeeld heeft gehad
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dat de gezitten behoorden tot de goederen bij het huwelijkscontract afgestaan.
De notaris slaagt er niet in tot scheiding van de boedel te
geraken.
0324 Inv.nr.998, akte nr.1107 d.d. 18410808 (Lichtenvoorde).
Johannes Harmanus Hijink, leerlooijer en schoenmaker, wonende te
Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen mogt komen achter te laten alsdan maak en legateer ik aan
mijne aanstaande huisvrouw Johanna Christina Posten het vruchtgebruik van alles wat ik bij mijn overlijden zal komen na te
laten zoo roerende als vaste goederen, niets hoe ook genaamd
uitgezonderd, en zulks haar leven lang gedurende en zonder
gehouden te zijn ter zake van dat vruchtgebruik eenige zekerheid
te stellen, als waarvan ik haar ontsla bij deze. Mogt ik echter
bij mijn overlijden geen kind, kinderen of wettige afkomelingen
achterlaten, alsdan instituere, stelle en benoeme ik tot mijne
eenige en algeheele erfgename voornoemde mijne aanstaande huisvrouw Johanna Christina Posten, en zulks van alles wat ik bij
mijn overlijden zal komen na te laten, zoo roerende als onroerende goederen, niets hoe ook genaamd uitgezonderd."
0325 Inv.nr.998, akte nr.1108 d.d. 18410808 (Lichtenvoorde).
Johanna Christina Posten, wonende te Groenlo, geeft haar testament op:
"Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen mogt komen achter te laten alsdan maak en legateer ik aan
mijnen aanstaanden man Johannes Harmanus Hijink het vruchtgebruik van alles wat ik bij mijn overlijden zal komen na te laten
zoo roerende als vaste goederen, niets hoe ook genaamd uitgezonderd, en zulks zijn leven lang gedurende en zonder gehouden te
zijn ter zake van dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen,
als waarvan ik hem ontsla bij deze. Mogt ik echter bij mijn
overlijden geen kind, kinderen of wettige afkomelingen achterlaten, alsdan benoem en stel ik tot mijnen eenigen en algeheelen
erfgenaam voornoemden mijnen aanstaanden man Johannes Harmanus
Hijink, en zulks van alles wat ik bij mijn overlijden zal komen
na te laten, zoo roerende als onroerende goederen, niets hoe ook
genaamd uitgezonderd."
0326 Inv.nr.1644, akte nr.24 d.d. 18410913
Hendrik Antoon Elsinghorst, landbouwer op Elshof onder Groenlo,
verkoopt aan zijn broer Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer
op Roerdink in Meddo, zijn onafgedeelde 9/80e deel aan het goed
Roerdink in Meddo, door de koper bewoond wordende, met het
daaronder behorende katersteedjen den Timpen genaamd, bestaande
het gehele goed in twee bouwmanswoningen, een huisje, schuur en
verdere gebouwen, voorts bouw-, gaarden-, hooij-, weide-, bosgronden met de daarop staande houtgewassen, woeste en veengronden, sectie A nrs.722, 808 t/m 838, 843, 844, 959 een 1179, voor
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200 gulden. De eigendom is verkregen uit de nalatenschap van
wijlen zijn huisvrouw Grada Hendrika Roerdink. Er zijn verder
geen schriftelijke eigendomsbewijzen bekend.
0327 Inv.nr.1644, akte nr.26 d.d. 18411007
Ten verzoeke van Hendrikus Schilderink, landbouwer op het goed
Groot Oostendorp in Meddo, weduwnaar van Johanna Groot Oostendorp (overleden 2-4-1841), voor zich en als vader en voogd over
zijn minderjarige kinderen Antonius Johannes Hendrikus- (6 jaar
oud) en Johannes Hendrikus Schilderink (2 jaar oud) en in tegenwoordigheid van Garret Jan Grootbeernink, landbouwer onder
Eibergen, als toeziend voogd der minderjarigen, wordt overgegaan
tot beschrijving van de goederen, die aan de echtelieden elk
afzonderlijk hebben toebehoord:
Onroerende goederen: Een perceel hooijgrond, genaamd de Fliermate, gelegen in Meddo bij het Hillegoor, groot ongeveer 1 bunder
en behorende tot de huwelijksgemeenschap; een onafgedeeld 1/3e
deel aan een perceel land in de Hoenderink Esch in Zwolle (Eibergen), groot ongeveer 28 roeden en behorende tot de afzonderlijke nalatenschap van de overledene.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 83, samen ƒ 1659,45.
Pretensien en obligatien: nummers 1 t/m 9, samen ƒ 1488,94.
Schulden zijn uit de voorhanden contanten afbetaald.
0328 Inv.nr.1633, akte nr.3 d.d. 18420107
Veiling ten verzoeke van Frans Antoon Theodoor Grimmelt, koopman
en huisvrouw Anna Geertruida Grootemeijer, wonende te Gescher
(Pruissen). Geveild wordt het erve Garverdink in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, twee schuren en een varkenshuisjen,
voorts in de volgende gronden: perceel weiland het Broek, perceel broekgrond het Goor, stuk bouwland in de Harmelink Esch,
perceel dito het Weembroek, perceel grasgrond aan de hoge bree,
perceel bouwland de Hoge bree, perceel bouwland het Korte stuk,
perceel weiland aan het Roddeweel, perceel bouwland het Roddeweel, perceel gras of hooijgrond achter in de Garverdinkmate,
stukje grasgrond aan het einde van het Roddeweel, hakhout aan de
Nijenkamp, perceel bouwland den Nijenkamp, perceel heidegrond
den Bult, perceel gras of hooijgrond de voorste Garverdinkmate,
perceeltje weiland voor de voorste mate, perceel gaardengrond in
den Buurzer Esch, perceel bouwland het Heggestuk, perceel bouwland den Langen akker, voorhoofd en voorlink, uitweg na de
Woord, slat of weiland aan deze weg, hakhout langs de hogen
gaarden, gaarden den Lagen gaarden, weide de Varkensweide, de
boomgaard bezijden het huis, twee schuren, de telgenbosch bezijden de schuur, weiland bij de schoppen, tuingrond den hogen
gaarden, perceel weiland de Kalverweide, perceel dito genaamd
als het vorige, perceel hakhout aan de Kalverkamp, perceel
bouwland de Kalverkamp, perceel gaarden grasgrond tussen het
vorige perceel en de Boschkamp, perceel bouwland den Boschkamp,
vier stukjes tuingrond op de Boschkamp, broekgrond naast de
Scherpemate, perceel weiland de Scherpemate, huis erf en hof,
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erf waarop de branderij, samen groot 22 bunder 79 roeden 10
ellen, sectie A. nrs.733, 2319, 2335, 2338, 2593, 2595, 2596,
2613, 2615, 2650, 2652 t/m 2654, 2657, 2658, 2680 t/m 2682,
2684, 2703, 2707 t/m 2710, 2712 t/m 2718, 2720 t/m 2723, 2725,
2760, 2759, 2886, 2887. Een en ander bezwaard met jaarlijkse
uitgang van 93 3/4 koppen rogge, die jaarlijks worden opgehaald;
een tins van 1 gulden 40 cent; 31 1/4 koppen rogge miskoorn.
Koper wordt Gerhard Johan Wolberink, landbouwer in Steenderen
onder Boekholt wonende, voor 7700 gulden.
0329 Inv.nr.1633, akte nr.15 d.d. 18420201
Jan Derk ten Hagen, wever en huisvrouw Harmiena Klein Poelhuis
te Winterswijk, verkopen aan Jan Hendrik Wassink, landbouwer op
Klein Poelhuis in Meddo:
1.Hun 1/15e deel aan het plaatsje Klein Poelhuis in Meddo,
bestaande in bouwmanswoning en verdere getimmertens, met de
daarbij en ondergehorende gronden, rechten en gerechtigheden,
sectie A nrs.1391d, 1497, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528,
1531, 1535, 1537 t/m 1539, 1562, 1725, sectie B nrs.1853, 49a,
49b, samen groot 4 bunder 5 roeden 20 ellen. Van de beide laatste percelen (samen groot 33 roeden 40 ellen) worden door verkoperen slechts verkocht 1 roede 3 ellen, als zijnde het overige
de eigendom van anderen. De eigendommen zijn verkopers uit hun
ouderlijke en grootouderlijke nalatenschap aangekomen.
2.Hun 1/15e deel aan de op het plaatsje Klein Poelhuis voorhanden inboedel, met bouwerij, gezaai, levendige have, voertuigen
en bouwgereedschappen.
De koopsom bedraagt 128 gulden.
0330 Inv.nr.1644, akte nr.6 d.d. 18420306
Aaltjen Roehorst, weduwe van Jan Hendrik Roerdink, landbouwster,
wonende op 't erve Roerdink in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijnen schoonzoon Bernard Antoon Elsinghorst, weduwnaar van
Theodora Roerdink, landbouwer, met mij op het goed Roerdink
voornoemd wonende, maak en legateer ik bij mijn overlijden, eene
contante som geld van vijf honderd guldens, vrij van alle belastingen. Ik vernietig hier bij alle bevorens door mij gemaakte
testamenten, als zijnde alleen het tegenwoordige mijne laatste
wil bevattende."
0331 Inv.nr.1644, akte nr.7 d.d. 18420315
Willem Jacob Roelvink, wethouder der stad Groenlo, en vrouwe
Lucretia Reiniera Colson Aberson verkopen aan Nicolaas Joseph
Massart, gepensioneerd ritmeester en vrouwe Maria Agnes Vrancken
(op Walijen in Huppel) de bouwplaats Kamphuis in Meddo, bestaande in huis, verder getimmer, bouwland, tuin, hooij, weide,
woeste of ongecultiveerde en bosgronden met de daarop staande
houtgewassen, alles met de regten en aanspraken in en op de
publieke markt van Meddo, zijnde dit goed kadastraal bekend
sectie A nrs.415, 416, 424 t/m 446, 459, 460, 461, 606, 607,
tezamen groot 16 bunders 35 roeden 90 ellen voor een koopsom van
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5500 guldens. Het goed is verkopers aangekomen voor de halfscheid bij acte van deling van 14-1-1815 voor notaris Anna
Hendrik Hummelinck te Groenlo gepasseerd, voor een vierde deel
bij testament op den 3-9-1818 voor notaris Roelvink te Winterswijk verleden en voor een vierde deel uit de nalatenschap van
wijlen mej. Johanna Colson Aberson blijkens holograaf testament
van den 10-1-1836.
0332 Inv.nr.1644, akte nr.24 d.d. 18420731
Jan Hendrik Frielink, landbouwer, wonende op het plaatsje Kleppers in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Anna Kleppers, landbouwster, bij mij inwonende maak ik bij mijn overlijden alle mijne goederen die ik zal
nalaten; ik wil dat zij, met uitsluiting van alle anderen, mijne
gehele nalatenschap erve."
0333 Inv.nr.1644, akte nr.25 d.d. 18420731
Anna Kleppers, landbouwster, huisvrouw van de landbouwer Jan
Hendrik Frielink, met wien zij inwoont op het plaatsje Kleppers
in Meddo, geeft haar testament op:
"Bij mijn overlijden stel ik tot mijnen eenigen erfgenaam mijnen
voornoemde man Jan Hendrik Frielink; ik wil dat hij, met uitsluiting van alle anderen, alle mijne goederen zal erven."
N.B.Op de omslag: overleden 1-4-1864.

0334 Inv.nr.799, akte nr.1 d.d. 18420820 (Groenlo).
Jan Willem Hesselink, landbouwer op Bruggenkamp in Meddo, verklaart dat op 18-2-1842 door Willem Jacob Roelvink, wethouder
der stad Groenlo, aan hem is verkocht voor ƒ 5500.= het erve en
goed Kamps of Kamphuis in Meddo onder Winterswijk, sectie A
nrs.415, 416, 424 t/m 448, 459 t/m 462, 605 t/m 608 en 458,
samen groot 19 bunder 75 roeden 74 ellen en gedeelte van H
nr.170, heide, groot 2 bunder 30 roeden. Verkoper is nalatig
gebleven een notariële akte te doen opmaken. Comparant heeft
verkoper opgeroepen heden om 11 uur voordemiddag te verschijnen
en heeft tot één uur nademiddag op verkoper gewacht; deze laatste is echter niet verschenen. Door de notaris wordt de nietverschijning van Willem Jacob Roelvink bij akte vastgelegd.
N.B. Bij acte van 15-3-1842 nr.7 voor notaris Dericks (Winterswijk) heeft Willem Jacob Roelvink de bouwplaats Kamphuis verkocht aan Nicolaas Joseph Massart.
0335 Inv.nr.1634, akte nr.165 d.d. 18420824
Derk Uland, landbouwer, wonende op het plaatsje Kolste in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Aan mijnen bij mij inwonenden zoon Jan Berend Uland geef en
maak ik, bij wijze van vooruitmaking en boven zijn erfdeel, dat
gedeelte mijner nalatenschap waar over mij de wet de vrije
beschikking vergund."
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0336 Inv.nr.1634, akte nr.168 d.d. 18420827
Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar op Jonkers in Meddo en
Gerrit Jan van Dunnewold, grondeigenaar mede op het goed Jonkers
wonende, gaan een ruiling aan.
De 1e comparant geeft aan de 2e comparant zijn onafgedeeld 1/30e
deel aan 't goed Brinke en plaatsje Brinkerschoppe (in Miste en
Corle), bestaande voor het geheel in 2 bouwmanswoningen en
verdere getimmertens met daartoe behorende gronden en houtgewassen, kadastraal sectie F nrs.114, 116, 281 t/m 288, 881 t/m 884,
906, 1238 t/m 1240, 1257, 1258, 1415, 1420, 1425, 1426, 1443 t/m
1445 en sectie G nrs.1450 en 1851 ad 27 bunder 26 roeden 30
ellen, gevende een jaarlijkse huur van ƒ 4,80 en waard zijnde ƒ
120.=.
De 2e comparant geeft aan de 1e comparant zijn plaatsjen Wessels
in Meddo, bestaande in bouwmanswoning en verdere getimmertens en
daartoe behorende gronden en houtgewassen, kadastraal sectie A
nrs.210 t/m 212, 221, 223 t/m 225, 227 t/m 229 ad 2 bunder 48
roeden, gevende een jaarlijkse huur van ƒ 32.= en waard zijnde
ƒ 800.=.
Het verschil ad ƒ 680.= is door de 1e comparant aan de 2e comparant betaald.
0337 Inv.nr.1644, akte nr.27 d.d. 18421028
Verkopers: Arnoldus Georgius Demmink en huisvrouw Antonia Roerdink te Bredevoord. Zij verkopen voor 2663 gulden aan hun zwager
Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer op Roerdink in Meddo, hun
onafgedeelde 71/160e deel aan het goed Roerdink in Meddo, bestaande voor het geheel in een bouwmanswoning, schuur, verder
getimmer en gronden, benevens daglonersplaatsjen den Roerdinktimpen, sectie A nrs.722, 808 t/m 838, 843, 844, 959 en 1179,
groot 30 bunder 24 roeden 90 ellen. Het verkochte is aan de
vader van de verkopers, Jan Willem Roerdink, op een publieke
verkoop van domeinen te Zutphen op 10-3-1812 aangekomen. De
verkopers hebben hun aandeel bij erfenis verkregen en gedeeltelijk uit de nalatenschap hunner overleden zuster Theodora Roerdink. Onder de verkoop is begrepen een aandeel aan een uitgang
in koren gaande jaarlijks uit Samberg bij Winterswijk ad 3 3/4
Nederlandse mudden rogge, doch jaarlijks door de eigenaar van
Roerdink uit te keren aan Leefferdink in Ratum, met en benevens
3 gulden in specie. Voorts is het erve belast met een
jaarl.uitgang van 24 koppen rogge gewaardeerd op 75 cent.
0338 Inv.nr.1644, akte nr.30 d.d. 18421126
Harmanus Steenkamp en Hendrikus Steenkamp, landbouwers in Meddo,
verkopen aan Theodorus Overkamp, steenbakker in Meddo, een
stukje bouwland groot 4 roeden in Meddo, uitmakende een gedeelte
van een kamp land onder het bouwerve Steenkamp behorende, sectie
A nr. 978, zijnde het verkochte door stenen van het overige
gedeelte afgescheiden, benevens enige zigtvreede of woeste
grond, met een daaraan liggens houtwalletje; en enige zigtvree
woeste grond, gelegen aan de overzijde van een door koper aange15 november 2006
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legde nieuwe dijk. Er zijn geen titels van aankomst bekend. Het
verkochte is verkopers uit ouderlijke boedel aangekomen.De
koopsom bedraagt ƒ 125.=
0339 Inv.nr.1634, akte nr.225 d.d. 18421227
Ten verzoeke van Johanna Willemiena Damkot, landbouwster, weduwe
van Berend Willem te Voortwis (overleden 24-10-1841) in leven
schoolonderwijzer, voor zich en als moeder en voogdes over haar
4 minderjarige kinderen Aleida Hendrieka-, Janna Geertruid-, Jan
Bartus- en Gerrit Jan te Voortwis, en ter presentie van Fredrik
te Voortwis, landbouwer op het goed Reessink in Henxel als
toeziend voogd, wordt overgegaan tot beschrijving der goederen
door Berend Willem te Voortwis met zijn nagelaten weduwe in
gemeenschap bezeten hebbende. Vooraf wordt door Johanna Willemiena Damkot opgegeven dat zij in 1830 onder het bestaan der
Franse wetgeving in legale gemeenschap is gehuwd, dat de hierna
te noemen onroerende goederen gedeeltelijk tot de nalatenschap
van haar overleden man alleen behoorden en gedeeltelijk staande
ehe door hun gezamenlijk waren aangekogt, welke laatsten met en
benevens de inboedel, roerende goederen, pretensien en schulden
aan haar en hun kinderen alnu gemeen waren.
Boedelspapieren:
1.Testament van Berend Willem te Voortwis d.d. 9-3-1831, gepasseerd voor notaris Jacob J.Schluiter te Zutphen. Hierbij wordt
zijn vrouw, zo hij zonder kroost na te laten voor haar sterft,
zijn enige erfgename; is er wel kroost dan wordt aan zijn vrouw
gegeven en gemaakt al dat gene waarover de op des testateurs
overlijden bestaande wetten hem permitteren te beschikken.
2.Onderhands koopcontract d.d. 3-8-1830 te Meddo opgemaakt,
waarbij Berend Willem te Voortwis koopt van Bernadus Tops, Jan
Hendrik Tops, Hendrikus Lenderink en Hendrieka Tops, landbouwers, wonende in Meddo, een huis, bijenstal en ongeveer 28
roeden gaardengrond het Meddeholt genaamd, gelegen in Meddo,
voor ƒ 510.=. Deze percelen behoren tot de door de overledene
ten huwelijk aangebrachte goederen en staan dus buiten de huwelijksgemeenschap.
3.Acte van koop d.d. 10-9-1832, waarbij Berend Willem te Voortwis koopt van Jan te Giffel en Barend Jan Goossens een huisplaats met de daarbij behorende gaardegronden, insgelijks het
Meddeholt genaamd, voor ƒ 125.=. Dit perceel is staande huwelijk
aangekocht en behoort dus tot de gemeenschap.
Roerende goederen: totaal voor ƒ 355,80.
Kontante penningen: ƒ 3,50.
Voordelige pretensien: totaal voor ƒ 27,21.
Boedelschulden: samen voor ƒ 68,90.
0340 Inv.nr.1634, akte nr.229 d.d. 18421230
Verkopers: Gesiena Abbink wed. van Gradus Schurink, Hendrika
Schurink en haar man Gradus Hendrikus Revehorst, Jan Derk Schurink, Willemiena Schurink en Jan Willem Schurink, allen landbouw
doende in Meddo. Zij verkopen aan Evert de Roos op Honders in
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Kotten, de halve bouwhoeve Klein Oostendorp in Meddo en voor een
deel in Zwolle (Beltrum) gelegen, sectie A nrs.996 t/m 1001,
1007 t/m 1011 en gemeente Beltrum sectie A nrs.191 t/m 194, 259
t/m 263, 265 t/m 271, 455 t/m 458, samen groot 14 bunder 55
roeden 50 ellen (6 bunder 17 roeden 70 ellen in Meddo en 8
bunder 37 roeden 80 ellen in Zwolle). De koopsom bedraagt 1800
gulden. Verkopers hebben de eigendom verkregen bij acte van
aankoop voor notaris Roelvink d.d. 10-2-1819.
0341 Inv.nr.4936, akte nr.7 d.d. 18430214
Harmanus Oonk en huisvrouw Anna Catharina ter Beek, landbouwers,
wonende op het goed Beeks in Meddo, verkopen aan hun vader en
schoonvader Garrit Jan Oonk, landbouwer, eveneens op Beeks
wonende, het bouwerf Beeks, bestaande in bouwmanswoning, schuur,
verder getimmer, bouw-, gaarden-, hooi-, weide-, driest-, plaggen-, veen- en bosgronden, sectie A nrs.389, 391, 1184, 2085,
2180 t/m 2195, 2272, 2686, 2761 t/m 2763, groot 12 bunder 58
roeden 14 ellen. Het is comparanten aangekomen bij acte van koop
van 1-4-1836. De koopsom bedraagt ƒ 2500.=. Hierop is door koper
ƒ 240.= betaald; deze zal voorts op aanvraag door crediteuren
voldoen: aan de erven Damkot in het Woold ƒ 335.=, aan Abraham
Gellink in Meddo ƒ 150.=, aan Jannes ten Pas te Bredevoord ƒ
102.=, aan Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt te Winterswijk ƒ
71.=, voor welke sommen tot de afbetaling toe, het verkochte
blijft verhypothekeerd. Koper heeft voorts de twee op het erf
gevestigde hypotheken t.w. ƒ 1000.= t.b.v. Jan ter Pelkwijk en
ƒ 600.= t.b.v. Jan Berend ter Beek en huisvrouw Janna Geertruid
Degenaars te zijnen laste overgenomen.
0342 Inv.nr.4936, akte nr.8 d.d. 18430215
Bernard Antoon Elsinkhorst, landbouwer, wonende op het goed
Roerdink in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Aleida Johanna Willemina Roerdink, zonder
beroep, bij mij inwonende, maak en legateer ik levenslang, het
vruchtgebruik van alle mijne goederen, zonder eenige uitzondering, die ik bij mijn overlijden zal nalaten. Ik onthef mijne
zoo even gemelde huisvrouw van de verplichting, om voor het door
mij aan haar gemaakte vruchtgebruik, zekerheid te stellen."
0343 Inv.nr.4936, akte nr.9 d.d. 18430215
Aleida Johanna Willemina Roerdink, zonder beroep, huisvrouw van
Bernard Antoon Elsinkhorst, landbouwer, met dewelke zij op het
goed Roerdink in Meddo woont, geeft haar testament op:
"Ik maak en geef bij mijn overlijden, aan mijnen voornoemden man
Bernard Antoon Elsinkhorst, levenslang het vruchtgebruik van
alle mijne goederen, die ik zal nalaten zonder eenige uitzondering. Ik ontsla of ontheffe mijnen zoo evengemelden man van de
verplichting om voor het door mij aan hem gemaakte vruchtgebruik, zekerheid te stellen."
0344 Inv.nr.4936, akte nr.10 d.d. 18430217
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Janna Geertruid Degenaars, zonder beroep, huisvrouw van de
landbouwer Jan Berend ter Beek, met dewelke zij op het goed
Beeks in Meddo woont, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Jan Berend ter Beek, maak en geef ik
bij mijn overlijden, levenslang het vruchtgebruik van alle mijne
goederen, zonder eenige uitzondering, die ik zal nalaten. Ik
ontheffe mijnen welgemelden man van de verplichting, om voor dit
aan hem door mij gemaakte vruchtgebruik zekerheid te stellen."
0345 Inv.nr.4936, akte nr.11 d.d. 18430217
Jan Berend ter Beek, landbouwer, wonende op het goed Beeks in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Janna Geertruid Degenaars, zonder beroep,
bij mij op Beeks voornoemd inwonende, maak en geef ik bij mijn
overlijden, levenslang het vruchtgebruik van alle mijne goederen, zonder eenige uitzondering, die ik zal nalaten. Ik ontheffe
welgemelde mijne huisvrouw van de verplichting, om voor dit aan
haar gemaakte vruchtgebruik zekerheid te stellen."
0346 Inv.nr.4918, akte nr.41 d.d. 18430418
Berend Willem Beijers, landbouwer in Meddo, verkoopt aan Johannes Hendrikus Harmanus Josephus Wissing, koopman in Winterswijk,
het onafgedeelde 7/8e deel aan een bouwplaatsje de Hommele in
Meddo, bestaande in bouwmanswoning en huisje met de daarbij
gehorende bouw-, gaarde-, gras- en wilde gronden, sectie A
nrs.1614 t/m 1617, 1617bis, 1637 t/m 1639, 1647, samen groot 3
bunder 9 roeden 35 ellen, voor 800 gulden. Het onroerend goed is
aangekocht bij acte voor notaris Roelvink d.d. 17-8-1840.
0347 Inv.nr.4936, akte nr.18 d.d. 18430504
(eerste zitting d.d.27-4-1843 akte nr.17). Veiling, waarbij
verkopers zijn: 1.Hendrik Antoon Elsinghorst, landbouwer onder
Groenlo; 2.Arnoldus Georgius Demmink en huisvrouw Antonia Roerdink, grondeigenaren te Bredevoord; 3.Bernard Antoon Elsinghorst
en huisvrouw Johanna Aleida Willemina Roerdink, grondeigenaren
te Meddo. Verkocht wordt:
a.Een onafgedeeld 1/4e deel aan een stander korenwindmolen,
daarbij staande paardestalling, molenaarswoning, met tuin,
bouwlanden, gras en andere gronden; kopers worden voor 1715
gulden Engelbartus Lammers, molenaar te Borculo en Jan Willem te
Strake, landbouwer op Lammerdink in Meddo;
b.Twee gezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk; koper wordt
voor 230 gulden Jan Berend te Strake, landbouwer op Kolenbarg
onder Winterswijk.
0348 Inv.nr.4918, akte nr.114 d.d. 18430805
(eerste zitting d.d.22-7-1843 akte nr.102). Veiling ten verzoeke
van Lucretia Reiniera Colson Aberson, weduwe van Willem Jacob
Roelvink, wonende te Groenlo, voor zich en als moeder en voogdes
over haar 2 minderjarige kinderen Herman Otto- en Jacob Jan
Roelvink. Geveild wordt een bouwhoeve Oud-Boeijink genaamd,
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gelegen in Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur en verdere
getimmertens, voorts in bouw-, gaarde-, weide-, hooi-, driest-,
veene-, heide- en bosgronden met de daarop staande houtgewassen,
kadastraal sectie A nrs.63, 64, 481, 482, 647, 648, 667 t/m 669,
674, 678, 679, 683, 684, 693 t/m 696, 2622, 2630 en H nrs.56 en
101, samen groot 7 bunder 72 roeden 70 ellen en voorts gedeelte
van A nr.677 zijnde een weg, onverdeelde halfscheid van A nr.709
(geheel groot 24 roeden 40 ellen), gedeelte van A nr.2616 (geheel groot 2 bunder 41 roeden 50 ellen). Het goed Oud-Boeijink
is thans verhuurd en in bouwing bij de bouwman Jan Hendrik
Boeijink en bezwaard met 15 3/4 kop rogge miskoorn aan 't Domein, en 3 roggengarven aan de organist der Herv.Kerk te Winterswijk, welke uitgangen geëvalueerd worden op ƒ 1,10 jaarlijks. Koper wordt Gerrit Jan Kuenen, landbouwer te Winterswijk,
voor 4010 gulden.
0349 Inv.nr.4918, akte nr.117 d.d. 18430805
(eerste zitting d.d. 22-7-1843 akte nr.105) Veiling ten verzoeke
van Jan Willem Beijers, landbouwer te Meddo. Geveild worden
onroerende goederen, door verkoper verkregen bij acte van scheiding d.d. 22-1-1840 en acte van aankoop d.d. 28-8-1816, t.w.:
het gehele goed Beijers in Meddo, verdeeld in de bouwhoeve
Beijers, bestaande in een bouwmanswoning, bouw-, gaarde-, weide, veen-, driest- en andere gronden, sectie A nrs.2048, 2051,
2054 t/m 2057, 2061 t/m 2065 en 1199 ad 2.01.01 hectare en delen
van 2007, 2008, 2049 en 2050, in bouwing bij Jan Willem Beijers;
het bouwplaatsje het Beijershuisjen, bestaande in bouwmanswoning
en enige daarbij gevoegde gronden, sectie A nrs.2042 t/m 2047,
2052, 2053 ad 1 bunder 96 roeden 30 ellen en delen van 2007,
2008, 2041, 2049, 2050, in bouwing bij Derk Willem Lemmenes en
Jan Willem Beijers; het bouwplaatsje Beijersnijhuis, bestaande
in een nog ongenummerde bouwmanswoning en de daarbij gevoegde
gronden, sectie A nrs.2026, 2028 ad 1 bunder 3 roeden 40 ellen
en delen van 2007, 2008 en 2027, verhuurd aan Gerrit Jan Kortschot; gaarde en grasgrond en bouwland, genaamd op 't Rouwkamp,
sectie A nrs.9, 10, 2083, 2084, 2094, 2095, 2101 en 2106 ad 2
bunder 89 roeden 80 ellen en deel van 2082. Koper wordt Hendrikus van Eijck, fabrikant te Bredevoord voor ƒ 7651.=.
0350 Inv.nr.4919, akte nr.171 d.d. 18431113
Verkopers: Willem Arentsen, timmerman, en huisvrouw Janna Geertruid Smalbraak te Varseveld; Derk Willem Hijink en huisvrouw
Janna Geertruid Sikkink; Jan Willem Esselink Janszoon en huisvrouw Willemiena Mensink; Johanna Mensink en nog dezelfde Derk
Willem Hijink als lasthebber van Hendrik Jan Mensink, allen
landlieden in Kotten. Zij verkopen aan Nicolaas Joseph Massart,
gepensionneerd ritmeester en huisvrouw Maria Agnes Vrancken in
Winterswijk, hun gezamenlijk eigendom of 2/3e deel aan het goed
Leurdijk in Meddo en Dorpbuurt, bestaande voor het geheel in een
bouwmanswoning en verdere getimmertens, voorts in bouw-, gaarde, weide-, heide-, veene- en woeste gronden met de daarop staande
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houtgewassen, voor het geheel sectie A nrs.401, 404 t/m 414 en H
nrs.73, 263, 305. Janna Geertruid Smalbraak verklaart het 7/16e
deel van het verkochte goed Leurdijk in eigendom te hebben
verkregen bij acte van deling uit ouderlijke boedel d.d. 21-51831 voor notaris Roelvink; de overige comparanten verklaren
voor hun 11/48e deel geen titels van aankomst te kennen. De
koopsom bedraagt ƒ 1950.=; de resterende ƒ 400.= zullen "door
hen worden uitbetaald en voldaan zoodra voldoende ten hunnen
genoegen genleken is, dat de kwestie over het veen die comparanten verkoperen met de tegenswoordige huurder van 't plaatsjen
Leurdijk hebben, volkomen en ten genoegen van de koperen zal
zijn uit den weg geruimd."
0351 Inv.nr.4936, akte nr.45 f.f. 18431213
Bernadus Hulshof en Grada Krabbenborg ehelieden, en Harmanes
Harbers en Johanna Krabbenborg ehelieden, grondeigenaren onder
Lichtenvoorde ter ene zijde en Arnoldus Georgius Demmink en
Antonia Roerdink ehelieden, grondeigenaren te Bredevoord, Bernard Antoon Elsinghorst en Aleida Johanna Willemina Roerdink
ehelieden, grondeigenaren op 't goed Roerdink in Meddeho, Hendrik Antoon Elsinkhorst weduwnaar van Grada Hendrika Roerdink in
welkers regten hij voor de halfscheid is opgevolgd krachtens
testament van 10-1-1835, landbouwer in Eibergen, ter andere
zijde, bezitten in gemeenschap obligatien, gelden en een inboedel, hun door 't overlijden hunner grootouders Jan Hendrik
Roerdink en Aaltjen Roehorst aangekomen. Het betreft:
1 t/m 3. Obligaties met rente ....................... ƒ 1274,-4.De afbraak van een opstal van een huisje, welke
binnen 2 maanden na heden zal moeten vervoerd worden,
liggende op den Timpen in Meddeho ................... " 150,-5.Contanten ......................................... " 3560,-6.Een inboedel, bouwgereedschappen, bouwerij, vee,
hooij, koren, stroo en het regt van uitbouwing, een
en ander op het goed Roerdink in Meddeho ............ " 600,----------samen
ƒ 5584,-af: schulden ........................................ " 104,18
---------blijft zuiver overschot ad ƒ 5479,82
Ieder der wederzijdse deelgenoten krijgt daarvan de halfscheijd
ad ƒ 2739,91.
Bij de verdeling gaat o.a. naar de comparanten ter andere zijde
de onder 4 genoemde afbraak van een opstal en de gehele onder 6
genoemde inboedel.
0352 Inv.nr.4919, akte nr.192 d.d. 18431228
Garrit Jan Nijenhuis, landbouwer, wonende op het goed Nijenhuis
in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Johanna Berendina Konings, landbouwster bij
mij inwonende, maak en geef ik mijne gehele nalatenschap om die
datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten, en, zoo zij
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voor mij mogt komen te sterven, dan wil ik, dat haare kinderen
of kroost in vroeger huwelijk bij wijlen mijne broeder verwekt,
mijne eenige en algeheele erfgenamen zullen zijn."
0353 Inv.nr.4919, akte nr.193 d.d. 18431228
Janna Berendina Konings, landbouwster, huisvrouw van de bouwman
Garrit Jan Nijenhuis met dewelke zij op 't goed Nijenhuis in
Meddo woont, geeft haar testament op:
"Aan mijnen man Garrit Jan Nijenhuis welgemeld, maak ik het
vrugtgebruik mijner nalatenschap, voor zoo verre de wet mij
zulks permitteerd."
0354 Inv.nr.4919, akte nr.198 d.d. 18431230
Comparanten zijn: 1.Abraham Willink, grondeigenaar, wonende
Winterswijk; 2.Balthazar Gerrit Dericks, notaris en zijn huisvrouw Johanna Margaretha Grootemeijer, wonende Winterswijk en
3.Frederick Mensinck en Johanna Francisca Mensinck, grondeigenaren te Odink (Pruissen). Zij zijn gezamenlijk eigenaren van een
korenrente of korentiend, jaarlijks gaande uit onderscheidene
goederen in Winterswijk. Comparant 1 is eigenaar van 1/3e deel,
verkregen bij erfenis uit ouderlijke nalatenschap; gekocht door
zijn vader bij acte van 16-7-1803 voor het Gericht van Bredevoord. Comparant 2 is eigenaar van 1/3e deel, verkregen bij
onderhandse acte van boedelscheiding d.d. 24-5-1832. Comparanten
ad 3 zijn samen eigenaar van 1/3e deel, verkregen bij erfenis
uit de nalatenschap van hun oom. Er wordt tot verdeling overgegaan aldus:
Comparant 1 krijgt: 93 3/4 koppen rogge uit bouwhoeve Voorde in
Meddo, 46 7/8 koppen haver uit bouwhoeve Wanders in Meddo, 54
11/16 koppen haver uit bouwhoeve Groot Poelhuis in Meddo, 84
15/16 koppen haver uit bouwhoeve Klein Poelhuis in Meddo, 3
mudden en 75 koppen rogge en 2 gulden 50 cents contant uit
bouwhoeve Leefferdink in Ratum.
Comparant 2 krijgt: 1 mudde 87½ kop rogge en 3 gulden 15 cents
contant uit bouwhoeve Wesselink in Meddo, 3 mudden en 75 koppen
rogge en 2 gulden 50 cents contant uit bouwhoeve Boeijink in
Ratum.
Comparanten ad 3 krijgen: 5 mudde 62½ kop rogge en 2 gulden 50
cents contant uit bouwhoeve Simmelink in Meddo.
Wegens meerwaarde keert comparant 2 aan comparant 1 nog een som
van 50 guldens uit.
0355 Inv.nr.4920, akte nr.30 d.d. 18440304
Christiaan Bruggers, landbouwer, wonende op het goed Reems in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan Janna Willemina Hoebink, Christiaan Hoebink en Berendina
Hoebink, kinderen van mijne huisvrouw Willemina Hellekamp, in
huwelijk bij haren eersten man Eimbert Hoebink gewonnen, maak en
geef ik mijn gehele nalatenschap ten einde dezelven, datelijk na
mijn overlijden in eigendom te bezitten; zullende bij vooroverlijden van een of meer van hun, de langstlevende of die hunner
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welke mij overleven, mijne erfgenamen of erfgenaam zijn."
0356 Inv.nr.4920, akte nr.31 d.d. 18440304
Willemina Hellekamp, tegenwoordige huisvrouw van Christiaan
Bruggers, landbouwers, tezamen wonende op 't goed Reems in
Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijne drie kinderen uit mijn eerste huwelijk, met namen
Janna Willemina Hoebink, Christiaan Hoebink en Berendina Hoebink, of aan die hunner, welke mij zullen of zal overleven, maak
en geef ik, bij wijze van vooruitmaking en boven hun erfdeel,
dat gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet mij, tijdes
mijn overlijden, de vrije beschikking zal vergunnen; begerende,
dat deeze mijne geinstitueerden, of die van hun welke dit erfdeel zal te beurt vallen, met mijnen tegenwoordigen man Christiaan Bruggers, met den welken ik onder de bestaande Fransche wet,
in eene legale gemeenschap van goederen ben gehuwd, zoo lang hij
na mijn dood, niet komt te hertrouwen, zullen blijven te zamen
wonen, ten einde in hun tegenwoordige bedrijf, gezamentlijk
werkzaam te zijn: zullende alzoo gezegden mijnen man door opgemeld mijne kinderen of kind in deezer voege worden ondersteund
en onderhouden, het welk mijn begeerte is."
0357 Inv.nr.4920, akte nr.42 d.d. 18440329
Acte, waarbij wordt gedeponeerd een onderhandse acte van verkoop
en koop, getekend te Eibergen op 3-1-1844.
Harmen Otto Roelvink, zaakwaarnemer te Groenlo, verkoopt aan
zijn moeder Lucretia Reinira Colson Aberson te Groenlo, weduwe
van Willem Jacob Roelvink (in leven wethouder der stad Groenlo
en aldaar overleden 28-9-1842) zijn rechten, welke hem als
erfgenaam bij versterf voor de helft toekomen, in de nalatenschap van zijn vader en dit voor de som van 1000 gulden. Tot de
nalatenschap behoort o.a. de onverdeelde helft van het erve Toe
Morsche (Lievelde onder Eibergen), erve Ribbert (Beltrum onder
Eibergen), erve en goed de Horst (Meddo onder Winterswijk), een
huis en erve in de Kevelderstraat te Groenlo, enkele percelen
grond te Groenlo en 2 banken in de Hervormde Kerk te Groenlo.
Het erve en goed de Horst in Meddo betreft huis, schuur, erf,
weiland, dennebos, heide, opgaande bomen, bouwland, uitweg en
hakhout, sectie A nrs.24, 1997 t/m 2006, 2058 t/m 2060, 2066,
2090 t/m 2093, samen groot 13 bunder 65 roeden 50 ellen.
0358 Inv.nr.4920, akte nr.84 d.d. 18440717
Verkopers: Jan Willem Geessink, Gerrit Willem Geessink, beiden
landbouwers, Jan Hendrik Geessink, timmerman, Gerrit Hendrik
Simmelink en huisvrouw Janna Willemiena Geessink, landbouwers,
allen in Winterswijk. Zij verkopen aan Jan Albert Geessink,
landbouwer op het goed de Hilte in Meddo, het aan hun in eigendom toebehorende 4/5e gedeelte van een stuk bouwland met aangelegen weidegrond en wallen met hakhout, genaamd op 't Rouwkamp
in Meddo, voor het geheel bekend sectie A nrs.1 hakhout (2
roeden 30 ellen), 2 bouwland (21 roeden 90 ellen), 3 weiland (36
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roeden 20 ellen) en 4 hakhout (10 roeden 90 ellen), samen 71
roeden 30 ellen voor 240 gulden. Het is verkopers aangekomen uit
hun ouderlijke boedel en is door wijlen hun vader bij akte van
publieke veiling voor notaris Dericks d.d. 28-8-1816 aangekocht.
0359 Inv.nr.4920, akte nr.97 d.d. 18440722
Verkoopster is Janna Willemina Meijnen, weduwe van Rosier Willem
Meijerink, grondeigenaresse in Winterswijk. Verkocht wordt aan
Nicolaas Joseph Massart, gepensionneerd ritmeester en huisvrouw
Maria Agnes Vrancken in Winterswijk het onafgedeelde 1/6e deel
aan het goed Leurdijk, gedeeltelijk in Meddo en gedeeltelijk in
Dorpbuurtschap gelegen, bestaande voor het geheel in een bouwmanswoning en verdere getimmertens, voorts in bouw-, gaarde-,
weide-, heide- en woeste gronden met de daarop staande houtgewassen, voor het geheel sectie A nrs.401, 404 t/m 414 en H nrs.
263 en 305. De koopsom bedraagt ƒ 470.=. Verkoopster is eigenaresse geworden bij erfenis uit de nalatenschap van haar overleden zuster Janna Catharina Meijnen.
N.B. In vergelijking met akte 13-11-1843 (nr.171) mist hier
perceel sectie H nr.73; is dat wellicht het perceel veen waarover volgens acte van 13-11-1843 kwestie was met de huurder van
't plaatsje Leurdijk ?
0360 Inv.nr.3591, akte nr.1508 d.d. 18440806 (Lichtenvoorde).
Ten verzoeke van 1.Teune Wieggerink, weduwe van Jan Hendrik
Breuker, ook wel genaamd Jan Hendrik Niers (overleden 1-6-1844),
landbouwster op het plaatsje Niers in Meddo onder Winterswijk;
2.Johanna Harmina Poppink, gehuwd met Hendrik Jan Bouwman,
landbouwers in Rekken onder Eibergen; 3.Johanna Geertruid Poppink, gehuwd met Gradus Antonius Teesselink, wonende in Olden
Eibergen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de gemeenschap
van goederen, bestaan hebbende tussen Teune Wieggerink en wijlen
haar man. Teune Wieggerink is krachtens testament van 29-6-1833
vruchtgebruikster van de nalatenschap van haar man. Johanna
Harmina- en Johanna Geertruid Poppink zijn kinderen van Johanna
Margaretha Breukers, gehuwd geweet met wijlen Jan Hendrik Poppink; als nichten van de overledene Jan Hendrik Breuker zijn zij
enige erfgenamen bij versterf.
Roerende goederen: tesamen ƒ 625,85.
Voordelige obligatiën en uitstaande gelden: tesamen ƒ 1625.=.
Onroerend goed: Het plaatsje Niers in Meddo, bestaande in huis,
bakhuis, schuur en iemenstal en bakoven, voorts bouw-, hof- en
weilanden, veldgrond, bosgrond en veen, tezamen ongeveer 5
bunder, gewaardeerd op .......................
ƒ 2000.=
Weide de Weermaat ad ongeveer 80 roeden in Lievelde
onder Lichtenvoorde ............................... " 175.=
Helft van perceel bouwland de Blankenborgskamp, in
't geheel groot ongeveer 77 roeden, onder Groenlo
" 175.=
_________
tezamen
ƒ 2350.=
Schulden der gemeenschap: tesamen ƒ 1050.=.
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0361 Inv.nr.4920, akte nr.106 d.d. 18440810
Gerrit Willem Kossink, landbouwer, wonende op Wesselshuis in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Aaltjen Hemmink, landbouwster bij mij
inwonende, maak en geef ik dat gedeelte mijner nalatenschap
waarover de wet mij de vrije beschikking vergund ten einde
hetzelve, datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten."
0362 Inv.nr.4920, akte nr.107 d.d. 18440810
Aaltjen Hemmink, landbouwster, huisvrouw van de bouwman Gerrit
Willem Kossink, tezamen wonende op 't goed Wesselshuis in Meddo,
geeft haar testament op:
"Aan mijnen man Gerrit Willem Kossink bovengenoemd, maak en geef
ik dat gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet mij de vrije
beschikking vergund, ten einde hetzelve datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten."
0363 Inv.nr.4920, akte nr.120 d.d. 18440907
Nicolaas Joseph Massart, gepensionneerd ritmeester, en huisvrouw
Maria Agnes Vrancken ter ene zijde en Gerrit Jan Meinen en Jan
Derk Meinen, grondeigenaren, ter andere zijde, alle wonende in
Winterswijk zijn tezamen onafgedeeld eigenaren van het bouwplaatsje Leurdijk, gedeeltelijk in Meddo en in Dorpbuurtschap,
bestaande in een bouwmanswoning en verdere getimmertens en in
bouw-, gaarde-, weide-, heide- en woeste gronden met de regten
in de Gemeenten of Marken, waarin de percelen gelegen zijn;
comparant 1 is eigenaar van 5/6e deel, comparanten 2 zijn eigenaren van 1/6e deel. Comparanten wensen tot verdeling over te
gaan.
Aan comparant 1 worden toegedeeld de percelen sectie A nrs. 401,
404 t/m 414, samen groot 4 bunder 14 roeden 50 ellen, gelegen in
Meddo; comparanten 2 krijgen toegedeeld bouwland op 't Arrisveld
in de Dorpbuurt, sectie H nrs. 63 en 305, samen groot 1 bunder
42 roeden 30 ellen.
0364 Inv.nr.4921, akte nr.154 d.d. 18441203
Veiling, waarvan eerste acte is nr.138 d.d. 19-11-1844.
Verkopers zijn: 1.Jan Hesselink op Freriks (Dorpbuurt); 2.Gradus
te Boveld op Brusse; 3.Hendrik Jan te Boveld op Tuente;
4.Hendrik Jan te Paske en Catharina Willemina Leefers, ehelieden, en minderjarige kinderen Tonij en Christina (Berendiena) te
Paske uit eerste huwelijk met Harmiena Christiena Leefers;
5.Berend Jan Lensink en Gesiena Johanna Leefers op het Winkel,
ehelieden; 6.Harmen Jan Leefers op Drentelschoppe; 7.Fredrik Jan
Tolkamp en Tonia Walvoord op Tolkamp, ehelieden; 8.Hendrikus te
Boveld voor zich en als gemachtigde van a.Berendiena Korts
weduwe Gerrit Hendrik te Boveld als moeder en voogdes over
minderjarige zoon Gerrit Willem te Boveld en van b.Grada Aleida
te Boveld;
9.Barteram Korts te Boveld voor zich en als gemachtigde van zijn
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broer Grades Everwijn te Boveld; 10.Wander Hesselink op Boeijink; 11.Christiena Gesiena Hesselink op Boeijink; 12.Gerrit Jan
Kuenen en Josiena Aleida Hesselink op Boeijink, ehelieden;
13.Gradus Eelink en Johanna Hesselink op 't Maathuis, ehelieden;
14.Fredrik Hendrik Lindenhovius, weduwnaar Clasiena Bernarda
Roerdink voor zich en als vader en voogd over hun minderjarige
kinderen Janna Geertruida, Frederica Wanderina Gesiena, Gerrit
Jan en Clasiena Bernarda Lindenhovius; 15.Abraham van Eerden en
Johanna Willemiena Lindenhovius ehelieden; 16.Hendrik Lindenhovius; 17.Gerhardus Theodorus Westerveld en Johanna Harmiena
Arentsen, ehelieden; 18.Adolf Freriks en Johanna Willemiena
Arentsen, ehelieden; 19.De minderjarigen Roelof en Gerrit Jan
Arentsen, kinderen van wijlen Jan Willem Arentsen en wijlen
Janna Geertrui Roerdink, ehelieden; 20.Johanna Walvoord, gehuwd
met Jan Steven Schaars Prins, als moeder en voogdes over de
minderjarige kinderen Johanna Geertrui en Hendrieka Berendiena
Arentsen uit haar eerste huwelijk met Jan Willem Arentsen; allen
wonende in Winterswijk, Aalten en Breedevoord.
Verkocht wordt o.a.:
a.5/8e deel van bouwplaats Dieterink in Meddo, bestaande in een
bouwmanswoning en verder getimmertens, in gaarde, bouw, weide,
hooi, driest, plaggen en bosgronden met daarop staande houtgewassen, sectie A nrs.22, 23, 1195, 1927, 1932 t/m 1952, 1952bis,
1953 t/m 1962, 1966, 1968, 1969, 1971 t/m 1975, samen groot 11
bunders 52 roeden 69 ellen en gedeelte van nr.1965 heide, in 't
geheel groot 25 roeden en recht van plaggenmaaien in gedeelte
van nr.2009 en gehele percelen nrs.1982 t/m 1984; de bouwmanswoning en verdere getimmertens zijn in huur bij Jan Berend Lemmenes op Dieterink en enige landerijen bij de bouwlieden Jan
Albert Geessink op de Hilte en Jan Derk Vrielink op Kleppers.
b.5/8e deel van bouwplaatsje de Koldeweij in Meddo, bestaande in
een bouwmanswoning en schuur, bouw, gaarde, weide, heide en
andere gronden met daarop staande houtgewassen, sectie A nrs.
1929, 1967, 1970, 1978 t/m 1981, 1985 t/m 1989, 1989bis, 1990 t/m
1992, 2910 t/m 2912, samen groot 6 bunders 98 roeden 9 ellen en
gedeelte van nr.1965 heide, in 't geheel groot 25 roeden en
recht van plaggenmaaien in gedeelte van nr.2009 en gehele percelen nrs.1982 t/m 1984; de bouwmanswoning, getimmertens en overige landerijen zijn in huur bij Jan Willem Loijtink.
c.5/8e deel van een hooijmate, gelegen aan de gronden van Dieterink in Meddo, sectie A nrs.1930 en 1931, samen groot 2 bunders
75 roeden en 60 ellen, weiland en hakhout.
Koper is Tobias te Strake, landbouwer op 't goed Helder in
Winterswijk voor ƒ 5100.=.
Titel van aankomst is akte van scheiding d.d. 21-3-1791 voor het
gerigt der Heerlijkheid Bredevoord.
0365 Inv.nr.4921, akte nr.174 d.d. 18441223
Hendrikus Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo, wil over zijn
natelaten goederen bij testament beschikken. Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd en kan dus over de helft van de
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gemeenschap beschikken.
Aan de oudste zoon Berend Willem Loitink deelt hij toe:
1.De halfscheid van de inboedel des huizes, met bouwerij, gezaai, misting, vruchten, korn, have, vee, voertuig en bouwgereedschappen op Hoebink, uitgezonderd klederen, lijfsdragt,
linnen en pellen goederen. Geschat op 400 guldens.
2.De halfscheid aan 2/7e deel van 't goed Hoebink met behuizing
en getimmertens, het halve bakhuisje, de helft aan 't zogenaamde
Hoebinkveen, zijnde een veeneboord op 't Kolenbargerveen, alles
in Meddo. Geschat op 450 guldens.
3.Een vierde part aan 11/16e deel van het bouwplaatsjen Dirkshuis in Meddo. Geschat op 125 guldens.
4.De halfscheid van 5/8e deel aan een hooijmaat de Rietmorsse
genaamd in Meddo. Geschat op 342 guldens 50 centen.
5.De halfscheid aan een perceel bouwland den Ellenakker genaamd
in de Leuresch in Meddo. Geschat op 100 guldens.
1 t/m 5 samen geschat op 1417 gulden 50 centen.
Aan de zoon Jan Derk Loitink deelt hij toe:
1.Het ¼e deel aan het bouwplaatsje Voshuis en de eigendom aan de
afzonderlijk bij dit plaatsje behorende twee stukken bouwland,
genaamd de Kattenhorst en Loostuk, alles in Meddo gelegen.
Geschat op 260 guldens.
2.Het ¼e deel aan het bouwplaatsje Maashuisjen in Meddo. Geschat
op 236 gulden 75 cents.
3.De halfscheid aan een stuk bouwland gelegen in de oude esch
der buurschap Henxel. Geschat op 100 guldens.
1 t/m 3 samen geschat op 596 guldens 75 cents.
0366 Inv.nr.4921, akte nr.175 d.d. 18441223
Janna Geertrui Hoebink, huisvrouw van Hendrikus Loitink, wonende
op het goed Hoebink in Meddo, wil over haar natelaten goederen
bij testament beschikken. Zij is in gemeenschap van goederen
getrouwd en kan dus over de helft van de gemeenschap beschikken.
Aan de oudste zoon Berend Willem Loitink deelt zij toe:
1.De halfscheid van de inboedel des huizes, met bouwerij, gezaai, misting, vruchten, korn, have, vee, voertuig en bouwgereedschappen op Hoebink, uitgezonderd klederen, lijfsdragt,
linnen en pellen goederen. Geschat op 400 guldens.
2.De halfscheid aan 2/7e deel van 't goed Hoebink met behuizing
en getimmertens, het halve bakhuisje, de helft aan 't zogenaamde
Hoebinkveen, zijnde een veeneboord op 't Kolenbargerveen, alles
in Meddo. Geschat op 450 guldens.
3.Een vierde part aan 11/16e deel van het bouwplaatsjen Dirkshuis in Meddo. Geschat op 125 guldens.
4.De halfscheid van 5/8e deel aan een hooijmaat de Rietmorsse
genaamd in Meddo. Geschat op 342 guldens 50 centen.
5.De halfscheid aan een perceel bouwland den Ellenakker genaamd
in de Leuresch in Meddo. Geschat op 100 guldens.
1 t/m 5 samen geschat op 1417 gulden 50 centen.
Aan de zoon Jan Derk Loitink deelt zij toe:
1.Het ¼e deel aan het bouwplaatsje Voshuis en de eigendom aan de
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afzonderlijk bij dit plaatsje behorende twee stukken bouwland,
genaamd de Kattenhorst en Loostuk, alles in Meddo gelegen.
Geschat op 260 guldens.
2.Het ¼e deel aan het bouwplaatsje Maashuisjen in Meddo. Geschat
op 236 gulden 75 cents.
3.De halfscheid aan een stuk bouwland gelegen in de oude esch
der buurschap Henxel. Geschat op 100 guldens.
1 t/m 3 samen geschat op 596guldens 75 cents.
0367 Inv.nr.4922, akte nr.30 d.d. 18450326
Ten verzoeke van Janna Elisabeth te Boske, landbouwster, wonende
op 't goed Hijink in Meddo, weduwe van Jan Derk Damkot (overleden d.d. 24-5-1844), voor zich en als moeder en voogdes over
haar 3 minderjarige kinderen Johanna Berendiena-, Janna Gesienaen Jan Hendrik Damkot, en in tegenwoordigheid van Jan Willem
Lammers, klompenmaker in Woold, als toeziend voogd volgt beschrijving van de goederen, die Janna Elisabeth te Boske met
haar man in gemeenschap heeft bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 196, samen ƒ 1255,40.
Kontante gelden: ƒ 28,85.
Voordelige vorderingen: nummers 1 t/m 4, samen ƒ 750,=.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 4, samen ƒ 101.=.
0368 Inv.nr.4922, akte nr.51 d.d. 18450428
Willem Wassink, landbouwer, wonende onder Winterswijk, geeft
zijn testament op:
"Aan mijne tegenwoordige huisvrouw Janna Elisabet te Boske,
landbouwster met mij op Hijink in Meddo onder de gemeente Wenterswijk wonende, maak ik, zoo ik vóór haar koom te overlijden,
en zij zich na mijnen dood niet meer in de echt begeeft, dus tot
hertrouwen toe, het vrugtgebruik mijner gehele nalatenschap. En
bij aldien ik geen kroost uit mijn tegenwoordige huwelijk koom
natelaten, in dat geval, maak en geef ik mijne geheele nalatenschap aan mijne dan nog in leven zijnde stiefkinderen; de kinderen namentlijk mijner tegenwoordige huisvrouw, in haar eerste
huwelijk bij wijlen Jan Derk Damkot verwekt, ten einde die mijn
nalatenschap in eigendom te bezitten, en na doode mijner opgemelde geinstitueerde vrugtgebruikster, daar van tevens het genot
te hebben. Zoo ik echter kind of kinderen uit mijn tegenwoordig
huwelijk verwekt mogt komen natelaten, dan zullen die mijne
eigene kinderen, alleen, mijne erfgenamen zijn en alle mijne
natelaten goederen erven en in eigendom bezitten, onverminderd
evenwel 't vrugtgebruik aan mijne huisvrouw gemaakt, hetwelk zij
in elk geval zal komen te genieten volgens de voorschriften der
wet."
0369 Inv.nr.4922, akte nr.52 d.d. 18450428
Janna Elisabeth te Boske, huisvrouw van Berend Willem Wassink,
landbouwers, tezamen op 't goed Hijink in Meddo wonende, geeft
haar testament op:
"Aan mijn tegenwoordige man den landbouwer Berend Willem Wassink
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bovengenoemd maak en geef ik, bij aldien ik vóór hem koom te
overlijden, het vruchtgebruik mijner nalatenschap voor zooverre
de wet mij dit toelaat zullende hij echter dat vruchtgebruik
genieten niet langer dan tot hertrouwen toe zoo hij zich dus na
mijn dood niet weer in den echt komt te begeven zal dit genot
bij hem voortduren levenslang."
N.B. Op de omslag: overleden 18-3-1893.
0370 Inv.nr.4922, akte nr.76 d.d. 18450605
Johanna te Lintum, gehuwd met Gerrit Tenkink (wonende op Lintum)
en Maria Elisabeth te Lintum, gehuwd met Lubbert Derk te Lintum
(wonende op Willink) bezitten onafgedeeld de nalatenschap van
hun ouders Jan te Lintum en Aaltjen Willink, welke zij willen
scheiden. Zij vormen twee afdelingen, t.w.:
Eerste afdeling: De hof te Lintum in Woold en Miste met de
katersteden en gronden Weekamp, Boddewies, Leemkoel en den
Oldenkamp, voorts 't plaatsjen Wubbels met de Kampen, 't goed
Winkel, het Piepershuisjen, half Woordes en Henskes, de Steenenkamp, de Broekmolen en Broekmolenhuisjen.
Tweede afdeling: De Willinkhof in Ratum met de katersteden en
gronden de Kempe, Vietshuis, Vietshuisjen, Renskers, Nijhuis en
Wiggers, 't Vosseveld, Bisschopsmate, het Uwland en Steegemansgaarden, voorts het goed en bouwhoeve Hijink, Hijinkhuisjen en
Hijinkschoppe in Meddo en 1/18e deel aan de Bataafsche Koren
Windmolen met behuizing en gronden in Dorpbuurt.
Voorzover in Meddo gelegen betreft dit huizen met erven, bouwland, weiland, heide, opgaande bomen, uitweg als bouwland,
hakhout en veenderij, sectie A nrs.508 t/m 513, 515 t/m 516,
518, 519, 522 t/m 537, 707, 723 en H nrs.30, 31, 32, 46 en 60,
samen groot 15 bunders 60 roeden en 90 ellen.
De tweede afdeling wordt toegedeeld aan Maria Elisabeth te
Lintum en haar man. De eigendomsbewijzen voor de goederen in
Meddo zijn acte van koop d.d.7-6-1823 en acte van transport d.d.
22-11-1825.
0371 Inv.nr.4936, akte nr.28 d.d. 18450710
Joseph Reichman, medicijne docter in Winterswijk, verkoopt aan
Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer en Antonius Bernardus
Arnoldus Carolus Roeloffzen, molenaar, beiden te Meddo, een
onafgedeeld 1/4e gedeelte aan een stander korenwindmolen, daarbij staande paardestalling, benevens molenaarswoning, met tuin-,
bouw-, gras- en andere gronden, sectie A nrs.962 t/m 970, samen
groot 1 bunder 47 roeden 37 ellen, benevens een onafgedeeld 1/4e
deel aan alle op de molen voorkomende en tot dezelve behorende
roerende goederen, voor 1500 gulden. Er zijn geen titels van
aankomst bekend.

0372 Inv.nr.4922, akte nr.95 d.d. 18450719
Verkopers: Georgh Sigismund Fredrich Theodoor de Schorsin,
rentmeester der Spaarbank en huisvrouw Maria Anna Köller, wonen15 november 2006
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de te Vreden; Anton de Schorsin, Roomsch Catolijk pastor te
Ottenstein (Pruissen); Albert Wagelaar, tabakskoper en huisvrouw
Louise Pöpping, wonende te Vreden. Zij verkopen aan Berend
Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo, het aan hun
gezamentlijk toebehorende 41/192e deel aan de bouwplaats Hoebink
in Meddo, bestaande voor 't geheel in een bouwmanswoning en
verdere getimmertens, voorts in bouw-, gaarde-, weide-, heideen woeste gronden, met de daarop staande houtgewassen, regten en
geregtigheden, zijnde voor het geheel bekend kadaster sectie A
nrs.53, 54, 61, 62, 616 t/m 621, 625 t/m 629, 633 t/m 636, 645,
646, 656 t/m 658, 2619, 2621, 2628, 2629 en 2631, samen groot 12
bunders 84 roeden 31 ellen. De koopsom bedraagt 600 guldens.
0373 Inv.nr.4922, akte nr.138 d.d. 18450909
Willemiena Hellekamp, huisvrouw van Christiaan Bruggers, landbouwster, tezamen wonende op 't goed Reems in Meddo, geeft haar
testament op, waarbij
"Dewelke bij de tegenswoordige acte verklaarde te vernietigen en
te herroepen alle testamentaire beschikkingen voorheen door haar
gemaakt, en wel speciaal haar testament voor ons notaris en
getuigen op den vierden Maart achttienhonderd vierenveertig
gepasseerd, als stellende hetzelve kragt deezes buiten alle
effect."
0374 Inv.nr.4923, akte nr.156 d.d. 18451110
Ten verzoeke van Hinners Simmelink, landbouwster op 't plaatsje
Poortenersnijhuis in Meddo, weduwe van Jan Hendrik Hijink (overleden op 1-1-1845), voor zich en als moeder en voogdes over haar
2 minderjarige kinderen Janna Geertruid- en Jan Willem Hijink,
en in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bennink, landbouwer op
Geelink in Corle als toeziend voogd over de minderjarigen, wordt
overgegaan tot beschrijving der goederen door Hinners Simmelink
met haar man in gehele gemeenschap bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 65, samen ƒ 148,70.
Kontante gelden: ƒ 1,25.
Voordelige vorderingen: 1 en 2, samen ƒ 400.=.
Onroerende goederen: Een woonhuisje met een daarbij staand
schuurtje en enige daar bij gelegen gaarde en woeste grond
genaamd het Poortenersnijhuis, door haar zelf bewoond wordende,
waarvan geen schriftelijke eigendomsbewijzen voorhanden.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 8, samen ƒ 28,725.
0375 Inv.nr.4923, akte nr.165 d.d. 18451206
Gerrit Jan Laarberg, landbouwer op het goed Siebink Bijvank in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne tegenswoordige vrouw Harmiena te Kronnie bij mij
inwonende, maak en geef ik mijne geheele nalatenschap ten einde
die datelijk na mijn dood in vruchtgebruik te bezitten."
0376 Inv.nr.4923, akte nr.166 d.d. 18451206
Harmiena te Kronnie, landbouwster, huisvrouw
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Laarberg op 't goed Siebelink Bijvank in Meddo, geeft haar
testament op:
"Aan mijnen tegenwoordigen man Gerrit Jan Laarberg bij mij
inwonende, maak en geef ik mijne geheele nalatenschap, ten einde
die datelijk na mijn dood in vruchtgebruik te bezitten."
0377 Inv.nr.4924, akte nr.9 d.d. 18460120
Nicolaas Joseph Massart, gepensionneerd ritmeester, wonende op
het goed Weltevreden in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik benoem tot bestuurderes van mijn begrafenis, tot uitvoerster
van mijne uiterste wilsbeschikking, en tot executrice en beredster mijner nalatenschap, mijne echtgenoot vrouwe Maria Agnes
Vrancken, ik verleen haar het regt tot inbezitneming van alle de
goederen, die mijne nalatenschap zullen uitmaken, zoo lang zulks
wettiglijk mag bestaan, en geef en maak haar tevens, levenslang
het vruchtgebruik aller mijner bezittingen, die ik stervende zal
komen na te laten, zonder dat zij tot borgstelling gehouden zal
zijn."
0378 Inv.nr.4937, akte nr.1 d.d. 18460131
Ten verzoeke van Hendrika Schurink, landbouwster, wonende op de
bouwplaats Klein Oostendorp in Meddo, weduwe van Gradus Hendrikus Revehorst (overleden 2-4-1845) voor zich en als moeder en
voogdes over haar twee minderjarige kinderen Grada Hendrika- en
Hendrika Grada Revehorst en ten verzoeke van Johannes Hendrikus
Revehorst, schoolonderwijzer te Beltrum als voogd over Johanna
Jacoba- en Aleida Revehorst, minderjarige kinderen van wijlen
Gradus Hendrikus Revehorst uit zijn 1e huwelijk met Hendrika
Elisabeth Boeijink en in tegenwoordigheid van Johannes Eimbert
Boeijink, dienstknecht in Meddo als toeziend voogd over de
kinderen uit het 1e huwelijk en van Grades Johannes Revehorst,
landbouwer op Wigcherink in Lichtenvoorde als toeziend voogd
over de kinderen uit het 2e huwelijk, wordt overgegaan tot
beschrijving der goederen, behorende tot de gemeenschap van
winst en verlies, die tussen Hendrika Schurink en haar overleden
man bestond.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 79, samen ƒ 863,55.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 1 t/m 12, samen ƒ 799,44.
De overleden Gradus Hendrikus Revehorst heeft nog te vorderen
1/3e deel in de boedel van wijlen zijn ouders Garrit Jan Revehorst en Aleida Wigcherink, bestaande uit:
1.Een schuldvordering ad ƒ 300.=.
2.De onverdeelde halfscheid van een perceel gaardeland onder
Groenlo ad ongeveer 1 bunder 12 roeden.
3.Het onverdeeld 1/4e deel aan twee percelen bouwland onder
Groenlo groot tezamen 84 roeden.
4.Perceel land in Lindvelde onder Borculo groot ongeveer 50
roeden.
5.Perceel hooijgrond onder Borculo groot ongeveer 80 roeden.
Hendrika Schurink verklaart nog dat wijlen haar man door verkoop
eigenaar is geworden van een perceel tuingrond den gaarden
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genaamd, gelegen in Meddo nabij het Klein Oostendorp.
0379 Inv.nr.4937, akte nr.8 d.d. 18460311
Veiling ten verzoeke van Jan Garret Groot-Holkenborg en huisvrouw Johanna Geertruid Eitink, landbouwers in Meddo. Geveild
wordt het halve bouwplaatsje de Holkenborg in Meddo, bestaande
in een half huis, schuurtje of schop voor het geheel, benevens
tuin, bouw, weilanden, grasgrond, boomgaard en wallen met stuifhout bezet. Het halve plaatsje is verhuurd bij de bouwman Jan
van Harksel tot 1-5-1851. Het halve plaatsje is verkopers voor
1/12e gedeelte aangekomen bij acte op 28-11-1838 voor notaris
Dericks gepasseerd en voor het overige gedeelte uit hun ouderlijke nalatenschap. Het plaatsje is kadastraal bekend sectie A
nrs.1027 t/m 1032, 1036, 1037 en 2913. Koper wordt Hendrikus
Schilderink, landbouwer op Groot Oostendorp in Meddo voor 300
gulden.
0380 Inv.nr.4924, akte nr.45 d.d. 18460328
(eerste zitting d.d.21-3-1846 akte nr.41). Veiling ten verzoeke
van: 1.Jan Albert Lemmenes en huisvrouw Janna Geertruid Sijwassink, landbouwers; 2.Christiaan Ros, landbouwer, voor zich en
als vader en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen Derk Willem
en Willemina Ros, bij wijlen zijn huisvrouw Johanna Berendina
Sijwassink verwekt; 3.Jan Berend Sijwassink, timmerman; 4.Gerrit
Jan Sijwassink, landbouwer, voor zich en als toeziend voogd over
de sub 2 genoemde minderjarigen; 5.Jan Berend Damkot, landbouwer, als lasthebber van Jan Hendrik Maas Gerritjanszoon, landbouwer te Winterswijk; 6.Jan Hendrik Maas Hendrikzoon en huisvrouw Berendina Willemina Maas, landbouwers; 7.Gerrit Jan Maas,
landbouwer, zijnde de 4e comparant in Beltrum (Eibergen) en de
overige in Winterswijk woonachtig. Geveild wordt een stuk bouwland met een daaraan gelegen hoek grasgrond, gelegen aan 't
Rouwkamp in Meddo, belendende de gronden van 't goed Buurse, en
de landerijen genaamd Rouwkamp, bekend in sectie A nr.5 weiland
ad 20 roeden 90 ellen en nr.6 bouwland ad 27 roeden 60 ellen.
Koper wordt Jan Albert Geessink, landbouwer op het goed de Hilte
voor 240 gulden. Aan verkopers zijn geen titels van aankomst
bekend dan alleen een koopakte van 28-8-1816 (voor notaris
Roelvink).
0381 Inv.nr.4924, akte nr.69 d.d. 18460504
Jan Berend Sijwassink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Aan mijne huisvrouw Janna Christiena te Kronnie bij mij inwonende maak ik mijn geheele nalatenschap om die na mijn dood in
eigendom te bezitten."
0382 Inv.nr.3592, akte nr.1900 d.d. 18461123 (Lichtenvoorde).
Comparanten: Aleida Abbink, weduwe van Berend Hendrik Schurink,
landbouwster te Meddo; Fenne Maria Schurink, zonder beroep en
haar man Jacob Kellenberg, ambtenaar bij de belastingen te
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Holterhoek (Eibergen); Bernardus Schurink, landbouwer onder
Winterswijk; Jan Derk Schurink, boerenknecht onder Winterswijk;
Frederik Schurink, boerenknecht onder Borken (Pruissen); alle
mede instaande voor Gerrit Hendrik Schurink, zonder beroep,
wonende te Cincinnati in Noord-Amerika, voor Hendrikus Schurink,
dienstknecht te Leijden en voor Berendina Schurink, dienstmeid
onder Winterswijk.
Zij verklaren te hebben verkocht aan Johannes Pondes, borstelmaker, Jan Hendrik Hulzink, wever, en Johannes Jacobus Arnoldus
Pondes, winkelier, alle drie te Groenlo, elk voor het onverdeeld
een derde gedeelte, een stukje veengrond op Thijshuisboord op
het Meddhosche Veen in Meddo onder Winterswijk, groot ongeveer 9
roeden 60 ellen, gedeelte van perceel sectie A nr.1174, voor
zeventig gulden Nederlandsch.
Voorts compareert Gerrit Jan Balink, grondeigenaar te Winterswijk, die van verkopers bij akte van 21-11-1837 (notaris Roelvink te Winterswijk) heeft gekocht het plaatsje Thijshuis in
Meddo, waarbij abusievelijk het perceel nr.1174 als in de verkoop inbegrepen is vermeld; dat perceel stond echter buiten die
verkoop. De huidige akte rectificeert dit.
0383 Inv.nr.3592, akte nr.1901 d.d. 18461123 (Lichtenvoorde).
Comparanten: Aleida Abbink, weduwe van Berend Hendrik Schurink,
landbouwster te Meddo; Fenne Maria Schurink, zonder beroep en
haar man Jacob Kellenberg, ambtenaar bij de belastingen te
Holterhoek (Eibergen); Bernardus Schurink, landbouwer onder
Winterswijk; Jan Derk Schurink, boerenknecht onder Winterswijk;
Frederik Schurink, boerenknecht onder Borken (Pruissen); alle
mede instaande voor Gerrit Hendrik Schurink, zonder beroep,
wonende te Cincinnati in Noord-Amerika, voor Hendrikus Schurink,
dienstknecht te Leijden en voor Berendina Schurink, dienstmeid
onder Winterswijk.
Zij verklaren te hebben verkocht aan Johannes Bernardus Florijn,
landbouwer te Zwolle onder Groenlo, een stukje veengrond op
Thijshuisboord op het Meddhosche Veen in Meddo onder Winterswijk, groot ongeveer 9 roeden 60 ellen, gedeelte van perceel
sectie A nr.1174, voor 70 gulden Nederlandsch.
Voorts compareert Gerrit Jan Balink, grondeigenaar te Winterswijk, die van verkopers bij akte van 21-11-1837 (notaris Roelvink te Winterswijk) heeft gekocht het plaatsje Thijshuis in
Meddo, waarbij abusievelijk het perceel nr.1174 als in de verkoop inbegrepen is vermeld; dat perceel stond echter buiten die
verkoop. De huidige akte rectificeert dit.
0384 Inv.nr.4937, akte nr.1 d.d. 18470219
Jan Hendrik Steenkamp, landbouwer, wonende op Veenhuis in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Aan mijnen stiefzoon Harmen Jan Kerkhof en zijne huisvrouw
Janna Maria Bemps, landbouwers, bij mij inwonende, of aan den
langstlevende hunner, maak en legateer ik bij mijn overlijden
alle mijne goederen die ik zal nalaten; ik wil dat zij, of den
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langstlevende van hen beiden, mijn eenige erfgenamen zijn."
0385 Inv.nr.4926, akte nr.21 d.d. 18470226
Jan Derk ten Elsen, landbouwer op 't plaatsjen Elsen in Winterswijk, verkoopt aan Berend Willem Loitink op Hoebink in Meddo,
een onafgedeeld 1/8e deel aan een weide genaamd de Hoebinkmaat
of Rietmorsse in Meddo, belendende de gronden van Waijerdink,
Boeijink en Harmelink, groot voor het geheel 2 bunder 24 roeden
90 ellen, bij het kadaster bekend sectie A nr.2167. Verkoper is
eigenaar van dit 1/8e deel geworden krachtens testamentaire
dispositie van Berend Jan ten Elsen (gewoond en overleden te
Winterswijk), voor notaris J.B.Roelvink op 25-8-1837 gepasseerd;
volgens verkoper bestaan er geen andere titels of overschrijving
dan de koopakte, waarbij Berend Jan ten Elsen een vierde gedeelte van deze weide heeft aangekocht, gepasseerd voor notaris
Roelvink op 13-6-1835.
0386 Inv.nr.4926, akte nr.50 d.d. 18470408
Ten verzoeke van Jan Rengelink en huisvrouw Maria Wesselink,
landbouwers, wonende op 't bouwplaatsje Schurink Spijker in
Meddo, voor zich en als voogd en voogdes over de 3 minderjarige
kinderen, die Maria Wesselink uit haar eerste huwelijk bij
Adrianus Weenink heeft gewonnen, t.w. Jan Willem-, Hendrikus
Albertus- en Cathariena Weenink; voorts van Jan Weenink, timmerman, wonende in Noord Amerika, meerderjarige zoon uit bedoeld
huwelijk; en in presentie van Gerrit Jan Straks, zadelmaker te
Winterswijk, als toeziend voogd over genoemde minderjarigen,
wordt overgegaan tot beschrijving der goederen, behorende tot de
boedel door Maria Wesselink met haar eerste man in algehele
gemeenschap bezeten. De boedel behoort voor de ene helft aan
Maria Wesselink en haar tweede man en voor de wederhelft aan
haar 4 genoemde kinderen.
Roerende goederen: tezamen belopende ƒ 231,45; deze zijn onafgedeeld en behoren voor de helft aan Hendrika Wesselink, de moeder
van Maria Wesselink, voor ¼ aan Maria Wesselink en haar man en
voor ¼ aan de 4 kinderen.
Onroerende goederen: 1.Perceel bouwland op de Marriënbree bij
Winterswijk, sectie H nr.591 ad 14 roeden 40 ellen; 2.Perceel
weidegrond de Pol bij Winterswijk, sectie H nrs.569 en 570, 14
roeden 97 ellen; 3.Perceel land op den Hoogen Pas bij Winterswijk, sectie I nr.1057 ad 12 roeden 30 ellen; 4.Perceel dito op
den Lagenpas bij Winterswijk, sectie I nr.1155 ad 6 roeden 30
ellen.
Boedelschulden: nrs.1 en 2, samen ƒ 536,54.
0387 Inv.nr.4937, akte nr.4 d.d. 18470428
Berend Broekmans, landbouwer, wonende op het goed Beernink in
Meddo, geeft zijn testament op.
1.Aan zijn stiefzoon en stiefdochter Hendrikus Poelhuis en Anna
Maria Huinink, ehelieden, landbouwers bij hem op Beernink wonende, maakt hij bij wijze van vooruitmaking zijn eigendom aan een
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perceel veengrond op het Colenbarger Veen, voorts zijn inboedel
c.a. op het goed Beernink voorhanden, dit boven hun erfdeel; de
legatarissen moeten hiervoor in de nalatenschap uitkeren 500
guldens.
2.Aan zijn neef Berend Broekmans, landbouwer op Tolkamp in
Meddo, maakt hij bij vooruitmaking en boven zijn erfdeel ƒ
400.=; hij heeft hem ƒ 450.= gegeven, waarvan een jaar na zijn
overlijden ƒ 50.= aan de Catholieke armen van Winterswijk moet
worden uitbetaald.
3.Aan de armen der Katholieke gemeente van Lichtenvoorde maakt
hij ƒ 50.=, door zijn neef Hendrik Jan Broekmans, landbouwer op
Klein Dieperink in Vragender van aan hem geleend geld te betalen
een jaar na zijn overlijden.
4.Aan zijn stiefkleinzoon Antoon Poelhuis maakt hij zijn zilveren zakhorologie en aan zijn stiefkleindochter Maria Frederika
Poelhuis zijn zilveren snuifdoos en zilveren beugeltas (betreft
kinderen van Hendrikus Poelhuis en Anna Maria Huinink).
Van het overige van zijn nalatenschap moet de ene helft georven
worden door de kinderen van wijlen zijn broer Jan Hendrik Broekmans en Hinderse Nijenhuis, gewoond hebbende op Klein Dieperink
in Vragender, en de andere helft door de kinderen van wijlen
zijn zuster Maria Broekmans, gehuwd met Gerrit Jan Huinink,
gewoond hebbende op Hunink in Lindvelde.
Hij wil dat zijn neven Gerrit Drietelaar (op Drietelaar onder
Borculo) en Antoon Huinink (op Rotterhuis in Markvelde) op
rekening van hun aandeel in de nalatenschap voor ƒ 800.= zullen
aannemen een kamp bouwland het Kerkvorder genaamd, in Beltrum
onder Eibergen.
Tenslotte wil hij, dat de bouwman van het aan hem toebehorende
Huiskesplaatsjen, die daar thans op woont, binnen de eerstvolgende 4 jaren na zijn dood, niet zal mogen worden verdreven,
mits hij behoorlijk zijn jaarlijkse pacht betaalt.
0388 Inv.nr.4937, akte nr.11 d.d. 18470508
Ten verzoeke van Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer, wonende
op de bouwplaats Roerdink in Meddo, weduwnaar van Aleida Johanna
Willemina Roerdink, voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige dochter Johanna Theodora Willemina Elsinghorst en
in tegenwoordigheid van Arnoldus Georgius Demmink, grondeigenaar
te Bredevoord, als toeziend voogd over de minderjarige, wordt
overgegaan tot beschrijving der goederen behorende tot de gemeenschap, die tussen opgemelde weduwnaar en zijn overleden
huisvrouw heeft bestaan.
Boedelpapieren:
1.Testament d.d. 15-2-1843 van Aleida Johanna Willemina Roerdink.
2.Testament d.d. 15-2-1843 van Bernard Antoon Elsinghorst.
3.Koopcontract d.d. 13-9-1841 waarbij Hendrik Antoon Elsinghorst
onder Groenlo aan zijn broer Bernard Antoon Elsinghorst onder
Winterswijk verkoopt 9/80e deel aan het goed Roerdink met het
daaronder behorende katersteedje den Timpen, gelegen in Meddo.
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4.Acte d.d. 28-10-1842 waarbij Arnoldus Georgius Demmink en zijn
huisvrouw Antonia Roerdink te Bredevoord aan Bernard Antoon
Elsinghorst verkopen 61/160e deel aan het goed Roerdink met het
daaronder behorende katersteedje den Timpen, gelegen in Meddo.
5.Acte d.d. 10-7-1845 waarbij Joseph Reichman aan Bernard Antoon
Elsinghorst en Antonius Bernardus Arnoldus Carolus Roeloffzen,
alle te Winterswijk, verkoopt ¼e deel aan een korenwindmolen
c.a. in Meddo.
Onroerende goederen tot de boedel behorende:
1.Erve en goed Roerdink met het daaronder behorende plaatsje den
Timpen.
2.1/8e deel aan een korenwindmolen met molenaarswoning, stalling
en gronden, de Hazenveldsche molen genaamd, gelegen in Meddo.
3.3/8e deel aan een bouwplaats de Bekkeniete genaamd, gelegen in
Lindvelde onder Eibergen.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 95, samen ƒ 1044,25.
Bernard Antoon Elsinghorst verklaart nog dat bij acte van
19-5-1843 voor notaris Dericks van de heer Heinrich Hecking,
koopman te Stadlohn, ter leen is opgenomen ƒ 2500.=.
0389 Inv.nr.4937, akte nr.12 d.d. 18470510
Jan Albert Schreurs, landbouwer onder Winterswijk, verkoopt aan
Hendrik Hulshof, koopman te Lichtenvoorde, het bouwplaatsje het
Hagen in Meddo en bestaande in bouwmanswoning en verder getimmer, tuin- en bouwgronden, hooij- en weiland, hakhout en eene
veenderij op het Swilbroeksche veen, sectie A nrs.1053, 1054,
1056 t/m 1061, 1064 t/m 1067, 1159, 2483, 2484, samen groot 7
bunder 29 roedem 20 ellen voor 1500 gulden. Het onroerend goed
is verkoper aangekomen van zijne moeiijen Geertruid ten Hagen en
Berendina ten Hagen, beiden op voornoemd bouwplaatsje overleden,
die hem bij acte van uiterste wilsbeschikking d.d. 30-1-1823
voor notaris Dericks tot hun enige erfgenaam hebben gesteld.

0390 Inv.nr.3592, akte nr.1956 d.d. 18470511 (Lichtenvoorde).
Verkopers zijn Harmina Lammerdink, weduwe van Jan Hendrik Grevink, en Grada Eisink met haar man Jan Hendrik Buskers, allen
landbouwers en wonende op het plaatsje het Voorde in Meddo onder
Winterswijk. Zij verkopen voor ƒ 1100.= aan Theodorus Overkamp,
steenbakker en zijn huisvrouw Harmina Niers, wonende op het
Hazenveld in Meddo onder Winterswijk, het arbeidersplaatsje het
Voorde, bestaande in huis, schuurtje en erf, tuingrond, bouw- en
weiland met houtgewassen, getimmertens, vruchtbomen, rechten en
gerechtigheden, ook de mark- en veengerechtigheid op en in het
Meddosche veen en de Mark, alles gelegen in Meddo, bestaande in
de volgende percelen (ook gedeeltelijke) van de Mark van Meddo
aangegraven:
a.perceel bouwland ad 40 roeden 60 ellen, sectie A nr.1079;
b.perceel bouwland ad ongeveer 50 roeden, sectie A nr.1080;
c.perceel bouwland ad ongeveer 80 roeden, sectie A nr.1084;
d.perceel aangegraven grond, zo bouw- als weiland, ad ongeveer
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30 roeden met opstaand huis en schuurtje, sectie A, gedeelten
van nrs.2905 en 2907 en geheel 2906;
e.perceel hofland ad 17 roeden 80 ellen, sectie A nr.1090;
f.perceel weiland ad 40 roeden 30 ellen, sectie A nr.1091;
g.stukje hofgrond ad ongeveer 7 roeden,deel van sectie A
nr.1083;
h.stukje bouwland ad ongeveer 20 roeden, deel van sectie A.nr.
1083;
i.weiland ad 43 roeden, sectie A nr.1125.
Van de verkopers was Harmina Lammerdink eigenaar voor de helft
en Grada Eisink krachtens testament van wijlen Jan Hendrik
Grevink d.d. 17-12-1836 (notaris te Winterswijk) eigenaar van de
wederhelft (bloten eigendom), waarvan Harmina Lammerdink het
vruchtgebruik heeft. Zij kennen geen titels van aankomst.
0391 Inv.nr.4937, akte nr.13 d.d. 18470511
Bernard Antoon Elsinghorst, weduwnaar van Aleida Johanna Willemina Roerdink, grondeigenaar, wonende op het goed Roerdink in
Meddo, en Hendrika Geertruida Effing, minderjarige dochter van
Johan Effing en zijn vrouw Maria Catharina Nunning, alle landbouwers, wonende te Zwilbroek, zijn voornemens met elkaar een
huwelijk aan te gaan op voorwaarde, dat er tussen hen geen
andere gemeenschap van goederen dan die van winst en verlies zal
plaats hebben. Zowel de tegenwoordige als de toekomende roerende
en onroerende goederen en schulden blijven hun dus persoonlijk
toebehoren. De eerststervende zal aan de langstlevende maken het
vruchtgebruik van al de goederen, die de zuivere nalatenschap
van de eerststervende zullen uitmaken. Opdat te allen tijde
blijkt, welke goederen de a.s. echtgenoten hebben ingebracht, is
daarvan een beschrijving opgemaakt, die aan de notariële akte
wordt vastgehecht. In deze beschrijving staat nog dat Bernard
Antoon Elsinghorst van de goederen aan zijn dochter Johanna
Theodora Willemina Elsinghorst moet uitkeren de helft van hetgeen waarop de goederen bij de inventaris zijn geschat, bedragende 454 gulden 62½ cents.
0392 Inv.nr.4926, akte nr.89 d.d. 18470614
Jan Barts te Kronnie, landbouwer op de Eerdenspoorte in Meddo,
verkoopt aan Berend Willem Wieskamp en huisvrouw Hinners Simmelink, landbouwers in Meddo, dezen half voor zich en half voor
Janna Geertruid Hijink en Jan Willem Hijink, minderjarige kinderen van Hinners Simmelink uit haar eerste huwelijk met Jan
Hendrik Hijink, enige gronden in Meddo, sectie A nrs.2741, 2747,
2746 en gedeelte van 2740, met een daarop gebouwd huisje, bij
het kadaster nog onbekend en niet beschreven, voor 300 gulden.
0393 Inv.nr.4926, akte nr.91 d.d. 18470617
Gerrit Jan Greupink en huisvrouw Berendiena Catharina Beijers,
landbouwers op Dreijers in Kotten, verkopen aan Gerrit Willem
Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in Meddo, een aan hun toebehorend stuk bouwland op den Leuresch in Meddo, gelegen tussen de
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gronden van Gerrit Jan Hoebink en Jan Berend Nijenhuis, sectie A
nr.2635 ad 61 roeden 90 ellen met alle tot dit perceel behorende
rechten in de Gemeente of Mark en een gedeelte uitmakende der
onroerende goederen, door verkopers gekocht bij acte van koop
(notaris Roelvink) d.d. 18-5-1838. De koopsom bedraagt 250
gulden.
0394 Inv.nr.4937, akte nr.54 d.d. 18471214
Comparanten: 1.Harmanus Johannes Schreven; 2.Petrus Johannes
Hendrikus Schreven; 3.Gerret Schreven; 4.Harmanus Josephus
Schreven; 5.Johanna Geertruida Schreven (gehuwd met Willem
Aalves); 6.Anna Maria Schreven (gehuwd met Johannes Antonius
Aalves); alle landbouwers, wonende in Meddo. Door het overlijden
van hun vader Engelbartus Schreven zijn hun aangekomen:
1.De onafgedeelde helft van de bouwplaats Nijenhuis in Meddo,
bestaande voor het geheel in huis, schuur c.a., sectie A nrs.56,
469, 470, 576 t/m 585, 649, 650, 675, 676, 2623, 2624, 2633,
2637, 2642 en H nrs.105 en 151 t/m 153, tezamen groot voor het
geheel 9 bunder 18 roeden 70 ellen; en een onafgedeeld ¼e deel
aan percelen die half onder deze bouwplaats en half onder de
bouwplaats Nijenhuis, door Nijenhuis bewoond, behoren, t.w. de
percelen sectie A nrs.204, 205, 421 t/m 423 en 720, tezamen
groot voor het geheel 10 bunder 53 roeden 30 ellen, samen geschat op
ƒ 1500.=
2.Het houtgewas op dezelve staande ................... " 1000.=
3.De inboedel c.a. op deze plaats voorhanden ......... " 950.=
4.De bouwplaats de Kloeze in Meddo, bestaande in huis,
schuur c.a., sectie A nrs.2236 t/m 2240 en 2281 bij het
huis en 2314, 2315 en 2318 op den Goorkamp, samen groot
1 bunder 92 roeden 10 ellen, geschat op .............. " 1000.=
5.Een contante som (van verkoop bouwplaats Graaskamp
bij akte van 3-7-1844) ad ............................ " 1600.=
6.Idem (van verkoop bouwplaatsje het Brinke bij akte
van 4-12-1844) ad .................................... " 600.=
7.Idem wegens verkoop van hout ....................... " 1050.=
________
Tezamen ƒ 7700.=
Het aandeel van elk der deelgenoten is dus ƒ 1283,33 1/3 cent.
Bij de verdeling gaat de onafgedeelde helft van Nijenhuis (ad 1)
naar de eerste comparant Harmanus Johannes Schreven.
De 2e en 3e comparant, Petrus Johannes Hendrikus- en Gerret
Schreven, krijgen o.a. de bouwplaats de Kloeze (ad 4) en de
inboedel (ad 3).
T.a.v. de omschreven goederen zijn geen titels van aankomst of
overschrijving bekend.
De schuldenlast dezes boedels zal door comparanten tezamen
binnen een maand worden afbetaald.
0395 Inv.nr.4927, akte nr.5 d.d. 18480113
Jan Willem te Voortwis, landbouwer, wonende op Scholtenhuis in
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Meddo, geeft zijn testament op. Hij is eigenaar van 't halve
goed Scholtenplaats in Meddo, sectie A nrs.1196, 1674 t/m 1695,
1700, 1701, 1703, 1704, 1715, 1726, samen 12 bunder 81 roeden 40
ellen en gedeelte van 1702 (groot in 't geheel 19 roeden 40
ellen) en van de halve inboedel, roerende goederen, bouwerij,
gezaai, misting, have, vee en bouwgereedschappen op dat goed
voorhanden. De wederhelft behoort zijn huisvrouw Janna Willemiena Hietkamp. Zij zijn eigenaren geworden krachtens testament van
5-8-1818 van wijlen Jan te Voortwis. Comparant maakt testament
op, omdat de Scholtenplaats voor geen splitsing vatbaar is en
door een uiteentrekking merkelijk in waarde zoude verliezen.
Comparant maakt aan zijn zoon Gerrit Willem te Voortwis, bij hem
inwonende, en bij vooroverlijden aan zijn wettig kroost na zijn
overlijden de halfscheid aan Scholtenplaats c.a. zoals vooromschreven. De waarde wordt geschat op 3250 guldens. Binnen een
jaar na de dood van comparant moet Gerrit Willem te Voortwis bij
zijn overige, onder alle kinderen deelbare nalatenschap, aanbrengen 3250 guldens. Gerrit Willem te Voortwis moet dan aan
alle nog niet gehuwde kinderen een vrijen ingang ten zijnen
huize vergunnen. Wanneer Gerrit Willem te Voortwis door zijn
mede-erven mocht worden bemoeilijkt, dan maakt comparant hem bij
wijze van vooruitmaking en boven zijn erfdeel al hetgeen waarover de wet comparant permitteert te beschikken.
0396 Inv.nr.4927, akte nr.6 d.d. 18480113
Janna Willemiena Hietkamp, huisvrouw van Jan Willem te Voortwis,
landbouwster, wonende op Scholtenhuis in Meddo, geeft haar
testament op. Zij is eigenaresse van 't halve goed Scholtenplaats in Meddo, sectie A nrs.1196, 1674 t/m 1695, 1700, 1701,
1703, 1704, 1715, 1726, samen 12 bunder 81 roeden 40 ellen en
gedeelte van 1702 (groot in 't geheel 19 roeden 40 ellen) en van
de halven inboedel, roerende goederen, bouwerij, gezaai, misting, have, vee en bouwgereedschappen op dat goed voorhanden. De
wederhelft behoort aan haar man Jan Willem te Voortwis. Zij zijn
eigenaren geworden krachtens testament van 5-8-1818 van wijlen
Jan te Voortwis. Comparante maakt testament op, omdat de Scholtenplaats voor geen splitsing vatbaar is en door een uiteentrekking merkelijk in waarde zoude verliezen. Comparante maakt aan
haar zoon Gerrit Willem te Voortwis, bij haar inwonende, en bij
vooroverlijden aan zijn wettig kroost na haar overlijden de
halfscheid aan Scholtenplaats c.a. zoals vooromschreven. De
waarde wordt geschat op 3250 guldens. Binnen een jaar na de dood
van comparante moet Gerrit Willem te Voortwis bij haar overige,
onder alle kinderen deelbare nalatenschap, aanbrengen 3250
guldens. Gerrit Willem te Voortwis moet dan aan alle nog niet
gehuwde kinderen een vrijen ingang ten zijnen huize vergunnen.
Wanneer Gerrit Willem te Voortwis door zijn mede-erven mocht
worden bemoeilijkt, dan maakt comparante hem bij wijze van
vooruitmaking en boven zijn erfdeel al hetgeen waarover de wet
comparante permitteert te beschikken.
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0397 Inv.nr.4927, akte nr.42 d.d. 18480413
Grades Johannes Onland, landbouwer in Hupsel onder Eibergen, als
bruidegom, en Johanna Hendrika Hulshof, weduwe van Grades Johannes Tiggeloven, landbouwster, wonende in Meddeho, als bruid,
zijn voornemens een huwelijk aan te gaan. Zij gaan het huwelijk
aan onder de bij de wet vastgestelde algehele gemeenschap van
goederen. De eerststervende maakt de langstlevende het vruchtgebruik van alles wat de eerststervende nalaat. Wanneer de bruid
de eerststervende mocht zijn, zal de bruidegom uit zijn eigen
goederen uitkeren aan Antonetta Tiggeloven, landbouwster op de
Tiggeloven in buurschap Zwolle (Eibergen), een som van ƒ 150.=
en aan de Roomsche Catolijke Geestelijkheid tot het doen van
missen voor de rust der ziel van comparante een som van ƒ 50.=.
0398 Inv.nr.4927, akte nr.61 d.d. 18480515
Gerrit Hendrik Nijenhuis, landbouwer, wonende op het goed Drijhuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijn bij mij inwonende
neef en nicht Jan Albert Oonk en Janna Geertruid ten Elsen,
echtelieden, of wel aan die geene van hun welke mij bij vooroverlijden van een hunner overleven zal, en beide voor mij
stervende dan aan hun kroost mijne geheele nalatenschap ten
einde die datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten.
Ik wil alzoo, dat gezegde mijn neef en nicht Jan Albert Oonk en
Janna Geertruid ten Elsen en bij vooroverlijden hunne kroost
mijne eenige en akgeheele erfgenamen zullen zijn."
0399 Inv.nr.4927, akte nr.62 d.d. 18480515
Maria Geertrui Oonk, huisvrouw van Gerrit Hendrik Nijenhuis,
landbouwster, met haar man op 't goed Driehuis in Meddo wonende,
geeft haar testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijn bij mij inwonende
neef en nicht Jan Albert Oonk en Janna Geertruid ten Elsen,
echtelieden, of wel aan die geene van hun welke mij bij vooroverlijden van een hunner overleven zal, en beide voor mij
stervende dan aan hun kroost mijne geheele nalatenschap ten
einde die datelijk na mijn overlijden in eigendom te bezitten.
Ik wil alzoo dat gezegde mijn neef en nicht Jan Albert Oonk en
Janna Geertruid ten Elsen, en bij vooroverlijden hunne kroost
mijne eenige en algehele erfgenamen zullen zijn."
0400 Inv.nr.4927, akte nr.70 d.d. 18480603
Jan Maas, landbouwer, wonende op het goed Siebink in Meddo, en
Janna Berendiena Maas, zonder beroep, wonende op het goed Maas
in Meddo, zullen eerdaags een huwelijk met elkaar aangaan,
waarvoor de volgende voorwaarden worden vastgesteld. Zij huwen
buiten wettige gemeenschap van goederen. Jan Maas brengt ten
huwelijk aan 400 guldens en zijn klederen en lijfsdragt; Janna
Berendiena Maas brengt aan de goederen haar aangekomen bij acte
van scheiding d.d. 25-4-1835 en haar klederen, lijfstoebehoor en
sieradien. Wanneer uit het huwelijk geen kinderen of afstamme15 november 2006
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lingen aanwezig mochten zijn maakt de bruidegom, indien hij de
eerststervende mocht zijn aan zijn echtgenote 400 guldens,
terwijl in het zelfde geval de bruid, zo zij de eerststervende
mocht zijn, aan haar echtgenoot maakt 300 guldens. Wordende
daarenboven door de eerststervende aan de langstlevende gemaakt
het vruchtgebruik der door hem of haar na te laten goederen, ook
al mochten er kinderen of afstammelingen uit het huwelijk bestaan.
0401 Inv.nr.4927, akte nr.71 d.d. 18480603
Jan Berend Maas, landbouwer, wonende op het goed Siebink in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik benoem mijnen zoon Jan Maas tot mijnen algehelen erfgenaam.
Hij zal echter aan mijne gezamentlijke overige kinderen, of een
of meer van deeze overleden zijnde, aan hunne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling uitkeeren eene som van drie honderd
guldens. Hij zal daarenboven de drie kinderen mijner overledene
dochter Janna Geertruid Maas, in haren echt met Berend Willem
Beijers verwekt, opvoeden en bij zich houden tot dat deze respectievelijk hun zestiende jaar zullen hebben voleind. Indien
een of meer mijner overige kinderen, of de wettige afstammelingen van vooroverledene de bestaanbaarheid deezer mijne beschikkingen in regten mogten aanvallen en betwisten, zoo maak ik aan
mijnen genoemden zoon Jan Maas al dat geen waarover de wet mij
de vrije beschikking gunt, terwijl ook bij het stand grijpen van
dit geval, de bepaling van onderhoud en opvoeding der drie
kinderen mijner overledene dochter ten zijnen laste, geen plaats
zal hebben."
0402 Inv.nr.4927, akte nr.72 d.d. 18480603
Janna Willemiena Laarberg, echtgenote van de landbouwer Jan
Berend Maas, zonder beroep, wonende op het goed Siebink in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik benoem mijnen zoon Jan Maas tot mijnen algehelen erfgenaam.
Hij zal echter aan mijne gezamentlijke overige kinderen, of een
of meer van deeze overleden zijnde, aan hunne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling uitkeeren eene som van drie honderd
guldens. Hij zal daarenboven de drie kinderen mijner overledene
dochter Janna Geertruid Maas, in haren echt met Berend Willem
Beijers verwekt, opvoeden en bij zich houden tot dat deeze
respectieflijk hun zestiende jaar zullen hebben voleind.
Indien een of meer mijner overige kinderen, of de wettige afstammelingen van vooroverledene de bestaanbaarheid deezer mijne
beschikkingen in regten mogten aanvallen en betwisten, zoo maak
ik aan mijnen genoemden zoon Jan Maas al dat geen waarover de
wet mij de vrije beschikking gunt, terwijl ook bij het stand
grijpen van dit geval, de bepaling van onderhoud en opvoeding
der drie kinderen mijner overledene dochter ten zijnen laste,
geen plaats zal hebben."
0403 Inv.nr.4938, akte nr.10 d.d. 18490315
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Verkopers: de heer Nicolaas Joseph Massart, gepensioneerd ritmeester en vrouwe Maria Agnes Vrancken, zonder beroep, echtelieden, wonende in Winterswijk. Koper is de grondeigenaar Hendrik
Willem te Gussinklo, thans nog op het goed Broerink in Ratum
wonende.
Verkocht wordt de bouwplaats Gussinklo met het daar aan liggende
en onder behorende bouwplaatsjen Leurdijk, tezamen aan de
straatweg op Groenlo in Meddo gelegen, de verkopers aangekomen
bij acte voor notaris Dericks van 15-3-1842, acte van 13-111843, acte van 22-7-1844 en acte van 7-9-1844, de laatste 3
acten voor notaris J.B. Roelvink gepasseerd. Het verkochte komt
in het kadaster voor in sectie A nrs.401, 404 t/m 416, 420, 425
t/m 446, 459 t/m 461, 606, 607, 2944 t/m 2946 en sectie H
nrs.264 en 306. De koopsom bedraagt 8500 guldens.
0404 Inv.nr.4928, akte nr.18 d.d. 18490330
Comparanten zijn: Janna Cathariena Klein Esselink, weduwe van
Jan Albert te Strake, met welke zij in algehele gemeenschap van
goederen is gehuwd geweest, zomede haar uit dit huwelijk verwekte kinderen als Johanna te Strake (gehuwd met Gerrit Jan Smalbraak), Jan Berend te Strake, Anna Cathariena te Strake, Jan
Willem te Strake, Tobias te Strake en Janna Christiena te Strake
(gehuwd met Jan Willem Simmelink). De laatste woont op den
Koerboom in Groenlo, de anderen in Winterswijk. Eerste comparante heeft met wijlen haar man onroerende en roerende goederen
bezeten, waarvan de halfscheid op de zes kinderen was gedevolveerd. Men wil nu scheiding en deling van deze boedel.
De totale waarde van de boedel is ƒ 13692.=, waarvan Janna
Cathariena Klein Esselink competeert ƒ 6846.= en elk der kinderen 1/6e deel van ƒ 6846.=. De boedel bestaat uit:
1.Het nog onverkocht gedeelte van de bouwplaats Lammerdink in
Meddo, sectie A nrs.507, 726, 747, 748, 752 t/m 757, 759 t/m
763, 765, 766, 769, 770, 771, 905, 2954 t/m 2956 en H nr.41,
zijnde een gedeelte van het door Jan Albert te Strake op 10-31812 te Zutphen uit 's Rijks Domeinen gekochte goed Lammerdink,
waardig geschat ƒ 4500.=.
2.De halve Corlsche tiend, gaande uit diverse grondstukken in
Miste en Corle, waardig geschat ƒ 1140.=.
3.Een olij- en pelmolen c.a. in Dorpbuurt, sectie H nr.224,
waardig geschat ƒ 1850.=.
4.Een schuur en woonhuisje op 't goed Kolenbarg in Dorpbuurt,
sectie H nrs.225 en 226, waardig geschat ƒ 550.=.
5.De bouwerij met de te velde staande korengewassen en verdere
vruchten, uitbouwregt, misting, levendige have, vee, voertuigen
en bouwgereedschappen op Kolenbarg en Lammerdink, waardig geschat ƒ 2540.=.
6.De meubilaire goederen en inboedels c.a. op de goederen Kolenbarg en Lammerdink voorhanden, waardig geschat ƒ 1460.=.
7.Een kontante som gelds herkomstig zo van de reeds uit het goed
Lammerdink verkochte gronden en de katerstede Lammerdinkbraak,
als in de boedel voorhanden, ten bedrage van ƒ 1652.=.
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Toedeling voorzover het goederen in Meddo betreft: o.a. de
goederen onder 1, 5 en 6 worden toegedeeld aan Janna Cathariena
Klein Esselink.
0405 Inv.nr.4928, akte nr.36 d.d. 18490510
Ten verzoeke van Jan Derk Luitink, landbouwer, bij zijn vader
Hendrikus Luitink op 't goed Hoebink in Meddo inwonende, voor
zich en als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Johanna Gesiena Luitink (9 jaar oud) bij wijlen zijn huisvrouw Janna
Berendiena Nijenhuis (overleden 28-5-1840) verwekt en in bijzijn
van Hendrikus Nijenhuis, landbouwer op 't goed Voshuis in Meddo,
als toeziend voogd over de minderjarige, wordt overgegaan tot
beschrijving des boedels, die de echtgenoten in algehele gemeenschap hebben bezeten. De boedel bestaat uit enige onroerende
goederen en de klederen van man en overleden huisvrouw; er is
geen roerend goed, omdat men bij de ouders inwoonde. Het onroerend goed is verkregen bij erfenis door overlijden van de moeder
van Jan Derk Luitink, en bestaat uit:
1.Een vierde gedeelte aan 't goed Voshuis met de afzonderlijk
daarbij behorende twee stukken bouwland, de Kattenhorst en het
Loo, alles in Meddo gelegen.
2.Een vierde gedeelte aan het bouwplaatsje Maashuisjen in Meddo.
3.De halfscheid aan een stuk bouwland in den ouden Esch in
Henxel.
De klederen van de vrouw verblijven aan de minderjarige, die van
de man blijven geheel de zijne.
De gemeenschappelijke boedelschulden belopen ƒ 208.=, door
inventarisant aan zijn broer Berend Willem Luitink wegens kostgeld verschuld.
0406 Inv.nr.4928, akte nr.41 d.d. 18490530
Akte van ruiling tussen Harmen Jan Wevers, landbouwer op Hijink
in Huppel ter ene en Jan Willem van Eerden, landbouwer op 't
goed van Eerden in Meddo ter andere zijde. De eerste staat aan
de tweede af een stuk weiland in de Eerdensmaat in Meddo, belendende aan de grond van Lubbert Derk te Lintum en de grond van
verkrijger, sectie A nr.2569 ad 24 roeden 60 ellen. De tweede
staat aan de eerste af een stuk weiland aan den esch in Huppel,
belendende aan de grond van verkrijger, sectie B nr.1559 ad 4
roeden 20 ellen. De tweede comparant betaalt aan de eerste voor
meerdere waarde een bedrag van 50 gulden.
0407 Inv.nr.4928, akte nr.50 d.d. 18490625
Ten verzoeke van Gradus Johannes Bouwman, landbouwer op 't goed
Illebarg in Meddo, weduwnaar van Johanna Geertruid Ribbers
(overleden 20-1-1838), voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige dochter Grada Johanna Bouwman en in tegenwoordighied van Fredrikus te Voorde, landbouwer te Groenlo, als toeziend voogd over de minderjarige, wordt overgegaan tot beschrijving der goederen door Johanna Geertruid Ribbers nagelaten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 174, tezamen ƒ 564,55.
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Voorhandene kontante gelden: ƒ 45.=.
Vorderingen: ƒ 5.=.
Onroerende goederen: 't plaatsje Illebarg, bestaande in een
bouwmanswoning, huisje, schuur en verdere getimmertens, voorts
in de daaronder gehorende bouw-, gaarde-, hooi-, weide-, veen-,
heide- en bosgronden met de daarop staande houtgewassen. Dit
bouwplaatsje behoort onafgedeeld half aan de dochter Grada
Johanna Bouwman krachtens erfenis uit de nalatenschap van haar
moeder; van dit bezit zijn geen titels bekend. De wederhelft
behoort aan Gradus Johannes Bouwman krachtens koopakte d.d. 9-31844. Met het halve bouwplaatsje werd tevens aangekocht de
halfscheid van de inboedel c.a., gezamentlijk voor de koopsom
van ƒ 1200.=. Boven deze ƒ 1200.= zijn nog 5 posten opgegeven
als schulden ten laste van de gemeenschap, tezamen belopende ƒ
324,82.
0408 Inv.nr.4928, akte nr.82 d.d. 18491011
Gradus Johannes Bouwman, landbouwer op het goed Illebarg in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Maria Lenderink bij mij inwonende, geef en
maak ik, in vruchtgebruik mijne nalatenschap, voor zoo verre de
wet mij zulks permitteerd."
0409 Inv.nr.4928, akte nr.83 d.d. 18491011
Maria Lenderink, huisvrouw van Gradus Johannes Bouwman, landbouwster op Illebarg in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijnen eheman, Gradus Johannes Bouwman, geef en maak ik, in
vruchtgebruik mijne nalatenschap, voor zooverre de wet mij zulks
permitteerd."
0410 Inv.nr.3593, akte nr.2255 d.d. 18491030 (Lichtenvoorde).
Jan Hendrik Anstoot, landbouwer, wonende op het bouwplaatsje de
Kok in Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij vóór dato dezer gemaakt of gepasseerd, en
wil dat alleen dit mijn testament zal standgrijpen en effect
sorteren. Ik stelle en benoeme tot mijne eenige en algeheele
erfgename mijne huisvrouw Johanna te Loeke bij mij inwonende en
zulks met uitsluiting van alle anderen welke op mijne nalatenschap aanspraak zouden willen maken, en wil alzoo dat de zelve
mijne huisvrouw dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele
nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot zal kunnen en
mogen beschikken zonder uitzondering. Ik benoem dezelve mijne
huisvrouw Johanna te Loeke tevens tot eenige uitvoerderse van
deze mijne uiterste wilsbeschikking, met verleening van alle
daar toe nodige magt en regt en in het bijzonder het regt van
bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig de wet."
0411 Inv.nr.4928, akte nr.94 d.d. 18491124
Jacob Derk van Dunnewold, zonder beroep, wonende op Jonkers in
Meddo, verkoopt aan Fredrik Jan van Dunnewold, grondeigenaar
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wonende op Jonkers, zijn bouwplaatsje Reems in Meddo, bestaande
in bouwmanswoning en verdere getimmertens, voorts in bouw-,
gaarde-, weide-, heide- en bosgronden, met de daarop staande
houtgewassen en daartoe behorende veengronden, sectie A nrs.178,
179, 186, 187, 214 t/m 219, 254 t/m 260, 338, 350, een deel van
nr.213, de onafgedeelde halfscheid van nrs.345, 346 en 349 en
voorts 2 zitplaatsen in de kerk der Hervormde Gemeente te Winterswijk. Verkoper is eigenaar geworden bij acte van boedelscheiding voor notaris Roelvink van 30-12-1831. De koopsom is
2000 gulden.
0412 Inv.nr.4938, akte nr.6 d.d. 18500205
Hendrik Willem te Gussinklo, grondeigenaar, wonende op het goed
Gussinklo in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Gesina Margaretha Planten, zonder beroep,
met mij op het voornoemde goed Gussinklo wonende, maak ik bij
mijn overlijden, het vruchtgebruik mijner gehele nalatenschap,
niets daar van uitgezonderd. Ik ontsla haar van de verplichting,
om daar voor borg te stellen."
0413 Inv.nr.4938, akte nr.7 d.d. 18500205
Gesina Margaretha Planten, zonder beroep, huisvrouw van de
grondeigenaar Hendrik Willem te Gussinklo, tezamen op de bouwplaats Gussinklo in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Hendrik Willem te Gussinklo, bij
wien ik ben inwonende, maak ik bij mijn overlijden in eigendom,
mijne gehele nalatenschap, zonder enige uitzondering, waar die
ook bestaat, of waar die ook gelegen zijn zal. Van het hierboven
aan mijnen man besprokene wil ik, dat hij aan mijnen tans nog in
leven zijnden vader Fredrik Jan Planten, tot betaling van zijn
wettig erfdeel in mijne nalatenschap, zal uitkeren eene som van
drie duizend gulden, zijnde het bedrag van hetgeen door mij ten
huwelijk is aangebracht, en welke som, bij zijn overlijden, door
mijne wettige erfgenamen zal georven worden."
0414 Inv.nr.4929, akte nr.36 d.d. 18500511
Jan Hendrik Maas, landbouwer op Maas in Meddo, verkoopt aan Jan
Willem Maas, landbouwer in Meddo en Janna Willemiena Venemans,
weduwe van Berend Willem Maas, landbouwster in Meddo, het aan
hem toebehorende bouwplaatsje Maas in Meddo, sectie A nrs.175,
190, 193, 194, 264, 266, 268, 269, 273, 274, 277 t/m 279, 310,
312 t/m 314, 317, 318, 325 t/m 332, 336, 337, 339, 343, 351 t/m
354, 357, 358, 361, 366, 368, 370, 372, 374, sectie H nr.89 en
de onafgedeelde halfscheid van sectie A nrs.345, 346, 349, zoals
dit goed aan verkoper is toegedeeld bij acte van scheiding op
25-4-1835 voor notaris Roelvink. De koopsom is 3400 gulden.
Verkoper Jan Hendrik Maas is de vader en de schoonvader van de
kopers.
0415 Inv.nr.4929, akte nr.42 d.d. 18500530
Deponering van een op 25-4-1850 tussen partijen opgestelde acte
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van verkoop en koop. Inhoud: Verkopers zijn Jan Hendrik Maas en
huisvrouw Janna Berendiena Maas op de Buurse, Jan Maas en huisvrouw Janna Berendiena Maas op Siebink, Jan Willem Maas en Jan
Hendrik Maas beide op Maas, landbouwers in Meddo. Zij verkopen
aan Jan Derk Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo de halfscheid aan het plaatsje Klein Boeijink of Voshuis in Meddo,
bestaande het geheel in bouwmanswoning en verdere getimmertens,
voorts in bouw-,gaarde-, weide-, veene- en woeste gronden,
sectie A nrs.486, 487, 565 t/m 567, 570 en sectie H nrs.26, 27,
97 en 21 en een gedeelte van nr.29, samen groot 3 bunder 85
roeden, dit alles met de regten in de Marken of gemeenten waarin
dit perceel kan geregtigd zijn.
0416 Inv.nr.4929, akte nr.49 d.d. 18500617
Ten verzoeke van Janna Willemiena Veenemans, landbouwster,
wonende op het goed Maas in Meddo, weduwe van Berend Willem Maas
(overleden 24-3-1847), voor zich en als moeder en voogdes over
haar twee minderjarige kinderen Janna Berendiena- en Jan Hendrik
Maas en ter presentie van Jan Derk Loitink, landbouwer op het
Voshuis in Meddo als toeziend voogd over de minderjarigen, wordt
overgegaan tot beschrijving der goederen door Berend Willem Maas
nagelaten en door Janna Willemiena Veenemans met haar man in
algehele gemeenschap bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 175, samen ƒ 969,15.
Kontanten: ƒ 13.=.
Vaste goederen:
1.De onafgedeelde halfscheid van 't bouwplaatsjen Maashuisjen in
Meddo met de helft van een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk, blijkens koopakte d.d. 25-11-1846 door haar en wijlen
Berend Willem Maas gekocht, van welk bouwplaatsje de wederhelft
aan de landbouwer Loitink toebehoort.
2.De onafgedeelde halfscheid van het goed Maas in Meddo, door
inventarisante aangekocht op 11-5-1850 en waarvan de wederhelft
aan de landbouwer Jan Willem Maas toebehoort.
0417 Inv.nr.4929, akte nr.52 d.d. 18500625
Ten verzoeke van Antonia Broekmans, landbouwster, wonende op het
goed Sevink in Meddo, weduwe van de landbouwer Willem ten Beijtel, uit welk huwelijk geen kroost aanwezig is, voor zich en als
moeder en voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Johannes
Hendrikus- en Harmina Sevink, uit haar eerste huwelijk bij
wijlen Gerrit Ja n Sevink verwekt, en ter presentie van Albert
Sevink, landbouwer op 't goed Wanders in Meddo, als toeziend
voogd over de minderjarigen; voorts ten verzoeke van Gerrit Jan
Eeftink en zijn huisvrouw Johanna Willemina Sevink, de laatste
dochter van Antonia Broekmans en Gerrit Jan Sevink, wordt overgegaan tot de beschrijving des boedels, na het overlijden van
beide hare echtgenoten in het bezit en onder het beheer van
Antonia Broekmans gebleven en tot welke boedel de drie nagebleven kinderen zijn beregtigd.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 260, samen ƒ 1761,20.
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Kontante gelden: ƒ 23,60.
Obligatien en pretensien: nummers 1 t/m 9, samen ƒ 1444.=.
Boedelspapieren:
1.Huwelijkscontract d.d. 9-10-1823 betreffende huwelijk tussen
Gerrit Jan Sevink en inventarisante.
2.Huwelijkscontract d.d. 6-4-1836 betreffende huwelijk tussen
Willem ten Beitel en inventarisante.
3.Inventaris d.d. 7-5-1821 betreffende nagelaten boedel van Jan
Willem Sevink en Harmina Harmelink, echtelieden.
4.Inventaris d.d. 31-3-1836 ter instantie van Antonia Broekmans,
toen weduwe van Gerrit Jan Sevink.
5.Acte van deling d.d. 19-5-1821 tussen Gerrit Jan-, Albert-,
Jan- en Hendrika Sevink (gehuwd met Hendrikus Bouwman) en Johanna Sevink betreffende hun ouderlijke gemeenschappelijke nalatenschap.
6.Koopcontract d.d. 10-6-1829 betreffende aankoop van 't goed
Sevink van de erven van Loghem.
7.Koopacte d.d. 26-3-1836 betreffende aankoop van 1/5e gedeelte
van een weide de Scholtenmaat in Meddo.
Onroerend goed behorende tot de gemeenschap:
1.Het goed Sevink, staande ehe gekocht bij acte genoemd sub 6.
2.1/5e gedeelte van de Scholtenmaat, hiervoor sub 7 beschreven.
Onroerend goed behorende aan wijlen Gerrit Jan Sevink:
1.Perceel bouwland den Vlasakker genaamd.
2.4/5e gedeelte van perceel weidegrond, de Scholtenmaat.
3.Perceel bouwland Scholtenland genaamd.
4.Perceel bouwland op de Woord.
5.Twee percelen weideland in de Wambroeken genaamd.
Onroerend goed behorende aan Antonia Broekmans: Een onafgedeeld
1/3e gedeelte aan het bouwplaatsje Huiskes in Lievelde.
Boedelschulden:
Inventarisante heeft alle schulden voorkomende op inventaris 313-1836, samen ƒ 2270,50, afgedaan en uitbetaald.
Inventarisante heeft aan de remplacant, die haar zoon in de
militaire dienst had vervangen in mindering op zijn contract van
ƒ 300.= reeds ƒ 200.= afbetaald.
Thans bestaande schulden t.l.v. de boedel: de nummers 1 t/m 14,
samen ƒ 307,14.
0418 Inv.nr.4929, akte nr.54 d.d. 18500628
Antonia Broekmans, eigenaresse, wonende op het goed Sevink in
Meddo, geeft haar testament op:
"Aan Gerrit Jan Diepenbroek mijn tegenwoordige bruidegom, landbouwer in de buurtschap Rekken der gemeente Eibergen, maak ik
voor zoo verre de wet mij dit vergund het vruchtgebruik mijner
nalatenschap, ten einde levenslang daar van het genot te hebben."
0419 Inv.nr.4929, akte nr.65 d.d. 18500718
Teunis Willink, zonder beroep, wonende op het goed Hijink in
Meddo, geeft zijn testament op:
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"Bij mijn overlijden legateer, geef en maak ik, aan 't kind of
de kinderen van mijne nicht Janna Elisabeth te Boske, in haar
eerste huwelijk bij Jan Derk Damkot gewonnen, en thans woonachtig op het welgemelde goed Hijink in de buurtschap Meddeho der
gemeente Winterswijk, een kapitaal van twaalfhonderd guldens
nederlandsch geld, ten einde dit dadelijk na mijn overlijden uit
mijne nalatenschap te genieten en in eigendom te bezitten.
Bijaldien ten tijde van mijn overlijden de twee hypothecaire
schuldvorderingen te zamen ten bedrage van twaalf honderd guldens, die ik voor 't tegenwoordige ten laste van den voerman Jan
Hendrik Sikkink in Winterswijk bezit, nog bestaan, zoo wil ik,
dat die obligatien, de eene groot duizend gulden van de twee en
twintigsten maart achttienhonderd een en veertig, den achtsten
April daaraanvolgende, deel zes nummer honderd drie en veertig,
ingeschreven, en de andere groot twee honderd guldens van den
tienden September achttien honderd vijfenveertig, den negen en
twintigsten September volgende, deel één en dertig, nummer zes
en zeventig ten kantore van hypotheken ingeschreven en beiden
voor den ondergeteekenden notaris en getuigen gepasseerd, bij
voorkeur ter voldoening van dit legaat zullen worden gebruikt;
en de grossen derzelve, aan mijne legatarissen uitgereikt zijnde
het wijders mijne begeerte dat bijaldien dit legaat door de twee
opgemelde obligatien wordt gekweten en voldaan, alsdan ook alle
de op den dag van mijn versterf daarop ten achteren of verschuld
zijnde intressen, daarbij aan mijn legataris of legatarissen
zullen overgaan, en alzoo de som met het bedrag dezer renten zal
worden verhoogd en vermeerderd; ik considereer alzoo deze renten
bij de kapitalen en mede tot dit mijn legaat te behooren."
0420 Inv.nr.3594, akte nr.2373 d.d. 18500917 (Lichtenvoorde).
Jan Derk Schurink, landbouwer, wonende in de buurschap Meddo
onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen, door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Ik stelle en benoeme tot mijne eenige en algeheele
erfgename mijne aanstaande huisvrouw Johanna Christina te Loeke
en wil dat dezelve dadelijk na mijn overlijden over mijn geheele
nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot zal kunnen en
mogen beschikken zonder uitzondering noch voorbehouding."
0421 Inv.nr.3594, akte nr.2374 d.d. 18500917 (Lichtenvoorde).
Johanna Christina te Loeke, weduwe van Jan Hendrik Anstoot,
landbouwster, wonende in Meddo onder Winterswijk, geeft haar
testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen, door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Ik stelle en benoeme tot mijnen eenigen en algeheelen
erfgenaam, mijnen aanstaanden man Jan Derk Schurink en wil dat
denzelven mijnen man dadelijk na mijn overlijden over mijne
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geheele nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot zal
kunnen en mogen beschikken zonder uitzondering noch voorbehouding."
0422 Inv.nr.4938, akte nr.28 d.d. 18500918
Verkoop van vast goed door Christina Bennink en Derk Hendrik
Weijenborg, Jan Hendrik Bennink, Harmanes en Johannes Bernadus
Bennink, Jan Derk Gierkink, Johanna Gierkink, Lambertus Oosterholt, Hendrikus Gierkink, Bernadus Gierkink, Antonie Gierkink,
Maria Gierkink, Antonie Kortbeek, Grada Gierkink, Hendrik Abbink, Berendina Gierkink, Antonie te Molder, Christina Gierkink,
Johanna Wenink, Antonie Eeftink, Christina Eeftink, Jan Hendrik
Boenink, Maria Eeftink, Garrit Jan Eeftink, Johannes ter Schoot,
Jan Derk Klein Avink, Hendrika ter Schoot, Garrit Jan Hennekes,
Grada te Koppele en Albertus Johannes Rotink, Johanna, Grada,
Antonie en Johannes Theodorus ter Schoot, Harmanus Hanselman,
Johannes Theodorus Hanselman, Johannes Hanselman, Garrit Jan
Hanselman, Gradus Johannes Revehorst, Johannes Hendrikus en
Berendina Revehorst en Engele Maria Revehorst, alle onder Lichtenvoorde. Betreft 5 percelen in Meddo en 4 elders. De percelen
in Meddo betreffen:
1.Onafgedeeld 3/4e deel van de bouwplaats de Halderiet (Meddo),
gelegen aan het Hazenveld, sectie A nrs.987 t/m 993 ad 2.09.80
ha in bouwing bij Grades Halderiet, welke laatste koper wordt
voor ƒ 650.=. 2.Onafgedeeld 1/4e van veengrond op het Kolenbarger veen in Meddo, deel van H nr.1421; kopers worden Garret Jan
Hennekes (Beltrum), Antonie Gierkink (Beltrum), Lambertus Oosterholt (Zwolle, Eibergen), en Harmanes Hanselman (Lindvelde,
Eibergen) voor ƒ 100.=. 3.Zaktiend en bloedtiend uit Bruggers in
Meddo; koper wordt Jan Willem Hesselink (Meddo) voor ƒ 68.=.
4.Zaktiend uit Buitinkland in de Hijinkesch (Meddo); koper wordt
Jan Derk Loitink op Voshuis (Meddo) voor 4/5e en Lubbert Derk te
Lintum op Willink (Ratum) voor 1/5e gedeelte voor ƒ 21.=.
5.Zaktiend en bloedtiend uit het goed Hijink (Meddo); koper
wordt Maria Bennink, weduwe van Jan Schilderink (Vragender te
Lichtenvoorde) voor ƒ 110.=.
0423 Inv.nr.4929, akte nr.110 d.d. 18501126
Lambertus Hageman, deurwaarder te Winterswijk, als gevolmachtigde van Lucretia Reiniera Colson Aberson, weduwe van Willem Jacob
Roelvink, wonende te Groenlo, alsmede Jacob Jan Roelvink te
Groenlo verkoopt aan Josiena Janna Roosen, weduwe van Jan Willem
Hesselink, grondeigenaresse op Kossink, een bouwplaats de Horst
in Meddo, bestaande in een bouwmanswoning, schuur en verdere
getimmertens, voorts in bouw-, gaarde-, weide-, heide- en bosgronden met de daarop staande houtgewassen, sectie A nrs.24,
1997, 1998 t/m 2006, 2058 t/m 2060, 2066, 2090 t/m 2093, samen
groot 13 bunder 65 roeden 50 ellen, met alle de daartoe behorende regten en geregtigheden zo in de mark, gemeente en veenen
waartoe zij behoren, en waarin zij kunnen of mogten geregtigd
zijn. Het verkochte is verkopers aangekomen: 1.De eerstgenoemde
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lastgever voor 3/4e deel bij koopakte d.d. 14-6-1815 voor notaris A.H.Hummelinck te Groenlo gepasseerd en krachtens het eigenhandig geschreven testament van haar overleden zuster Johanna
Colson Aberson d.d. 28-6-1836 en krachtens onderhandse acte van
overdracht d.d. 3-1-1844 te Eibergen, gedeponeerd ten kantore
van notaris Roelvink d.d. 29-3-1844. 2.De tweede lastgever voor
1/4e deel uit zijn vaderlijke nalatenschap.
De koopsom bedraagt 3800 gulden.
0424 Inv.nr.4930, akte nr.13 d.d. 18510118
Frans Cohaus en Herman Cohaus, kooplieden te Stadlohn (Pruissen)
verkopen aan Roelof Tenkink, grondeigenaar op het goed Tenkink
in Winterswijk, hun bouwhoeve Boeijink op Gelderesch genaamd in
Meddo, bestaande in bouwmanswoning, schuur en verdere getimmertens, benevens bouw-, weide-, bos- en woeste binnen gronden met
alle regten in marken en gemeente, waartoe dit goed ter eniger
tijd mocht blijken te zijn berechtigd, sectie A nrs.2480, 2481,
2486 t/m 2488, 2491 t/m 2517, 2519, 2521, 2524, 2526, 2527,
2529, 2535, 2560, 2571, 743, tezamen groot 22 bunder 12 roeden
87 ellen en aan verkopers uit hun vaders nalatenschap aangekomen, zijnde het laatste en enige bestaande eigendomsbewijs een
proces-verbaal van verkoop van 's Rijks Domeinen d.d. 10-3-1812
te Zutphen gehouden. De koopsom bedraagt 6300 gulden.
0425 Inv.nr.4930, akte nr.17 d.d. 18510123
(eerste zitting d.d.16-1-1851 akte nr.11). Veiling ten verzoeke
van: 1.Balthazar Gerrit Dericks, notaris en huisvrouw Johanna
Margaretha Grootemeijer te Winterswijk; 2.Balthazar Gerrit
Dericks als gevolmachtigde van Hubertus Johannes Ferdinandus
Offenberg en huisvrouw Aleida Rebekka Grootemeijer, grondeigenaar te Doesborg; 3.Bernard Antoon Elsinghorst in Meddo; 4.Jan
Willem te Strake in Meddo; 5.Jan Willem te Strake als gevolmachtigde van Engelbartus Lammers, molenaar te Borculo; 6.Antonius
Bernardus Arnoldus Carolus Roeloffs, molenaar in Meddo. Titels
van aanbreng:
1.acte veiling voor notaris Dericks d.d. 4-5-1843; daarbij door
J.W.te Strake en E.Lammers 1/4e deel aangekocht; 2.acte van
transport voor idem d.d. 10-7-1845; daarbij door B.A.Elsinghorst
en A.B.A.C.Roeloffs 1/4e deel aangekocht; 3.onderhandse acte van
deling tussen de familie Grootemeijer d.d. 24-3-1832; daarbij
aan Aleida Rebekka Grootemeijer 1/4e deel toegedeeld; 4.idem
d.d. 27-6-1838; daarbij aan Johanna Margaretha Grootemeijer 1/4e
deel toegekend.
Geveild wordt een standerkorenwindmolen, daarbij staande paardestalling, molenaarswoning met tuin met vruchtbomen, bouwland,
gras en andere gronden, benevens omliggende houtwallen, alles
gelegen op het Hazenveld in Meddo, groot voor het geheel 1 47
roeden 36 ellen, sectie A nrs.962 t/m 970.
Gekocht door Balthazar Gerrit Dericks voor 5300 guldens voor
zich en als lasthebber van zijn zwager en zuster Hubertus Johannes Ferdinandus Offenberg en huisvrouw Aleida Rebekka Grooteme15 november 2006
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ijer en geeft tevens nog als mede-koperen op Engelbartus Lammers, Bernard Antoon Elsinghorst en Jan Willem te Strake voornoemd, zijnde deze koperen eigenaren van 7/8e gedeelte van de
verkochte molen c.a. Koper B.G.Dericks met B.A.Elsinghorst,
J.W.te Strake en E.Lammers kopen hier gezamenlijk en voor gelijke aandelen aan het achtste gedeelte, aan de laatstgemelde
verkoper A.B.A.C. Roeloffs toebehorende; bij deze verkoop wordt
dus slechts een achtste gedeelte door de vier hiervoor genoemde
koperen aangekocht voor ƒ 662,50.
0426 Inv.nr.4930, akte nr.28 d.d. 18510307
Ten verzoeke van Aaltjen Beijers, wonende op het goed Beijers in
Meddo en huurster van dit goed, landbouwster, weduwe van Jan
Stemerdink (overleden 15-5-1850), voor zich en als moeder en
voogdes over haar minderjarig kind Johanna Maria Stemerdink en
in aanwezigheid van Gerrit Jan Eessink, grondeigenaar, wonende
op Eessink in Kotten als toeziend voogd over de minderjarige,
wordt overgegaan tot beschrijving van alle goederen door Jan
Stemerdink met zijn nagelaten weduwe in algehele gemeenschap
bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 161, samen ƒ 1014,45.
Voordelige pretensien: ƒ 100.=.
Boedelschulden: nummers 1 t/m 10, samen ƒ 1038,20.
Vaste goederen:
1.Testament van wijlen Gerrit Jan Stemerdink d.d. 10-8-1844,
waarbij aan diens zoon (de nu overleden Jan Stemerdink) wordt
gemaakt de helft van het bouwplaatsje de Stemerskavestede met de
koeweide de Knuve in sectie D en de halve inventaris toen op het
goed Stemerdink voorhanden.
2.Acte van koop d.d. 13-8-1844 betreffende overdracht van 1/16e
deel van Plantenhutte in Kotten door Gerrit Jan Eessink en
huisvrouw Janna Geertruid Stemerdink aan de nu overleden Jan
Stemerdink en zijn zuster Willemina Stemerdink.
3.Acte van deling d.d. 14-6-1849 waarbij aan Jan Stemerdink,
zijn zuster en zijn broer voor hun eigendom aan de Plantenhutte
verschillende percelen in sectie D worden toegedeeld.
Voorts behoren tot de boedel roerende goederen op Stemerskavestede, de nummers 1 t/m 149, samen ƒ 579.=.
0427 Inv.nr.4938, akte nr.6 d.d. 18510320
Jan Sevink, grondeigenaar, wonende op het goed Schoppers in
Meddo, geeft zijn testament op. Hij maakt aan zijn bij hem
inwonende vrouw Gesina Janna Schoppers bij zijn overlijden het
vruchtgebruik zijner nalatenschap. Bij verdeling dezer nalatenschap na afloop van het vruchtgebruik moet aan zijn bij hem
inwonende zoon Jan Willem Sevink worden toebedeeld zijn halfscheid aan het goed Schoppers, bestaande voor het geheel in
huis, schuur, huisjen, bosgrond, hofland, weiland (de Koeweide),
bouwland (den Kamp), weide (het Kampken), weide (den Winkel),
land (den Gaarden), bouwland op den Zimmelinksesch (de Pennenbree), de Wormskampsweide, land (het Heiligenloo of Hilligenlo),
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 185 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

veengrond op het Zwilbroeksche veen (Schoppersdijk), zijn halfscheid aan de gehele inboedel c.a. op Schoppers en zijn onafgedeeld ¼e gedeelte aan het bouwplaatsjen Wormskamp in Meddo,
alles met de daartoe behorende regten in de Mark, tegen de prijs
van ƒ 2500.=. De verdeling van het overige der nalatenschap
wordt overgelaten aan het goedvinden zijner kinderen. Wanneer
een of meer der kinderen zich tegen deze beschikking verzetten
alsdan maakt hij aan zijn zoon Jan Willem Sevink, in vergoeding
van het aan hem betwist wordende, bij vooruitmaking en boven
zijn wettig erfdeel, al dat geene, waarover de wet hem toelaat
te zijner voordele te nogen beschikken.
0428 Inv.nr.4938, akte nr.7 d.d. 18510320
Gesina Janna ten Hagen, ook wel genaamd Schoppers, huisvrouw van
Jan Sevink, grondeigenaresse, wonende op het goed Schoppers in
Meddo, geeft haar testament op. Zij maakt aan haar man Jan
Sevink, met wien zij op het goed Schoppers woont, bij haar
overlijden het vruchtgenruik harer nalatenschap. Bij verdeling
dezer nalatenschap na afloop van het vruchtgebruik moet dan aan
haar bij haar inwonende zoon Jan Willem Sevink worden toebedeeld
haar halfscheid aan het goed Schoppers, bestaande voor het
geheel in huis, schuur, huisjen, bosgrond, hofland, weiland (de
Koeweide), bouwland (den Kamp), weide (het Kampken), weide (den
Winkel), land (den Gaarden), bouwland op den Wormskampskamp (de
Lange-voore), idem (de Korte vore), bouwland in den Zimmelinksesch (de Pennenbree), de Wormskampsweide, land (het Heiligenloo
of Hilligenlo), veengrond op het Zwilbroeksche veen (Schoppersdijk), haar halfscheid aan de gehele inboedel c.a. op Schoppers
en haar onafgedeeld ¼e gedeelte aan het bouwplaatsjen Wormskamp
in Meddo, alles met de daartoe behorende regten in de Mark,
tegen de prijs van ƒ 2500.=. De verdeling van het overige der
nalatenschap wordt overgelaten aan het goedvinden harer kinderen. Wanneer een of meer der kinderen zich tegen deze beschikking verzetten alsdan maakt zij aan haar zoon Jan Willem Sevink,
in vergoeding van het aan hem betwist wordende, bij vooruitmaking en boven zijn wettig erfdeel, al dat gene, waarover de wet
haar toelaat te zijner voordele te mogen beschikken.
0429 Inv.nr.4930, akte nr.39 d.d. 18510331
Gerrit Jan Smalbraak en Aaltje Beijers, weduwe van Jan Stemerdink, beide landbouwers in Winterswijk willen eerlang een huwelijk aangaan en stellen hun huwelijkse voorwaarden vast.
De a.s. echtgenoot brengt in:
1.61/64e gedeelte van het goed Woestenesch in Ratum, waarvan het
overige deel behoort aan Roelof Tenkink op Tenkink in Ratum;
2.drie zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk;
3.een kapitaal van 1250 guldens.
De a.s. echtgenote brengt in de helft der goederen en schulden
uit de akte van boedelscheiding van 7 en 8 maart jl.
In de voorwaarden wordt voorts geregeld wat partijen elkaar
vermaken als één partij overlijdt, zowel voor het geval er geen
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kinderen worden nagelaten als wanneer dit wel het geval is.
0430 Inv.nr.4930, akte nr.71 d.d. 18510624
Albert Sevink, landbouwer, wonende op het goed Wanders in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Aan Jan Hendrik Ubbink en zijne huisvrouw Hendrieka Aleida
Wanders, bij mij op 't goed Wanders woonachtig, of aan die van
hun beiden welke mij zal overleven maak en geef ik mijne geheele
nalatenschap ten einde die na mijn overlijden dadelijk in eigendom te bezitten, en bij aldien beide vóór mij mogten komen te
sterven, dan wil ik, dat hun kind of kinderen mijne universele
erfgenamen zullen zijn, en alle mijne geheele nalatenschap na
mijn dood datelijk in eigendom zullen bezitten."
0431 Inv.nr.4930, akte nr.78 d.d. 18510709
Verkopers: Hendrik Jan Mensink, Jan Willem te Gussinklo en
huisvrouw Johanna Mensink en Jan Willem Esselink en huisvrouw
Willemiena Mensink, alle grondeigenaren, wonende in Winterswijk.
Zij verkopen aan Jan Derk Loitink, landbouwer op Voshuis in
Meddo, de aan hun gezamenlijk in eigendom toebehorende percelen:
1.Een hoek bouwland genaamd de Langestukken, met de aan derzelver beide einden daartegen liggende groengronden, sectie A
gedeelte van nrs.539, 540 en 526.
2.Een stuk heidegrond, sectie A nr.521 groot 7 roeden.
3.Onafgedeeld 4/5e deel van een hoek bouwland genaamd de Kortestukken met de daar aan beide einden liggende groengrond, sectie
A gedeelte van nrs.539, 540 en 526.
4.Onafgedeeld 4/5e deel van een gedeelte aan een stuk heidegrond, voor 't geheel sectie A nr.517;
alles gelegen in de buurschap Meddo. De koopsom bedraagt 430
guldens. De verkopers zijn eigenaren geworden bij erfenis uit
hun ouderlijke en schoonouderlijke nalatenschap; bij hen zijn
geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst e.d. voorhanden.
0432 Inv.nr.4930, akte nr.100 d.d. 18510906
Comparanten: 1.Jan Barts te Kronnie op Eerdenspoorte voor zich
en als lasthebber voor zijn zusters Janna Berendiena te Kronnie
(dienstmeid in Noord-Amerika) en Johanna te Kronnie (landbouwster in Winterswijk); 2.Hendrik Jan te Kronnie op Buskers;
3.Gerrit Jan ten Harkel en zijn huisvrouw Anna Geertruid te
Kronnie op Wiekamp; 4.Jan Berend te Selle en zijn huisvrouw
Berendiena te Kronnie op Rooks; 5.Hendrik Willem Roerdinkholder
en zijn huisvrouw Hinders te Kronnie op Bekerink; voorts
6.Berend Willem Wieskamp en zijn huisvrouw Hinders Simmelink op
Konings; 7.Hendrik Jan Mentink en zijn huisvrouw Janna Simmelink
op Lammerdink; 8.Hendrik Jan Holders en zijn huisvrouw Hanna
Willemiena Simmelink op Mengers; 9.Hendrik Jan Simmelink op
Breedenbosch; 10.Gerrit Jan Simmelink op Helmerdinkhuisjen;
11.Jan Barts Simmelink op Bruggers; en eindelijk 12.Hendrik Jan
Ongena en zijn huisvrouw Janna Berendiena te Kronnie op Loderhuisjen; 13.Berend Willem Stoltenborg en zijn huisvrouw Gesiena
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Hendrieka te Kronnie; 14.Gerrit Hendrik te Kronnie op Lantink en
15.Hendrik Jan te Kronnie op Wiekamp; allen landbouwers in
Winterswijk. Zij zijn ab intestate erfgenamen van Harmiena te
Kronnie, in leven huisvrouw van Gerrit Jan Laarberg. Bij testament van 6-12-1845 heeft zij aan haar man het vruchtgebruik
harer nalatenschap gemaakt. Comparanten zijn nu met de vruchtgebruiker overeen gekomen om te zijnen profijte voor 150 gulden
afstand te doen van hun eigendom aan die nalatenschap, in geen
ander dan roerend goed, als meubilair en huisgeraak, bestaande.
0433 Inv.nr.4930, akte nr.104 d.d. 18510923
Jan Derk Loitink, landbouwer op Voshuis, is eigenaar van een
onafgedeeld 4/5e deel en Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar
op Willink, is eigenaar van een onafgedeeld 1/5e deel van een
hoek bouw en weiland met daartoe behorende heggen en heide of
plaggengrond in Meddo, kadaster sectie A nrs.539, 540, 526 en
517. Eerste comparant in eigenaar geworden bij acte van aankoop
van 9-7-1851 voor notaris J.B.Roelvink gepasseerd, en de tweede
comparant
bij
acte
van
aankoop
15-12-1836
voor
notaris
J.B.Roelvink gepasseerd. Comparanten gaan over tot verdeling bij
minnelijke schikking.
Jan Derk Loitink krijgt een gedeelte van het bouwland met bijliggende grasgrond, en wel de oostzijde van de nrs.539, 540 en
526 en de oostzijde van het perceel heide of plaggengrond
nr.517, tezamen geschat op 240 guldens. Lubbert Derk te Lintum
krijgt een stukje bouwland en aanliggende grasgrond, de westzijde grenzende aan de grond van de eerste deelgenoot, zijnde een
gedeelte van de nrs.539, 540 en 526, geschat op 60 guldens. De
grenzen en afscheidingen tussen de toegedeelde percelen zijn
duidelijk door scheidstenen en kennelijke afscheidingsteken
aangewezen en bepaald.
0434 Inv.nr.4938, akte nr.29 d.d. 18511005
Jan Sevink, grondeigenaar, wonende op het goed Schoppers in
Meddo, geeft zijn testament op. Bij verdeling zijner nalatenschap na zijn overlijden moet aan zijn dochter Johanna Sevink,
huisvrouw van Johan Joseph Elsinghorst, grondeigenaar op Schurink in Meddo, en bij vooroverlijden aan haar wettige kinderen,
worden toegedeeld zijn halfscheid aan het goed Schoppers, bestaande voor het geheel in huis, schuur, huisjen, bosgrond,
hofland, weiland (de Koeweide), bouwland (den Kamp), weide (het
Kampken), weide (den Winkel), land (den Gaarden), bouwland op
den Wormskampskamp (de Langevoore), idem (de Korte vore), bouwland in den Zimmelinksesch (de Pennenbree), de Wormskampsweide,
land (het Heiligenloo of Hilligenlo), veengrond op het Zwilbroeksche veen (Schoppersdijk), zijn halfscheid aan de gehele
inboedel c.a. op Schoppers en zijn onafgedeeld ¼e gedeelte aan
het bouwplaatsjen Wormskamp in Meddo, alles met de daartoe
behorende regten in de Mark, tegen de prijs van ƒ 2500.=. Wanneer een of meer der kinderen zich tegen deze beschikking verzetten, alsdan maakt hij aan zijn dochter Johanna Sevink en bij
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haar vooroverlijden aan haar wettig kroost, bij vooruitmaking en
boven haar wettig erfdeel, al dat gene, waarover de wet hem
toelaat te harer voordele te mogen beschikken.
0435 Inv.nr.4930, akte nr.114 d.d. 18511027
Berend Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo verkoopt
aan Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in Meddo, een
aan hem in eigendom toebehorend stuk bouwland met de daartoe
behorende heggen genaamd den Ellenakker, gelegen in de Leuresch
in Meddo tussen de gronden van de erven Engelbartus Schreven en
Willem van Eerden, kadastraal bekend sectie A nr.2640 en groot
33 roeden. Verkoper heeft verklaard eigenaar te zijn geworden
bij erfenis uit zijn ouderlijke nalatenschap volgens hun testamentaire dispositiën voor notaris Roelvink van 23-12-1844. De
koopsom bedraagt 200 guldens.
0436 Inv.nr.4931, akte nr.36 d.d. 18520512
Albert Sevink en huisvrouw Elisabeth Klumpers, landbouwers op 't
goed Wanders in Meddo staan af en geven in eigendom over aan Jan
Hendrik Ubbink en huisvrouw Hendrieka Aleida Wanders, landbouwers op Wanders in Meddo al hun roerende en onroerende goederen.
De onroerende goederen bestaan in:
1.Twee percelen bouwland in Meddo, de Middelkamp en Middelbosch,
sectie A nr.1506 (14 roeden 80 el) en nr.1510 (31 roeden 20 el).
2.Een onafgedeeld 1/5e gedeelte aan 't goed de Hoeve in Meddo,
voor 't geheel sectie A nrs.876 t/m 884, 888 t/m 890, 892, 894
t/m 898, 900 t/m 902, 904, 906 t/m 911, 916 t/m 919, 921, 922,
924, 925, 928 t/m 930 en H nr.40,samen 15 bunder 27 roeden 50
el.
3.Een onafgedeeld 1/5e gedeelte aan bouwland den Striekkamp in
Lichtenvoorde, sectie B nr.175 (1 bunder 6 roeden 80 el) en
hakhout nr.176 (1 bunder 50 roeden 80 el).
Deze goederen worden samen in huurwaarde geschat op 45 guldens;
de roerende goederen c.a. worden geschat op 850 guldens.
Daarvoor moeten Jan Hendrik Ubbink en huisvrouw hen levenslang
te hunnen huize alimenteren en van kost, drank, kleding, voeding
en verwarming voorzien en hen liefdevolle oppassing en verzorging verlenen en voor een met hun stand overeenkomstige begrafenis zorgen, waarvoor zij beloven om, zo lang hun krachten zulks
toelaten, huisbest te zullen medewerken.
In geval van disharmonie en gegronde redenen van niet voldoen
aan de inhoud van dit contract mogen Albert Sevink en huisvrouw
zich met er woon naar elders begeven, in welk geval Jan Hendrik
Ubbink en huisvrouw jaarlijks 75 gulden dienen uit te keren aan
ieder hunner levenslang.
0437 Inv.nr.4939, akte nr.20 d.d. 18520515
Jan Hendrik Sevink, landbouwer op Ubbink in Baarlo onder Wullen
(Pruissen); Johanna Sevink, zonder beroep, met haar man Johan
Joseph Elsinghorst, grondeigenaren, wonende op het goed Schurink
in Meddo; en Jan Willem Sevink, landbouwer op het erve Schoppers
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in Meddo; willen verdeling van de goederen door hun ouders Jan
Seving en Gesina Janna ten Hagen, gewoond hebbende op Schoppers,
nagelaten, en waarin zij elk voor één derde beregtigd zijn. De
ouders hebben bij testamenten van 20-3-1851 en 5-10-1851 over
het goed Schoppers c.a. beschikt, welke beschikking de comparanten goedkeuren. Het overige der erfenis moet thans worden verdeeld; dit betreft:
1.Een onafgedeeld 1/5e deel aan het erve de Hoeve in Meddo,
bestaande in bouwmanswoning, schuur en verder getimmer, tuingrond, bouwland, hooi- en weiland, bos en woeste gronden, sectie
A nrs.876 t/m 884, 888 t/m 890, 892, 894 t/m 898, 900 t/m 902,
904, 906 t/m 911, 916 t/m 919, 921, 922, 924, 925, 928 t/m 930,
sectie H nr.40 en gemeente Lichtenvoorde, sectie B nrs.175 en
176, samen ongeveer 17 bunder 25 roeden 60 el, geschat op
ƒ 700.=.
2.Enige landerijen, genaamd op de Boddenkoele in Meddo, sectie A
nrs.2011, 2017, 2015bis, 2018 en 2019, samen 1 bunder 63 roeden
40 el, geschat op ƒ 550.=.
3.De onafgedeelde halfscheid van de bouwplaats Nijhuis of Nieuwhuis in Rekken (Eibergen), groot 16 bunder 57 roeden 80 el,
geschat op ƒ 750.=.
Ad 1 wordt toegedeeld aan Johanna Sevink en haar man, ad 2 aan
Jan Hendrik Sevink en ad 3 aan Jan Willem Sevink, waarbij de
verschillen in waarde onderling worden verrekend.
0438 Inv.nr.4931, akte nr.57 d.d. 18520721
Willem van Eerden, grondeigenaar op 't goed van Eerden in Meddo,
bruidegom en Janna Gesiena te Veene, zonder beroep, wonende op
't goed Veenhuis in Woold, bruid, zijn voornemens eerstdaags een
huwelijk met elkaar aan te gaan.
Voorwaarden: De aanstaande echtgenoten huwen in algehele gemeenschap van goederen en willen niets van deze gemeenschap hebben
uitgesloten; zij geven en maken elkaar, de eerststervende den
langstlevende, het vruchtgebruik hunner nalatenschappen en
reserveren zich het recht, om zich nader naar goedvinden te
bevoordelen.

0439 Inv.nr.4931, akte nr.91 d.d. 18521115
Jan Willem ten Hagen, landbouwer op 't goed Harmelink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijne tegenswoordige
bruid aanstaande echtgenoote Johanna Rasink, weduwe van Hendrikus te Braak in de buurschap Avest der gemeente Eibergen woonachtig, mijne geheele nalatenschap ten einde die dadelijk na
mijnen dood in eigendom te bezitten. Ik wil alzoo dat gezegde
mijne aanstaande echtgenote Johanna Rasink mijn eenige en algeheele erfgenme zal zijn."
0440 Inv.nr.4931, akte nr.92 d.d. 18521115
Johanna Rasink, weduwe van Hendrikus ter Braak, landbouwster in
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de buurschap Avest (Eibergen), geeft haar testament op:
"Bij mijn overlijden maak en geef ik aan mijn tegenswoordigen
bruidegom aanstaande echtgenoot Jan Willem ten Hagen, landbouwer
op Harmelink in de buurschap Meddo van de gemeente Winterswijk
wonende, voor zoo verre de wet zulks permitteerd mijne geheele
nalatenschap, ten einde die dadelijk na mijn dood in eigendom te
bezitten."
0441 Inv.nr.4931, akte nr.103 d.d. 18521215
Comparant is Grades Johannes Onland, bouwman op de bouwhoeve
Tjeenk in Meddo, weduwnaar van Johanna Hendrieka Hulshof (overleden op 29-7-1852). Aan comparant is bij huwelijkscontract door
zijn vrouw het vruchtgebruik van haar goederen gemaakt. In
presentie van de volgende erfgenamen: 1.Hendrik Jan Beukers,
landbouwer te Groenlo, en huisvrouw Geertruid Scholten; 2.Jan
Berend Scholten, landbouwer in Beltrum (Eibergen); 3.Jannes
Scholten, landbouwer in Beltrum (Eibergen); 4.Johannes Viehof,
landbouwer te Vreden (Pruissen) en huisvrouw Berendiena Scholten; 5.Jan Hendrik Viehof, landbouwer in Zwolle (Eibergen) en
huisvrouw Hendrieka Scholten; 6.Gradus Johannes Brevink, dagloner te Groenlo; 7.Hendrieka Brevink, landbouwster te Groenlo;
8.Gerrit Jan Assink, boerenknegt te Diepenheim; 9.Geertruid
Assink, dienstmeid te Neede; 10.Joanna Assink, dienstmeid te
Eibergen; 11.Antonie Assink, landbouwer te Haaksbergen, als
voogd over de 2 minderjarige kinderen Jan Hendrik- en Berendiena
Assink; 12.Berendiena Emans, landbouwster in Lindvelde (Eibergen); wordt overgegaan tot beschrijving der goederen door de
overledene nagelaten en in gemeenschap met haar man bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 213, samen ƒ 1567,80.
Onroerend goed: een perceel bovenveen op het Zwilbroeksche veen
in Meddo, sectie A nr.1151, aangekocht bij acte van 11-11-1829.
Boedelschulden: nummers 1 t/m 19, samen ƒ 336,115.
0442 Inv.nr.4931, akte nr.107 d.d. 18521224
Teunis Loitink, grondeigenaar op 't goed Loitink in Meddo, is
genegen om over zijne natelaten goederen bij testament te beschikken.
"Aan mijn dochter en eenig kind Gesiena Willemiena Loitink in
echt bij mijne huisvrouw Christiena Geertruid Kobus verwekt en
bij mij inwonende, geef ik geheel en zonder uitzondering, alle
mijne goederen en bezittingen die ik stervende zal komen natelaten, met den specialen last, om alle die goederen uit te keeren
zoo aan hare kinderen die reeds geboren zijn, als aan die welke
nog geboren zullen worden, verklarende haar wel uitdrukkelijk
van alle verpligting tot het stellen van zekerheid ten dezen
vrij te stellen.
Tot bewindvoerder der goederen in deeze mijne erfstelling begrepen benoem ik mijn zwager Gerrit Koobs grondeigenaar op 't goed
Koobs in de buurschap Woold der gemeente Winterswijk woonachtig,
en welks bewind terstond na mijn overlijden aanvang zal nemen,
zijnde nog mijn uitdrukkelijken wil, dat deeze erfstelling over
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de hand, alleen ten behoeve mijner voornoemde dochter geschied.
Ik wil dus, dat zij niet in de gemeenschap van goederen zal
vallen welke tusschen deeze mijne dochter en haren echtgenoot
mogt bestaan.
Ik vernietige uit kracht van dit mijn testament alle voorheen
door mij gemaakte beschikkingen."
0443 Inv.nr.4931, akte nr.108 d.d. 18521229
Christiena Geertruid Koobs, huisvrouw van Teunis Loitink, grondeigenaresse met haar man op 't goed Loitink in Meddo wonende,
geeft haar testament op:
"Aan mijne dochter en eenig kind Gesiena Willemiena Loitink in
echt bij mijnen eheman Teunis Loitink verwekt en bij mij inwonende, geef ik geheel en zonder uitzondering, alle mijne goederen en bezittingen die ik stervende zal komen natelaten, met den
specialen last om alle die goederen uit te keeren zoo aan hare
kinderen die reeds geboren zijn, als aan die welke nog geboren
zullen worden; verklarende haar wel uitdrukkelijk van alle
verpligting tot het stellen van zekerheid ten dezen vrij te
stellen. Tot bewindvoerder der goederen in deeze mijne erfstelling begrepen benoem ik mijn broeder Gerrit Koobs grondeigenaar
op 't goed Koobs in de buurschap Woold der gemeente Winterswijk
woonachtig, en welks bewind terstond na mijnen dood aanvang zal
nemen, zijnde nog mijn uitdrukkelijken wil, dat deeze erfstelling over de hand, alleen ten behoeve mijner voornoemde dochter
geschied. Ik wil dus, dat zij niet in de gemeenschap van goederen zal vallen welke tusschen deeze mijne dochter en haren
echtgenoot mogt bestaan.
Ik vernietige uit kracht van dit mijn testament alle voorheen
door mij gemaakte beschikkingen."
0444 Inv.nr.4932, akte nr.13 d.d. 18530202
Harmanus Oonk, klompenmaker, wonende op Keveskamp in Meddo,
geeft zijn testament op. Met zijn huisvrouw Janna Geertrui
Kossink bezit hij in algehele gemeenschap het in Meddo gelegen
bouwplaatsje Keveskamp en het daaronder behorende Roskamperland,
met de daartoe behorende regten in de Mark van de buurtschap
Meddo, aangekocht bij notariële akten d.d. 21-2-1824 en 8-41824. Hij maakt zijn helft van deze goederen aan zijn zoon
Berend Willem Oonk, klompenmaker, bij hem inwonende, onder
beding dat deze binnen een jaar na het overlijden van Harmanus
Oonk ƒ 1250.= in de onder alle kinderen deelbare nalatenschap
inbrengt. Mocht één of meer der kinderen deze beschikking betwisten, dan maakt Harmanus Oonk aan zijn genoemde zoon al
datgene waarover de wet hem de vrije beschikking vergunt.
N.B. Op de omslag: overleden 27-3-1858.
0445 Inv.nr.4932, akte nr.14 d.d. 18530202
Janna Geertrui Kossink, zonder beroep, huisvrouw van de klompenmaker Harmanus Oonk, wonende op Keveskamp in Meddo, geeft haar
testament op. Met haar man bezit zij in algehele gemeenschap het
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in Meddo gelegen bouwplaatsje Keveskamp en het daaronder behorende Roskamperland, met de daartoe behorende regten in de Mark
van de buurtschap Meddo, aangekocht bij notariële akten d.d.212-1824 en 8-4-1824. Zij maakt haar helft van deze goederen aan
haar zoon Berend Willem Oonk, klompenmaker, bij haar inwonende,
onder beding dat deze binnen een jaar na haar overlijden ƒ
1250.= in de onder alle kinderen deelbare nalatenschap inbrengt.
Mocht een of meer der kinderen deze beschikking betwisten, dan
maakt Janna Geertrui Kossink aan haar genoemde zoon al datgene
waarover de wet haar de vrije beschikking vergunt.
N.B. Op de omslag: overleden 16-1-1863.
0446 Inv.nr.4932, akte nr.47 d.d. 18530507
Jan Derk ten Elsen, dienstknecht in Winterswijk, verkoopt aan
Jan Willem Maas, landbouwer op Maas in Meddo, de hem in eigendom
toebehorende percelen als:
1.Perceel weiland met een daarin liggende hoek heidegrond,
sectie A nrs.347 weiland in 't Broek (68 roeden 90 ellen) en 348
heide (4 roeden 20 ellen);
2.Perceel gaardengrond het Goordeken genaamd, met de daartoe
behorende uitweg, sectie A nrs.333 uitweg (1 roede 80 ellen) en
334 bouwland (25 roeden 60 ellen),
alles gelegen in Meddo en herkomstig van het aan verkoper toebehorende bouwplaatsje 't Elzen in Meddo. De koopsom bedraagt 400
gulden. Verkoper is eigenaar geworden bij erfenis uit de nalatenschap van Berendjen ten Elsen volgens testament (notaris
Roelvink) d.d. 25-8-1837.
0447 Inv.nr.4932, akte nr.99 d.d. 18530822
Anna Elisabeth Leimeester, weduwe van Abraham ten Hulzen, zonder
beroep, wonende op het erf Harbers in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik Anna Elisabeth Leimeester, weduwe Abraham ten Hulzen, maak
aan mijne kleindochter Anna Elisabeth Knuivers, minderjarig kind
van mijne dochter Janna Willemina ten Hulzen en haar echtgenoot
Jan Hendrik Knuivers op Harbers voornoemd wonende, de volgende
mij toebehoorende voorwerpen, welke zich thans in het door mij
bewoonde huis Harbers bevinden. Een eikenhouten kast; een gouden
halsslot; drie gouden ringen; eene zilveren beugeltasch en een
bijbel of kerkboek."
0448 Inv.nr.4939, akte nr.31 d.d. 18530901
Jan Hendrik Poelhuis, landbouwer op Leesink onder Vreden, verkoopt aan Johannes Lambertus ten Beijtel, landbouwer op de Hoeve
in Meddo, een onafgedeeld 1/5e deel aan het erve de Hoeve in
Meddo, door de koper voor het geheel bewoond en gebouwd en
waarvan geen titel van aankomst bekend is. Het onroerend goed
bestaat in een bouwmanswoning, schuur en verder getimmer, benevens tuingrond, bouwland, hooi- en weiland, bos en woeste gronden, sectie A nrs.876 t/m 884, 888 t/m 890, 892, 894 t/m 898,
900 t/m 902, 904, 906 t/m 911, 916 t/m 919, 921, 922, 924, 925,
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928 t/m 930 en sectie H nr.40 en gem.Lichtenvoorde sectie B
nrs.175 en 176, tezamen voor het geheel groot omstreeks 17
bunder 25 roeden 60 ellen. De kooppprijs is 800 gulden.
0449 Inv.nr.4932, akte nr.109 d.d. 18530902
Ten verzoeke van 1.Jan Willem Simmelink, landbouwer op 't goed
Lemmenes in Meddo, weduwnaar van Johanna Willemiena Damkot
(overleden 1-7-1852) voor zich en als vader en voogd over zijn 3
minderjarige kinderen Berendiena Willemiena-, Engelbartus- en
Willem Simmelink; en ter presentie van 2.Abraham Damkot, landbouwer op Haarmanshuisjen in 't Woold als toeziend voogd over de
minderjarigen; en ten verzoeke van 3.Abraham te Voortwis, landbouwer op Oelwijk in Ratum als voogd over 4 minderjarige kinderen van Johanna Willemiena Damkot uit haar 1e huwelijk met
Berend Willem te Voortwis (in leven schoolonderwijzer in Meddo),
t.w. Aleida Hendrieka-, Janna Geertruid-, Jan Barts- en Gerrit
Jan te Voortwis; en ter presentie van 4.Steven Jan Leefferdink,
landbouwer in Winterswijk, als toeziend voogd over de sub 3
genoemde minderjarigen, wordt overgegaan tot beschrijving der
goederen door Johanna Willemiena Damkot in gemeenschap met Jan
Willem Simmelink bezeten.
Herinnerd wordt aan de inventaris, opgemaakt na het overlijden
van Berend Willem te Voortwis op 27-12-1842.
Inventaris nu (1853):
Roerende goederen: nummers 1 t/m 169, samen ƒ 435,25.
Voordelige vorderingen: 2 gulden 34 cents.
Onroerende goederen: alleen die gene, die in de inventaris van
27-12-1842 staan beschreven, waarop tevens de bezittingen en
schulden staan, aan de minderjarigen uit het 1e huwelijk toebehorende.
Schulden ten laste van de boedel: nummers 1 t/m 23, samen
ƒ 431,08.
0450 Inv.nr.4932, akte nr.128 d.d. 18531109
Verkopers: Aaltjen Hesselink, Janna Willemiena Hesselink en
Theodora Wilhelmiena Hesselink, landbouw doende in Meddo. Zij
verkopen aan hun broer Jan Hendrik Hesselink, landbouwer in
Meddo, de aan hun in eigendom toebehorende 3/10e gedeelten aan
het goed Bruggers in Meddo. sectie A nrs.494 t/m 496, 541, 543
t/m 553, 712, 716 t/m 718, 2641 en sectie H nrs.9, 10, 11, 16 en
17, samen groot 21 bunders 85 roeden 70 ellen met de daartoe
behorende rechten in de Mark of Gemeente voor 2100 gulden. De
eigendom van het verkochte is verkregen bij erfenis uit hun
overleden moeders nalatenschap, waarvan de titel van aankomst is
de acte van koop d.d. 8-11-1825.
0451 Inv.nr.4933, akte nr.131 d.d. 18531114
Jan Willem Hesselink, landbouwer op Bruggenkamp in Meddo, geeft
zijn testament op. Hij bezit in eigendom de onafgedeelde helft
van het goed Bruggenkamp, bestaande uit de bouwhoeve Bruggers en
de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494 t/m 496, 541, 543 t/m 553,
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712, 716 t/m 718, 2641 en H nrs.9, 10, 11, 16 en 17 en de halve
inboedel en bouwerij c.a. op de Kappe aanwezig; de waarde van de
onroerende en roerende goederen wordt geschat op 5000 guldens.
Testateur maakt deze goederen aan zijn zoon Jan Hendrik Hesselink, landbouwer, bij hem inwonende, die reeds van het grootste
gedeelte der wederhelft eigenaar is, om datelijk na zijn dood in
eigendom te bezitten. De zoon moet binnen 6 maanden na het
overlijden van testateur 5000 gulden inbrengen, echter nadat de
schulden des boedels vooraf daaruit zullen zijn afbetaald.
Wanneer een of meer der erven op deze beschikking op een of
andere wijze wil terugkomen, dan maakt testateur aan zijn zoon
Jan Hendrik Hesselink alles, waarover de wet hem de vrije beschikking vergunt, zulks bij wijze van vooruitmaking en boven
zijn erfdeel.
0452 Inv.nr.4943A, akte nr.7 d.d. 18540217
Grada Johanna Hendrika Poelhuis en Anna Maria Poelhuis op Poelhuis in Meddo, verkopen aan Gerrit Jan Tiggeloven, grondeigenaar
op Poelhuis wonende:
a.Hun 1/8e deel der bouwplaats Poelhuis en het daaronder behorende bouwplaatsje de Nijenboer of Poelhuishuisjen in Meddo,
bestaande in huizen, opstallen, bouw-, gaarde-, weide-, heide-,
bos- en veengronden en de regten op de Marken waartoe die gronden en erven behoren, sectie A nrs. 1200, 1361, 1496, 1508,
1511, 1515, 1516, 1517, 1525, 1541, 1543 t/m 1546, 1548 t/m
1561, 1564 t/m 1567, 1696 t/m 1698, 1710, 2896, 2897 en sectie B
nrs.48, 49, 1942, 2097, 2098 en sectie J nrs.1627, 1651, samen
groot 18 bunders 66 roeden 70 ellen, voor 625 gulden. Er zijn
geen schriftelijke titels van eigendom bekend.
b.Hun onafgedeeld 1/8e deel aan de op Poelhuis aanwezige bouwerij, inboedel met al derzelver toebehoor, bestaande in gezaai,
mesting, uitbouwing, koren, hooi, stroo, levende have, vee,
wagens, voertuigen, bouwgereedschappen en huisraad, uitgezonderd
de kisten die zich op Poelhuis bevinden, voorzover die het
bijzonder eigendom van verkopers zijn, benevens hare klederen en
lijfsdracht. De koopsom is 175 gulden.
0453 Inv.nr.4943A, akte nr.26 d.d. 18540403
Ten verzoeke van 1.Christina Boeijink, wonende op 't erf Glieuwenmaat in Meddo, weduwe van Hendrik Jan Glieuwen, voor zich en
als moeder en voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Jan
Willem- en Janna Christina Glieuwen; 2.Jan Derk Glieuwen, landbouwer in Winterswijk, als meerderjarig kind van voornoemde
ouders en als lasthebber van zijn meerderjarige broer Berend
Willem Glieuwen en zijn 2 meerderjarige zusters Janna Willeminaen Aaltje Glieuwen, alle landbouwers te Alto; 3.Aleida Berendina
Glieuwen, dienstmeid in Meddo, meerderjarig kind van idem;
4.Josina Glieuwen, landbouwster in Meddo, meerderjarig kind van
idem; en in tegenwoordigheid van Eimert Beernink, landbouwer in
Huppel, als toeziend voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot beschrijving des boedels aan Hendrik Jan Glieuwen en
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zijn huisvrouw toebehoord hebbende.
Roerende goederen: tezamen ƒ 413,90.
Vordering op steenbakker Overkamp: ƒ 4.=.
Boedelschulden: tezamen ƒ 831,35.
Onroerende goederen: Het bouwplaatsje de Glieuwenmaat in Meddo
met de rechten in de mark Meddo en in 't Meddosche veen; en de
onafgedeelde helft ener hooimaat bij Moskers in Meddo, voor het
geheel groot ongeveer één bunder; en twee zitplaatsen in de
Hervormde Kerk te Winterswijk.
0454 Inv.nr.4943A, akte nr.44 d.d. 18540427
De Weleerwaarde heer Johannes Wilhelmus Bouwmeester, predikant
bij de Hervormde Gemeente te Winterswijk, voorzitter van de
Kerkeraad der genoemde gemeente, verkoopt aan Gerrit Jan Keunen,
grondeigenaar op Boeijink in Meddo, een stuk gaardengrond, deel
uitgemaakt hebbende van de Diaconieplaats Brander Boeijink,
behorende aan de Armenstaat der Hervormde Gemeente Winterswijk,
gelegen in Meddo, sectie A gedeelte van nr.692 (het deel groot
ongeveer 850 ellen) voor 85 gulden. Er zijn geen titels van
eigendom bekend.
0455 Inv.nr.4943A, akte nr.45 d.d. 18540428
Beschrijving van hetgeen Teunis Willink, in leven landbouwer
(overleden 18-3-1854), gewoond hebbende op Hijink in Meddo,
heeft nagelaten. Dit geschiedt ten verzoeke van:
1.Berend Willem Wassink en huisvrouw Janna Elisabeth te Boske,
landbouwers op Hijink in Meddo, voor zich en hij als toeziend
voogd over de minderjarigen sub 2 en 3 vermeld;
2.Gerrit Willem Wilterdink, landbouwer op Wassink in Miste,
weduwnaar van Gesina te Boske, als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Jan Willem-, Jan Hendrik- en Hanna Berendina Wilterdink;
3.Jan Hendrik Luikenhuis, landbouwer op Nijenhuis in Brinkheurne, weduwnaar van Hanna te Boske, als vader en voogd over zijn
minderjarige zoon Gerrit Jan Luikenhuis; voorts als echtgenoot
van zijn tweede vrouw Anneken te Boske;
4.Gerrit Hendrik te Wieske, landbouwer in Henxel;
5.Evert Meijnen, als man van Geertruid te Wieske, landbouwers
bij Breedevoord wonende;
6.Hendrik Jan te Kolste, als man van Aleida te Wieske, landbouwers in Henxel;
7.Gerrit Jan te Wieske, landbouwer in Henxel;
8.nrs.4 t/m 7 als negotiorum gestores van Johanna te Wieske in
Amerika;
9.Jan Albert Willink, landbouwer op Bonenhuis in Huppel;
10.Abraham Willink, boerenknecht op Lintum in 't Woold voor zich
en
11.als lasthebber van Jan Willem Willink, landbouwer in Friesland;
12.Jan Willem Kruisselbrink, man van Janna Elisabeth Willink,
landbouwers op Koffert in Ratum; en 1 t/m 7 en 9, 10 en 12 als
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negotiorum gestoris van
13.Manus Willink, landbouwer in Amerika;
14.Berend Willem Willink, landbouwer in Amerika;
15.Abraham Willink, landbouwer in Amerika;
16.Gerrit Jan Kempers en huisvrouw Hendrika Willink, landbouwers
in Amerika;
In de eerste plaats wordt verwezen naar het testament van Teunis
Willink d.d. 18-7-1850. Voor 't overige zijn erfgenamen ab
intestato:
1.Afstammelingen van vooroverleden zuster Janna Catharina Willink, weduwe van Willem te Boske, te zamen voor een vierde;
2.Afstammelingen van des erflaters zuster wijlen Siebe Willink,
in leven vrouw van wijlen Lammert te Wieske, ook voor een vierde.
3.Afstammelingen van des erflaters broeder, wijlen Gerrit Willink, ook voor een vierde.
4.Afstammelingen van erflaters broeder, wijlen Jan Albert Willink, ook voor een vierde.
De boedel bestaat uit:
a.Schuldvorderingen nummers 1 t/m 13, samen ƒ 3685,04.
b.Schuld t.b.v. Berend Willem Wassink in Meddo wegens kostgeld
en uitgaven ter zake des doods van den erflater ƒ 76,55.
0456 Inv.nr.4943A, akte nr.60 d.d. 18540612
Scheiding en ontbinding van de gemeenschap van goederen, bestaande tussen Josina Janna Roosen, weduwe van Jan Willem Hesselink (overleden 1834), wonende op Smalbraak in Huppel, en haar 5
kinderen, t.w. 1.Lubbert Derk Jan Hesselink (op Kossink);
2.Tobias Hesselink (op Vriezenhuis); 3.Jan Hesselink (op Smalbraak); 4.Hendrik Jan Hesselink (op Kossink); 5.Abraham Hesselink (op Kossink). Een zesde kind, Janna Aleida Hesselink, is in
1843 overleden.
De totale waarde van de gemeenschap bedraagt ƒ 118.416.=.
Voorzover het Meddo betreft maakt hiervan deel uit het onafgedeeld 2/3e van het erf Koldeweij en het 7/24e van het erf de
Hilte, bestaande in bouw, gaarde, tuin, weide, heide en bosgronden (laatstgenoemde echter zonder het daarop staand hard hout),
voorts in huizen, opstallen en de rechten in de Marken waarin
zij berechtigd zijn, sectie A nrs.1929, 1971, 1978 t/m 1981,
1983 t/m 1989, 1989bis, 1990, 2910 t/m 2912, 2985, 2986, 2989,
2990, 2993, samen groot 9 bunders 53 roeden 30 ellen; 1/4e van
de percelen sectie A nrs.1195, 1982 en 2009, samen groot 13
bunders 41 roeden 40 ellen; 7/24e van de percelen sectie A
nrs.41, 42, 2122a, 2123 t/m 2136, 2265, 2266, 2269, 2270, 2608
t/m 2610, 2737, 2738, 2771 t/m 2773, 2773bis, 2774, 2778, 4,
2777, samen groot 13 bunders 46 roeden 90 ellen, tezamen gewaardeerd op ƒ 3800.=.
Deze delen van Koldeweij en de Hilte worden toegedeeld aan
Tobias Hesselink op Vriezenhuis in het Woold.
0457 Inv.nr.4943A, akte nr.69 d.d. 18540623
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Jan Hendrik Hesselink, landbouwer, wonende op de Kap in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne echtgenoot Janna Geertruid Onnink, het levenslange vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik maak haar daarenboven in eigendom eene som van duizend gulden."
0458 Inv.nr.4943A, akte nr.70 d.d. 18540623
Janna Geertruid Onnink, zonder beroep, wonende op de Kap in
Meddo, echtgenoot van Jan Hendrik Hesselink, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijnen echtgenoot Jan Hendrik Hesselink, het levenslange vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik maak hem daarenboven in eigendom eene som van duizend gulden."
0459 Inv.nr.4943A, akte nr.77 d.d. 18540713
Ten verzoeke van Johanna Willemina Lomans, zonder beroep, wonende op het goed Slippe in Meddo, weduwe van Jan Hendrik Maas,
voor zich en als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Janna Geertruid- en Christina Maas en in tegenwoordigheid
van Jan Hendrik Maas, landbouwer, wonende op de Buerse in Meddo,
als toeziende voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot
beschrijving des boedels van wijlen Jan Hendrik Maas en Johanna
Willemina Lomans.
Roerende goederen: tezamen ƒ 358,55.
Schuldvordering ad ƒ 250.= t.l.v. de koopman Grimmelt te Winterswijk en ad ƒ 9.= t.l.v. Willem Freenk.
Onroerende goederen: Plaatsje de Slippe, bestaande in woonhuis,
bouw-, gaarde-, weide- en heidegronden en de regten in de Mark
Meddo; 2 1/5 zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk; een
perceel veengrond op het Zwilbroekse veen.
Schulden t.l.v. de boedel: 5 stuks, tezamen ƒ 255.=.
0460 Inv.nr.3154, akte nr.2839 d.d. 18540723 (Groenlo).
Jan Hendrik Hijink, landbouwer in Meddo onder Winterswijk, geeft
zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij vóór dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal standgrijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen kome na te laten alsdan geef maak legateer ik
aan mijne huisvrouw Aleida Johanna Groot-Rasink bij mij inwonende het vruchtgebruik van mijn geheele nalatenschap en zulks haar
leven lang gedurende en zonder gehouden te zijn ter zake van dat
vruchtgebruik eenige zekerheid of borgtocht te stellen als
waarvan ik haar voor zooveel noodig ontsla bij deze. Mogt ik
echter bij mijn overlijden geen kind, kinderen of wettige afkomelingen komen na te laten in dat geval stelle en benoeme ik tot
mijne eenige en algeheele erfgename voornoemde mijne huisvrouw
Aleida Johanna Groot-Rasink ten einde dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in vollen en vrijen eigendom
en genot te kunnen beschikken zonder uitzondering noch voorbe15 november 2006
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houding. Ik benoem dezelve mijne huisvrouw Aleida Johanna GrootRasink tevens tot eenige uitvoerderse van deze mijne uiterste
wilsbeschikking met verleening van alle daartoe noodige magt en
regt en in het bijzonder het regt van bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig de wet."
0461 Inv.nr.3154, akte nr.2840 d.d. 18540723 (Groenlo).
Aleida Johanna Groot-Rasink, landbouwster in Meddo onder Winterswijk, huisvrouw van Jan Hendrik Hijink, geeft haar testament
op:
"Ik herroep en vernietige alle testamenten en uiterset wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal standgrijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen kome na te laten alsdan geef maak en legateer ik
aan mijnen man Jan Hendrik Hijink het vruchtgebruik van mijne
geheele nalatenschap en zulks zijn leven lang gedurende en
zonder gehouden te zijn ter zake van dat vruchtgebruik eenige
zekerheid of borgtocht te stellen als waarvan ik hem voor zooveel noodig ontsla bij deze. Mogt ik echter bij mijn overlijden
geen kind, kinderen noch wettige afkomelingen komen na te laten
in dat geval stelle en benoeme ik tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijnen man Jan Hendrik Hijink ten einde dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in
vollen en vrijen eigendom en genot te kunnen en mogen beschikken
zonder uitzondering noch voorbehouding.
Ik benoem denzelven mijnen man tevens tot eenige uitvoerder van
deze mijne uiterste wilsbeschikkingen met verleening van alle
daartoe noodige magt en regt en in het bijzonder het regt van
bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig de wet."
0462 Inv.nr.3154, akte nr.2859 d.d. 18540828 (Groenlo).
Openbare verkoop ten huize van de kastelein Hesselink op de Kap
in Meddo onder Winterswijk, door gecommitteerden tot de verdeling van de Mark van Meddo van percelen heidegrond in het Ilgoor
in Meddo, t.w.:
1.Percelen heidegrond nrs.1, 2 en 3, elk ongeveer 73 roeden 20
ellen; de eerste twee zijn gedeelten van sectie A nrs.1129 en
1130, de derde deel van sectie A nr.1130: gekocht door Johannes
Bernardus Hulshof te Lichtenvoorde voor ƒ 265.=; voor het 1e en
2e perceel is hij gemachtigde voor zijn vader Hendrik Hulshof,
koopman te Lichtenvoorde en voor het 3e perceel voor Jan Derk
Schurink, landbouwer op Kok onder Winterswijk.
2.Percelen heidegrond nrs.4, 5 en 6, resp.groot ongeveer 66
roeden, 71 roeden en 78 roeden 30 ellen, elk gedeelten van
sectie A nrs.1122 en 1130: gekocht door Roelof Tenkink, grondeigenaar, wonende op Tenkink in Ratum onder Winterswijk voor ƒ
210.= voor zich zelf, doch het 4e perceel voor Jan Willem Poelhuis, landbouwer in Meddo.
3.Percelen heidegrond nrs.7, 8 en 9, resp.groot ongeveer 84
roeden 30 ellen, 91 roeden 90 ellen, 87 roeden 40 ellen; het
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eerste is gedeelte van sectie A nr.1121, de anderen van sectie A
nrs.1122 en 1129; gekocht door Roelof Tenkink voornoemd voor ƒ
225.= voor zich zelf, doch het 9e perceel voor Jan Derk Schurink
voornoemd.
4.Percelen heidegrond nrs.10, 11 en 12, resp.ongeveer 88 roeden
60 ellen, 1 bunder 80 ellen en 2 bunder 2 roeden 80 ellen; alle
3 gedeelten van sectie A nrs.1122 en 1129: gekocht door Bartholomeus Sieverink, timmerman op Goossenhuis in Meddo voor ƒ 230.=
voor zich zelf, doch het 10e perceel voor Antoon Klumpers,
landbouwer op Klumpers in Meddo.
5.Perceel heidegrond nr.13, groot ongeveer 72 roeden, deel van
sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Berend Willem Oonk,
klompenmaker op Keveskamp in Meddo voor ƒ 35.=.
6.Perceel heidegrond nr.14, groot ongeveer 71 roeden 20 ellen,
deel van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Berend Willem
Oonk voornoemd voor ƒ 45.=.
7.Perceel heidegrond nr.15, groot ongeveer 92 roeden 80 ellen,
deel van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Aalbert
Kots, wever op Hijinkschoppe in Meddo voor ƒ 50.=.
8.Percelen heidegrond nrs.16, 17 en 18, groot resp.ongeveer 85
roeden 40 ellen, 93 roeden 80 ellen en 1 bunder 2 roeden 10
ellen; alle 3 gedeelten van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht
door Bernardus Ferdinandus Josephus Grimmelt, grondeigenaar in
Winterswijk, voor ƒ 170.=.
9.Percelen heidegrond nrs.19, 20 en 21, groot resp. 1 bunder 5
roeden 60 ellen, 95 roeden 50 ellen en 1 bunder 2 roeden 60
ellen; alle 3 zijn gedeelten van sectie A nrs.1121 en 1122:
gekocht door Gerrit Jan Smalbraak op de Heurne in Huppel onder
Winterswijk voor ƒ 125.=.
10.Perceel heidegrond nr.22 ad ongeveer 97 roeden 20 ellen, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Roelof Tenkink
voornoemd voor ƒ 45.=.
11.Perceel heidegrond nr.23 ad ongeveer 94 roeden 20 ellen, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Roelof Tenkink
voornoemd voor ƒ 45.=.
12.Perceel heidegrond nr.24 ad ongeveer 95 roeden, deel van
sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Albert Geessink,
landbouwer op de Hilte in Meddo voor ƒ 45.=.
13.Perceel heidegrond nr.25 ad ongeveer 95 roeden 70 ellen, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Albert Geessink
voornoemd voor ƒ 55.=.
14.Perceel heidegrond nr.26 ad ongeveer 97 roeden 30 ellen, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Albert Geessink
voornoemd voor ƒ 60.=.
15.Perceel heidegrond nr.27 ad ongeveer 98 roeden 70 ellen, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Albert Geessink
voornoemd voor ƒ 75.=.
16.Perceel heidegrond nr.28 ad ongeveer 98 roeden, deel van
sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Jan Albert Geessink
voornoemd voor ƒ 60.=.
17.Perceel heidegrond nr.29 ad ongeveer 98 roeden 70 ellen, deel
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van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Roelof Tenkink
voornoemd voor ƒ 75.=.
18.Perceel heidegrond nr.30 ad ongeveer 1 bunder 11 roeden, deel
van sectie A nrs.1121 en 1122: gekocht door Harmen Jan Kots,
landbouwer op Kolstede in Meddo voor ƒ 80.=.
19.Perceel heidegrond nr.31 ad ongeveer 1 bunder 15 roeden, deel
van sectie A nrs.1121, 1122 en 1131: gekocht door Jan Aalbert
Kots voornoemd voor ƒ 75.=.
0463 Inv.nr.4939, akte nr.45 d.d. 18540830
Comparanten:
1.Jan
Hesselink
op
Freriks
te
Winterswijk;
2.Lubbert Jan Hendrik te Winterswijk; 3.Abraham Hesselink op
Freriks; 4.Jan Willem Hesselink te Winterswijk; 5.Gerret Hesselink op Freriks; 6.Hendrik Jan Tenkink op Ros van het Lintum in
Woold, als voogd over de 4 minderjarige kinderen van wijlen
Tobias Hesselink bij mede wijlen Aleida Gesina Kuipers verwekt,
genaamd Johanna Willemina-, Jan-, Gesina Hendrika- en Jan Willem
Hesselink; 7.Teunis Koobs in Woold als voogd over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Jan Derk Hesselink bij Gesina Willemina
Loijtink, wonende op Loijtink, verwekt, genaamd Jan-, Gerret
Christiaan- en Johanna Theodora Hesselink; 8.Gesina Willemina
Loijtink voornoemd, huisvrouw van Abraham Hesselink voornoemd.
Zij willen scheiding en deling der goederen die tussen de eerste
comparant en wijlen zijn huisvrouw Johanna Hesselink in gemeenschap bezeten zijn geweest.
Het betreft vele goederen, waarbij onder nr.9 voorkomt: Een
onafgedeeld 1/8e deel van het erve de Hilte in Meddo, sectie A
nrs.41, 42, 2122 t/m 2136, 2265, 2266, 2269, 2270, 2608 t/m
2610, 2637, 2738, 2771 t/m 2773, 2773bis, 2774, 2777, 2778, samen
groot 12 bunder 75 roeden 10 ellen (bij nr.2777 staat in de acte
geen oppervlakte aangegeven), het 1/8e deel geschat op ƒ 847,50.
Dit 1/8e deel van de Hilte wordt toegedeeld aan Abraham Hesselink (comparant 3).
0464 Inv.nr.4939, akte nr.51 d.d. 18541017
Comparanten: Derk Willem Gelink, Johanna Gelink en haar man
Berend Willem Hoitink, Johanna Geertruid Gelink en haar man
Tobias Oonk, Janna Christina Gelink en haar man Christiaan Ros
en Gezina Gelink en haar man Hendrik Jan Simmelink, allen landbouwers in Winterswijk. Zij verklaren dat hun uit ouderlijke
nalatenschap was aangekomen 5/6e gedeelte aan het bouwplaatsje
Weijenboom in Meddo, sectie A nrs.1619, 1621, 1623 t/m 1626,
1629, 1630 en 1620, samen groot 2 bunder 68 roeden 10 ellen. Het
onroerend goed is door wijlen hun vader aangekocht bij acte van
koop d.d. 11-5-1826. Comparanten verkopen hun 5/6e gedeelte aan
Jan te Kortschot, kleermaker op Weijenboom in Meddo, voor 650
gulden.
0465 Inv.nr.4943A, akte nr.127 d.d. 18541102
Jan Berend Grevink, landbouwer, wonende op het plaatsje de Kip
in Meddo, geeft zijn testament op:
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"Ik maak aan mijne vrouw Willemina Haverkamp, al wat ik heb, of
zal nalaten."
0466 Inv.nr.4943A, akte nr.128 d.d. 18541102
Willemina Haverkamp, landbouwster, wonende op de Kip in Meddo,
huisvrouw van Jan Berend Grevink, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn man Jan Berend Grevink mijne geheele nalatenschap."
0467 Inv.nr.4943B, akte nr.129 d.d. 18541104
Verkopers: Teunis Nijenhuis op Snijdershuis in Meddo en huisvrouw Teunisken Hendrieka Hietbrink. Zij verkopen aan Hendrieks
Nijenhuis, wonende op Snijdershuis in Meddo, het plaatsje Snijdershuis in Meddo, bestaande in huis, schuur, bouw-, heide-,
bos-, groen- en veengronden, sectie A nrs. 563, 564, 569, 575,
sectie H nrs. 28, 29, 63 en 94, samen groot 2 bunders 20 roeden
60 ellen en voorts het onafgedeeld 1/5e deel aan een zitplaats
in de Hervormde Kerk te Winterswijk, voor 900 gulden. Tot het
verkochte behoren tevens alle rechten welke het plaatsje Snijdershuis in de mark Meddo bezit. Er zijn geen titels van eigendom bekend.
0468 Inv.nr.4940, akte nr.1 d.d. 18550102
Catharina Poelhuis, huisvrouw van Frans Antoon ter Steeg, landbouwster, wonende op het goed Geessink in Meddo, geeft haar
testament op. Aan haar oudste zoon Gerhardus Harmanes ter Steeg,
landbouwer, bij haar inwonende, maakt zij bij haar overlijden
haar onverdeelde halfscheid aan de inboedel en bouwerij c.a. op
Geessink voorhanden, uitgezonderd de schapen, die tussen al haar
kinderen deelbaar zullen zijn; voorts maakt zij hem de halfscheid aan den opstand van een schaapskooi op Geessink, die door
haar man is gebouwd. De zoon moet hiervoor 300 gulden betalen,
waarvan aan de 4 kinderen Johannes Arnoldus Christoffel-, Frederica-, Johanna Berendina- en Antonia Johanna ter Steeg elk 50
gulden, en de overige 100 gulden aan de nalatenschap uit te
keren om onder alle kinderen te worden verdeeld. De oudste zoon
moet voorts aan die gene zijner broeders en zusters die huwen
zullen, en zulks nog niet hebben ontvangen, als huwelijksuitzet
ƒ 27,50 betalen plus de waarde van de helft ener koe en de helft
van een klederkast. Hij moet hen voorts, zolang zij ongehuwd
zijn, ingang in zijn woning verlenen met de nodige verpleging en
handreiking. De oudste zoon moet voorts voorzien in het halve
onderhoud gedurende zijn leven van Jan Hendrik ter Steeg, de
zwager van Catharina Poelhuis en bij haar inwonende. De overige
goederen der nalatenschap zullen onder alle kinderen in gelijke
aandelen worden verdeeld. Tenslotte maakt en geeft Catharina
Poelhuis aan haar man Frans Antoon ter Steeg het vruchtgebruik
harer gehele nalatenschap, zijn levenlang gedurende.
0469 Inv.nr.4944, akte nr.3 d.d. 18550109
Gerrit Jan Keunen, grondeigenaar, wonende op 't goed Boeijink in
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Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Josiena Aleida Hesselink, onder voorwaarde dat zij niet weer hertrouwt, het levenslange vruchtgenot
mijner nalatenschap."
0470 Inv.nr.4944, akte nr.4 d.d. 18550109
Josiena Aleida Hesselink, zonder beroep, wonende op het goed
Boeijink in Meddo, echtgenote van Gerrit Jan Keunen, geeft haar
testament op:
"Ik maak aan mijn echtgenoot Gerrit Jan Keunen, onder voorwaarde
dat hij niet weer hertrouwt, het levenslange vruchtgenot mijner
nalatenschap."
0471 Inv.nr.4944, akte nr.9 d.d. 18550118
(eerste zitting d.d.4-1-1855 akte nr.1). Veiling ten verzoeke
van Theodorus Overkamp, steenbakker in Meddo. Geveild wordt het
bouwplaatsje het Voorde in Meddo, bestaande in huis, oven en
opstallen, boomgaard met vruchtbomen, tuin, weide, heide, bouwland, bos en veengrond, met hakhout en plantsoen van peppelen en
eikenbomen, sectie A nrs.1079, 1080 (deze twee tiendpligtig),
1084, 1090, 1091, 1125, 2906, 2958, 2959, samen groot 2 bunder
68 roeden 40 ellen en voorts een nieuw ontgonnen heide, dennebossen en hakhout, tezamen deel uitmakende van nr.2907, t.w.
dennebos en heide 1 bunder 20 roeden 50 ellen, nieuw ontgonnen
heide 72 roeden, hakhout 30 roeden en dennenbos 80 roeden, en
voorts het bij het plaatsje behorend recht in het Meddosche Veen
(volgens de markcommissie 1 bunder). T.b.v. Abraham Willink te
Winterswijk is het goed bezwaard met een uitgang van 31 1/4 kop
rogge, jaarlijks op Sint Martini op te halen. Laatste titel van
eigendom is een acte voor notaris Weijn te Lichtenvoorde d.d.
11-5-1847. Koper wordt Hendrikus Schilderink, landbouwer op
Oostendarp in Meddo voor 2711 gulden.
0472 Inv.nr.4940, akte nr.4 d.d. 18550125
Johannes Lambertus ten Beijtel, landbouwer, wonende op de bouwplaats de Hoeve in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Grada Johanna Tops, zonder beroep, bij mij
inwonende, maak ik bij mijn overlijden, mijne gehele nalatenschap, zonder eenige uitzondering; ik wil, dat zij alleen mijne
erfgename zal zijn."
0473 Inv.nr.4940, akte nr.5 d.d. 18550125
Grada Johanna Tops, zonder beroep, huisvrouw van de landbouwer
Johannes Lambertus ten Beijtel, met de welke zij op de bouwplaats de Hoeve in Meddo is wonende, geeft haar testament op:
"Aan mijnen man Johannes Lambertus ten Beijtel voornoemd, maak
ik bij mijn overlijden, mijne gehele nalatenschap zonder eenige
uitzondering of voorbehouding; ik wil dat hij alleen mijne
erfgenaam zal zijn."
0474 Inv.nr.3155, akte nr.2909 d.d. 18550131 (Groenlo).
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Antoon ten Beitel, landbouwer wonende op Garverdink in Meddho
onder Winterswijk, erkent dat door de eigenaresse van de bouwplaats Garverdink, Hillegonda Hendrika Wolbering te Coesfeldt
(Pruissen) tijdig los- en opzegging is gedaan van de huur of
pacht van genoemde bouwplaats, welke pacht mondeling was aangegaan. Hij neemt aan de bouwplaats te ontruimen, te laten liggen
en ter beschikking van de eigenaresse over te geven en over te
laten en wel:
de gebouwen, hofgrond, weilanden, veldgronden, het erf en brink
en de boomgaard en tuin op 22-2-1856; deel ad 90 roeden van de
Hoeninkbree in 1855 en alle overige bouwlanden in 1856.
0475 Inv.nr.3155, akte nr.2910 d.d. 18550205 (Groenlo).
Ten verzoeke van Hillegonda Hendrika Wolbering, lerares te
Coesfeld (Pruissen) wordt onroerend goed in Meddo onder Winterswijk geveild, haar aangekomen bij publieke verkoop d.d.
7-1-1842 (notaris te Winterswijk), t.w.:
1a.Het huis Garverdink met 2 schuren, varkenshok en erven, de
oude boomgaard, het bos bij de kleine schuur, den Brink en het
erf waarop de branderij staat (het gebouw "de Branderij" behoort
echter aan de bouwman Antoon ten Beitel), ad 57 roeden, sectie A
nrs.2886, 2887, 2712 t/m 2715.
b.Weiland de Varkensweiden ad 72 roeden 20 ellen, sectie A nr.
2710.
c.Weiland bij het huis ad 40 roeden 90 ellen, sectie A nr. 2709.
d.Weiland het Slat ad 28 roeden 20 ellen, sectie A nr.2707.
e.Bouwland den Gaarden ad 36 roeden 80 ellen, sectie A nr.2716.
f.Twee percelen weiland de Kalverweiden ad 1 bunder 10 roeden 10
ellen, sectie A nrs.2717 en 2718.
g.Bouwland den Kalverkamp ad 48 roeden 30 ellen, sectie A nrs.
2720 en 2721.
h.Hakhout, de hegge om den Brink c.a. ad 17 roeden 40 ellen,
sectie A nr.2708.
i.Gaardengrond den Boschkamp ad 38 roeden 40 ellen, sectie A
nr.2725.
k.Bouwland den Boschkamp ad 76 roeden 60 ellen, sectie A
nr.2723.
l.Weiland bij den Boschkamp ad 41 roeden en 60 ellen, sectie A
nr.2722.
m.Gaardengrond het Heggestuk ad 35 roeden 40 ellen, sectie A
nr.2681.
n.Bouwland naast het Heggestuk ad 49 roeden 20 ellen, sectie A
nr.2682.
o.Bouwland den Langenakker, het Voorlink en het Voorhoofd, samen
één bunder 88 roeden 70 ellen, sectie A nr.2684.
p.Uitweg de Stege naar het veld ad 6 roeden 80 ellen, sectie A
nr.2703.
q.Heidegrond het Goor ad 87 roeden 30 ellen, sectie A nr.2319.
Onder perceel 1 behoort nog het regt in de veengronden van de
mark van Meddo.
2.Drie percelen weiland de Scherpemaat, de achterste Scherpemaat
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en vóór de Scherpemaat ad 2 bunders 27 roeden 10 ellen, sectie A
nrs.2753, 2759, 2760.
3.Weiland de Garverdinkmaat en Den Bulte ad 1 bunder 78 roeden
40 ellen, sectie A nrs.2657 en 2658.
4.Weiland de Garverdinkmaat ad 67 roeden, sectie A nr.2650.
5.Bouwland den Nijenkamp ad 93 roeden 90 ellen, sectie A
nrs.2653 en 2654.
6.Bouwland het Roddewiel ad 69 roeden 20 ellen, sectie A nrs.
2613, 2615 en 2652.
7.Bouwland met weiland de Hooge Bree, het Kortestuk en de weide
langs de Hooge Bree, ad 1 bunder 55 roeden 20 ellen, sectie A
nrs.2593, 2595, 2596.
8.Bouwland de Hoeninkbree ad 1 bunder 44 roeden 10 ellen, sectie
A nr.2335.
9.Bouwland het Weembroek ad 71 roeden 30 ellen, sectie A
nr.2338.
10.Weiland het Broek ad 4 bunder 31 roeden 70 ellen, sectie A
nr.733.
11.Onverdeelde helft van perceel markengrond aan den Nieuwendijk
ad ongeveer 26 bunders 23 roeden, sectie A delen van nrs.1213
t/m 1217 en oude weg.
12.Onverdeelde wederhelft van perceel ad 11 ad ongeveer 26
bunders 23 roeden sectie A delen van 1213 t/m 1217 en oude weg.
Bij perceel 1 behoren nog 2 percelen markgrond van de mark van
Meddo, de Vlassprede en het ander tegen erve Giffel gelegen,
resp. 1 bunder 26 roeden 80 ellen sectie A delen van nrs.3024,
3020, 1272 en oude weg en 1 bunder 92 roeden 80 ellen sectie A
delen van nrs.1226, 1234 en oude weg.
Er is een mondelinge verpachting tegen jaarlijkse geldpacht van
ƒ 40.= (per 22 februari), benevens de lasten en belastingen en
het koren van de derde garf van de bouwlanden.
Koper wordt Gerrit Hendrik te Molder, landbouwer, wonende onder
Bredevoort in de buurschap den laatsten stuiver, gemeente Aalten, voor ƒ 9326.=.
0476 Inv.nr.4944, akte nr.26 d.d. 18550220
Ten verzoeke van Jan Willem te Gussinklo, landbouwer op de
bouwplaats het Winkel in Brinkheurne, weduwnaar van Johanna
Mensink (overleden 19-9-1854), voor zich en als vader en voogd
over zijn minderjarig kind Anna Geertruid te Gussinklo en in
tegenwoordigheid van Hendrik Jan Mensink, landbouwer in Cotten,
als toeziend voogd over de minderjarige; wordt overgegaan tot
beschrijving der goederen, uitgemaakt hebbende de gemeenschap
van goederen, bestaan hebbende tussen Jan Willem te Gussinklo en
wijlen zijn vrouw.
Jan Willem te Gussinklo was eerder in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met wijlen Anna Geertruid Vriesen (overleden
28-7-1849); toen is inventaris opgemaakt d.d. 30-3-1850. Er
waren toen twee minderjarige kinderen Berend Willem- en Jan
Bernard te Gussinklo. De beschreven boedel is nog ongescheiden
en vermengd onder die, welke thans zal worden geïnventariseerd.
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Ook het tweede huwelijk van Jan Willem te Gussinklo is zonder
huwelijksvoorwaarden aangegaan.
Onder de thans beschreven goederen bevindt zich o.a. onder
nr.152 het onafgedeeld 1/5e deel aan het erf de Buerse in Meddo
met al hetgeen daarbij behoort.
0477 Inv.nr.4944, akte nr.37 d.d. 18550316
Comparanten zijn: 1.Engelbartus Roerdink op Roerdink, voor zich
en als lasthebber van Johanna Harmina Roerdink; 2.Jan Willem
Roerdink op Leessink en 3.Janna Willemina Roozen op Wissink in
Miste. Zij willen de gemeenschappelijke eigendom, welke tussen
hen betrekkelijk de nader te omschrijven goederen bestond, door
scheiding doen ophouden.
Bij deze goederen o.a.:
ad 8: Het onafgedeeld 5/64e deel der bouwplaats Wesselink in
Meddo, sectie A nrs.1068 t/m 1075, 1095, 2438, 2449, 2452 t/m
2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539 en 2572, samen groot 21
bunder 20 roeden 70 ellen, waarde ƒ 744.=.
ad 10: Het onafgedeeld 37/160e deel van het erf de Buurse in
Meddo, sectie A nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 385, 2606, 2607, 2674,
2675, 2687 en 2726, samen groot 13 bunder 81 roeden 81 ellen,
waarde ƒ 1620.=.
Deze gaan beide aan de comparanten Engelbartus Roerdink, Jan
Willem Roerdink en lastgeefster Johanna Harmina Roerdink.
0478 Inv.nr.4940, akte nr.9 d.d. 18550320
Frans Antoon ter Steeg, landbouwer, wonende op de bouwplaats
Geessink in Meddo, geeft zijn testament op. Aan zijn oudste zoon
Gerhardus Harmanes ter Steeg, landbouwer, bij hem inwonende,
maakt hij bij zijn overlijden zijn onverdeelde halfscheid aan de
inboedel en bouwerij c.a. op Geessink voorhanden, uitgezonderd
de schapen, die tussen al zijn kinderen deelbaar zullen zijn;
voorts maakt hij hem de halfscheid aan den opstand van een
schaapskooi op Geessink, die door hem is gebouwd. De zoon moet
hiervoor 300 gulden betalen, waarvan aan de 4 kinderen Johannes
Arnoldus Christoffel-, Frederica-, Johanna Berendina- en Antonia
Johanna ter Steeg elk 50 gulden, en de overige 100 gulden aan de
nalatenschap uit te keren om onder alle kinderen te worden
verdeeld. De oudste zoon zal voorts aan die gene zijner broeders
en zusters die huwen zullen, en zulks nog niet hebben ontvangen,
als huwelijksuitzet ƒ 27,50 betalen plus de waarde van de helft
ener koe en de helft van een klederkast. Hij moet hen voorts,
zolang zij ongehuwd zijn, ingang in zijn woning verlenen met de
nodige verpleging en handreiking. De oudste zoon moet voorts
voorzien in het halve onderhoud gedurende zijn leven van Jan
Hendrik ter Steeg, de broer van Frans Antoon ter Steeg en bij
hem inwonende. De overige goederen der nalatenschap zullen onder
alle kinderen in gelijke aandelen worden verdeeld.
0479 Inv.nr.4944, akte nr.44 d.d. 18550324
Gerrit Jan Simmelink, landbouwer op Helmerdinks huisjen, voor
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zich en als lasthebber van zijn vrouw Hendrika Wilterdink,
landbouwster, mede op Helmerdinks huisjen wonende, verkoopt aan
Hendrik Jan Simmelink op Lammerdink, een perceel veengrond
gelegen in het Kolenbarg-Meddosche veen onder Winterswijk,
sectie H nr.77 ad 38 roeden 90 ellen voor 125 gulden. Er is geen
titel van eigendom bekend.
0480 Inv.nr.4944, akte nr.75 d.d. 18550522
Inventaris van de boedel behorende aan Jan Derk Loitink, landbouwer op Voshuis in Meddo, en diens minderjarig kind Janna
Geertruid Loitink, door hem in huwelijk met wijlen Janna Willemina Verink verwekt. Eerder was hij gehuwd met Janna Berendina
Nijenhuis. Na de dood van deze eerste vrouw is inventaris opgemaakt van de boedel d.d. 10-5-1849 van Jan Derk Loitink en een
voorkind. Comparants 2e huwelijk was zonder huwelijksvoorwaarden; Janna Willemina Verink is overleden op 21-5-1854.
De inventaris omvat roerende goederen (89 nummers) samen waard
ƒ 1069,60, een vordering op Jan Hones te Winterswijk ad ƒ 115.=
en op Frederik Jan van Dunnewold ad ƒ 200.=, en schulden aan
Gerrit Verink in Kotten ad ƒ 200.=, aan Gerrit Jan Wiggers in
Corle ad ƒ 550.= en aan Jan Willem Scheele in Corle ad ƒ 25.= en
tenslotte de volgende onroerende goederen:
1.Het erf Voshuis in Meddo, waarvan 1/8e deel behoort aan het
kind uit het eerste huwelijk en het 7/8e deel gezamenlijk aan
Jan Derk Loitink en het kind uit het tweede huwelijk.
2.De helft van het plaatsje Maashuisje in Meddo; aan het voorkind behoort 1/8e deel en aan het nakind met Jan Derk Loitink
3/8e deel. Hierbij behoort tevens een halve zitplaats in de
Hervormde Kerk te Winterswijk.
3.Een stuk bouwland genaamd de Oude Esch in Henxel; het voorkind
is daarin beregtigd voor een vierde deel, en het nakind met Jan
Derk Loitink voor 3/4e deel.
4.De onafgedeelde helft van 5 zitplaatsen in de Hervormde Kerk
te Winterswijk, behorende alleen aan Jan Derk Loitink met zijn
nakind.
5.Een stuk bouwland de Langestukken genaamd; een stuk heide; het
onafgedeeld 4/5e deel aan een stuk bouwland genaamd het Kortestukken; het onafgedeeld 4/5e deel van een stuk heide; alles in
Meddo; dit alles behoort alleen aan Jan Derk Loitink met zijn
nakind.
Titels van aankomst:
a.Acte van boedelbeschrijving van 10-5-1849 voor notaris mr.
J.B. Roelvink verleden; b.Acte van bewaargeving van 30-5-1850
voor notaris mr.J.B.Roelvink verleden; c.Acten voor notaris mr.
J.B. Roelvink verleden den 9-7-1851 en den 23-9-1851.
0481 Inv.nr.4940, akte nr.19 d.d. 18550605
Verkopers: Antoon ten Beijtel landbouwer op Garverdink, Johanna
Geertruida ten Beijtel en haar man Johannes Bernadus Sieverink
landbouwers op Goossenshuis, alle 3 in Meddo wonende, Anna Maria
ten Beijtel en haar man Gerret Jan Kerkhof landbouwers onder
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Vreden (Pruissen) en alle comparanten als last hebbende van
Johanna Rebecka ten Beijtel zonder beroep, mede wonende in
Meddo. Verkocht wordt een stuk veengrond in 16 percelen, te
samen uitmakende de noordelijke halfscheid van het Garverdinkveen, gelegen op het Zwilbroeksche veen in Meddo, aangekomen uit
hun ouderlijke nalatenschappen, zonder dat daarvan titel is,
kadaster sectie A nr.1169 één bunder 9 roeden 10 ellen.
Kopers worden van perceel:
1.Jan Albert Sambarg,landbouwer op Debbink (Dorpbuur)ƒ 48.=.
2.Engelbertus Lammers, molenaar te Meddo, voor ƒ 59.=.
3.Gerrit Jan Koldeweij, Jan Albert Kots, beide arbeiders in
Meddo, voor ƒ 67.=.
4.Johannes Boerhoff, landbouwer in Meddo, voor ƒ 57.=.
5.Arnoldus Kersten,landbouwer op de Kronnie in Meddo,ƒ 57.=.
6.Gerrit Jan Meijnen, grondeigenaar in Winterswijk, en Jan
Berend Beijers, landbouwer in Meddo, voor ƒ 52.=.
7.als onder 6, voor ƒ 50.=.
8.als onder 3, voor ƒ 60.=.
9.als onder 3, voor ƒ 54.=.
10.als onder 3, voor ƒ 61.=.
11.Jan Derk Rotink op Koldeweij, landbouwer onder Groenlo en
Christiaan Gelink, landbouwer onder Eibergen, voor ƒ 51.=.
12.J onder 12, voor ƒ 20.=.
14.als onder 12, voor ƒ 19.=.
15.Gerrit Jan Koldeweij aan Boeijink en Jan Albert Kots, beide
arbeiders in Meddo, voor ƒ 23.=.
16.al ohannes Bernadus Sieverink, landbouwer in Meddo, medeeigenaar en verkoper voor 1/12e gedeelte, voor ƒ 40.=.
13.als s onder 15, voor ƒ 23.=.
17.als onder 15, voor ƒ 18.=.
18.als onder 12, voor ƒ 10.=.
0482 Inv.nr.4944, akte nr.89 d.d. 18550621
(eerste zitting d.d.31-5-1855, akte nr.80). Veiling ten verzoeke
van Gerrit te Raa en huisvrouw Johanna Margaretha Broerink (op
Broerink in Ratum), tevens als lasthebber van a.Hendrika ten
Cate weduwe van Willem te Raa (Rekken), b.Gerrit Willem Hungerink en huisvrouw Willemina ten Cate (Geesteren), c.Jan Derk
Boerman en huisvrouw Janna ten Cate (Diepenheim); Gerrit Veneman
en huisvrouw Janna Berendina Wanders (Winterswijk), tevens als
lasthebber van a.Janna Geertruid Wanders, weduwe van Gerrit
Planten (Rekken), b.Bernardus te Roele en Gerrit Hendrik te
Roele (Aalten); Gerrit Hendrik Wanders (op Wanders in Miste);
Jan Derk te Lintum en huisvrouw Christina Beestmans (Aalten);
Gerrit Jan Geelink en huisvrouw Janna Geertruid Beestmans (op
Geelink in Kotten), tevens als lasthebber van Emond Jozua Egberts (Markelo); Berendiena Beestmans (Winterswijk) vroeger
weduwe van Derk Scholten, laatstelijk van Jacobus Egbertus
Egberts; Berend Hendrik Egberts (Winterswijk); Willem Piepers
(op Leefferdink in Ratum) en huisvrouw Anna Gesiena Schreurs
(eerder weduwe van Garrit Jan Wanders).
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Meerdere percelen worden geveild, waarvan in Meddo gelegen:
1.Het erf Klein Waijerink, bestaande in huis en verdere opstallen, bouw-, gaarde-, heide-, weide-, bosgronden, sectie A
nrs.555 t/m 560, 568, 655 en gedeelten van 491, 492, 561, 710,
3009, sectie H nrs.12 t/m 15 en gedeelten van 18, 138, 139;
koper is Willem van Eerden, grondeigenaar in Meddo voor
ƒ 3310.=.
2.Het onafgedeeld 1/3e van een zekere koren en stroo tiend uit
de Armenplaats Hoebink in Meddo; de gemiddelde opbrengst van het
1/3e was 12 à 13 garven 's jaars; koper is Berend Willem Loitink, landbouwer in Meddo, voor 8 gulden, mede als lasthebber
van het Diaconiebestuur te Winterswijk).
3.Het onafgedeeld 1/3e van een zekere koorn- en strootiend uit
Hijink in Meddo met gemiddelde opbrengst ad 4 garven rogge;
koper is Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar in Ratum, voor 2
gulden.
0483 Inv.nr.4944, akte nr.97 d.d. 18550626
Jan Hendrik Knuvers, landbouwer op Harbers in Meddo, verkoopt 12
percelen veengrond. Elk deel is groot 4 roeden en maakt deel uit
van het perceel veengrond op het Zwilbroekse Veen in Meddo,
sectie A nr.1168. Kopers worden:
1.Jan Albert Geessink onder Winterswijk, voor ƒ 44.=.
2.als onder 1, voor ƒ 66.=.
3.als onder 1, voor ƒ 56.=.
4.Eimbert Raassink, landbouwer onder Eibergen, en Jan Hendrik
Stevens, landbouwer te Groenlo, voor ƒ 62.=.
5.niet verkocht.
6.Hendrik Jan te Kronnie, landbouwer op de Eerdenspoorte in
Meddo, voor ƒ 42.=.
7.Jan Hendrik Ottink, op Bongert onder Groenlo, voor ƒ 82.=.
8.als onder 7, voor ƒ 90.=.
9.niet verkocht.
10.Garrit Hendrik Stammers, landbouwer onder Winterswijk, voor
ƒ 35.=.
11.als onder 10, voor ƒ 40.=.
12.Hendrikus Wilhelmus Wiegerink,landbouwer (Groenlo) ƒ 29.=.
0484 Inv.nr.4940, akte nr.23 d.d. 18550714
Johannes Lambertus ten Beijtel, landbouwer op de bouwplaats de
Hoeve in Meddo, Johanna Geertruida ten Beijtel en haar man Jan
Willem Poelhuis landbouwers op Warrierdink in Meddo, Anna Geertruida ten Beijtel weduwe van Jan Hendrik Wissink, landbouwster
op de bouwplaats Wissink onder Vreden, gaan over tot scheiding
en verdeling der nalatenschap van hun ouders Jan Derk ten Beijtel en Elisabeth Lichtenberg, bestaande uit:
1.Inboedel als stoelen, tafels etc., voorts voertuig, ploegen,
eggen en andere bouwgereedschappen, beesten, paarden en andere
levende have, mest, voorraad van stroo, te velde staand koren,
hooi en ander gewas en mestregt van de bouwplaats de Hoeve,
geschat op ƒ 800.=.
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2.Een bouwplaatsjen genaamd den Beijtel, gelegen in Meddo,
sectie A nrs.2202, 2203, 2229 t/m 2231 en 2384, samen groot 2
bunder 3 roeden 80 ellen, geschat op ƒ 1600.=. Hiervan bestaat
geen titel van aankomst of overschrijving.
Verdeling: Johannes Lambertus ten Beijtel krijgt het onder 1
genoemde ad ƒ 800.=. Aan de 2e en 3e comparant wordt ieder voor
de onverdeelde helft het bouwplaatsje den Beijtel sub 2 toegedeeld, waard ƒ 1600.=.
0485 Inv.nr.3156, akte nr.3021 d.d. 18550723 (Groenlo).
Veiling ten verzoeke van Antonius Bernardus Arnoldus Carolus
Roeloffzen, landbouwer, en diens huisvrouw Gerendina Spoor,
zonder beroep, wonende onder Winterswijk, van een bouwplaatsje
bestaande in nieuw gebouwd huis, met bouw-, hof- en weiland en
houtwallen, groot ongeveer 1 bunder 50 roeden, gelegen in Meddo
onder Winterswijk, sectie A nr.313 en gedeelte van nr.312. De
verkoop wordt tenslotte door de verkoper opgehouden nadat door
een koper is ingezet op ƒ 600.= en daarna afslag plaats vindt
tot op ƒ 700.= zonder dat zich voor dat bedrag een koper heeft
aangeboden. Verkopers kennen geen titels van aankomst van de
betrokken percelen.
0486 Inv.nr.4944, akte nr.121 d.d. 18550728
Verkopers: Berend Willem Wieskamp en huisvrouw Hinners Simmelink, beiden landbouwers in het Woold, beiden als voogdes en
medevoogd over Janna Geertruid en Jan Willem Hijink, minderjarige kinderen uit het huwelijk van Hinners Simmelink en wijlen Jan
Hendrik Hijink; voorts Gerrit Jan Bennink, landbouwer onder
Winterswijk, als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, Zij
verkopen aan Willem van Eerden, grondeigenaar op het goed van
Eerden in Meddo, het plaatsje Poortenershuisje in Meddo, bestaande in een huisje, schuur en de daarbij gehorende gronden,
sectie A nrs.2746, 2747, 2964 t/m 2966, samen groot 32 roeden 88
ellen, met het recht van overweg over het perceel van Jan Barts
te Kronnie, landbouwer op de Eerdenspoorte, zijnde sectie A
nr.2739. De koopsom is 500 gulden; 300 gulden is voldaan en het
overige zal na de meerderjarigheid en bekrachtiging der minderjarigen worden voldaan. De laatste titel van eigendom is de acte
van 14-6-1847 voor notaris J.B.Roelvink.
0487 Inv.nr.4940, akte nr.31 d.d. 18550806
Jan Willem te Strake, landbouwer op Lammerdink in Meddo, verkoopt aan Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer, en Engelbartes
Lammers, molenaar, beide in Meddo wonende, zijn aan hem in
eigendom toebehorende 5/32e aandelen aan eene stander koren
windmolen, daarbij staande paardestalling, benevens molenaarswoning met daarbij behorende tuin, bouwland, gras- en andere
gronden, gelegen op het Hazenveld in Meddo en enige woeste- of
heidegronden als bij verdeling der mark aan het verkochte reeds
toegedeeld is of alnog toegedeeld zal worden, sectie A nrs.962
t/m 970, groot 1 bunder 47 roeden 36 ellen, benevens dezelfde
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onverdeelde aandelen aan alle op de molen voorhanden en daartoe
behorende roerende goederen. De eigendom van het betrokkene is
verkoper aangekomen bij akte van 4-5-1843 voor notaris Dericks
verleden. De koopsom bedraagt 830 gulden.
0488 Inv.nr.4944, akte nr.126 d.d. 18550811
Verkopers: 1.Johanna Catharina Hietbrink, wed.Jan Berend Kots,
zonder beroep; 2.Willemina Kots en haar man Berend Willem Deunk,
molenaar; 3.Berendina Kots en haar man Jan Willem Simmelink;
4.Jan Albert Kots; 5.Berend Willem Kots; 6.Jan Berend Kots; de 4
laatstgenoemde allen landbouwers in Winterswijk. Zij verkopen
aan de landbouwer Harmen Jan Kots op de Kolste in Meddo, het aan
verkoperen toebehorende 11/12e deel van het plaatsje de Kolste
in Meddo (koper bezit zelf reeds 1/12e deel), bestaande in
opstallen, bouw-,gaarde-, heide-, veen- en groengronden, en de
bestaande berechtigdheid in de Mark Meddo, sectie A nrs.775 t/m
785, 1143, 1156, samen groot 4 bunders 8 roeden voor 2000 gulden. Er zijn geen titels van eigendom bekend.
0489 Inv.nr.4940, akte nr.45 d.d. 18551026
Jan Hendrik ter Steeg, landbouwer op Geessink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Bij mijn overlijden stel ik tot mijnen eenigen erfgenaam,
mijnen broeder Frans Antoon ter Steeg, landbouwer op Geessink
voornoemd, bij den welken ik ben inwonende; en bij zijn vooroverlijden zijne gezamenlijke kinderen, of hunne afstammelingen
bij plaatsvervulling. Ik wil, dat genoemden mijnen algemenen
legataris, en bij zijn vooroverlijden, zijne kinderen of hunne
afstammelingen bij plaatsvervulling, een half jaar na mijn
overlijden uit het door mij aan hem of hen gelegateerde zullen
uitkeren:
1.Aan mijnen neef Frederik Wilhelm Ellink, zoon van Engelbartes
Ellink en Grada Harmina ter Steeg, beide op het Zwilbroek onder
Vreden overleden, eene som van veertig gulden.
2.Aan Johannes Arnoldus Christoffel ter Steeg en
3.Aan Antonia Johanna ter Steeg, kinderen van voornoemden Frans
Antoon ter Steeg en wijlen Catharina Poelhuis, beide op Geessink
in Meddeho meergemeld wonende, ieder eene som van tien gulden en
4.Eindelijk aan den tijdelijken pastoor van de Catholieke gemeente van Winterswijk, eene som van vijf en twintig gulden; ik
wil dat voor de rust mijner ziel, voor de revenuen van dit
legaat, mijne ziel in de gebeden der gelovigen zal worden aanbevolen; zullende het capitaal alzoo niet mogen worden verminderd.
Laatstelijk nog aan mijne nicht Maria Anna ter Steeg, huisvrouw
van Jan H.Voehof, te Vreden wonende, eene som van tachtig gulden."
0490 Inv.nr.4945, akte nr.156 d.d. 18551027
Salomon Hietbrink, landbouwer op Brengers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik maak aan mijn thans bij mij inwonenden neef Jan Berend Kots
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het mij in eigendom behorende bouwplaatsjen Brengers, gelegen in
Meddo onder Winterswijk, met al wat daaronder en bijbehoort,
speciaal de markgronden daarbij toegedeeld of nog toe te deelen.
Voorts eene mij toebehoorende zitplaats in de kerk der Hervormde
gemeente te Winterswijk; en mijn eigendom aan een stuk veengrond
gelegen op het Zwilbroeksche veen. Eindelijk den mij toebehoorenden inboedel, voortvaring en bouwing, thans aanwezig op het
plaatsjen Brengers voornoemd. Ik benoem Jan Berend Kots op die
voorwaarde tot mijn erfgenaam, dat hij terstond nadat het door
mij bij dit testament ingestelde vruchtgenot zal hebben opgehouden, daarvoor aan mijne nalatenschap betale eene som van zestien
honderd gulden. Uit dat bedrag van zestien honderd guldens
zullen eerst mijne schulden betaald worden; en het overige zal
door mijne door de wet geroepene erfgenamen worden gedeeld, naar
de regels der wet. Aan mijne zuster Gesina Hietbrink maak ik het
vruchtgenot mijner nalatenschap.
Ik onterf hem of hen welke middelijk of onmiddelijk iets mogten
verrigten, dat de strekking heeft om mijne hier voorafgaande
uiterste wilsbeschikking niet zoo uit te doen voeren als ik
voorschreef; hetzij dat die onverhoopte verrigtingen betrekking
mogten hebben op eenig voorwerp waarover beschikt werd, hetzij
op de beschikking zelve."
0491 Inv.nr.4945, akte nr.157 d.d. 18551027
Gesina Hietbrink, zonder beroep, wonende op Brengers in Meddo,
geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn broeder Salomon Hietbrink, bewoner en eigenaar
van het plaatsjen Brengers in Meddo, het vruchtgenot mijner
nalatenschap."
0492 Inv.nr.4940, akte nr.49 d.d. 18551129
Hendrikus Lenderink, landbouwer, wonende op Luikenhuis in Meddo,
geeft zijn testament op. Hij maakt bij zijn overlijden aan zijn
huisvrouw Hendrika Tops, zonder beroep bij hem inwonende, het
vruchtgebruik zijner gehele nalatenschap haar leven lang gedurende, zonder verplicht te zijn zekerheid te stellen. Bij de
verdeling der nalatenschap na afloop van het vruchtgebruik moet
aan zijn zoon Jan Hendrik Lenderink worden toegedeeld het bouwplaatsje Luikenhuis in Meddo, sectie A nrs.1187 t/m 1189, 1798
t/m 1802, 2010, 2016, 2016a, 2019a, 2020 t/m 2024, samen groot 3
bunder 6 roeden 90 ellen met alle woeste of markengronden die
daar aan toegedeeld zijn of worden en voorts zijn aandeel in de
gehelen inboedel c.a., zoals op Luikenhuis gevonden wordt,
tezamen het geheel gerekend op ƒ 2000.= en alzo zijn aandeel in
evenredigheid van die prijs berekend; welke bedrag een half jaar
na het overlijden der vruchtgebruikster door de zoon in de
nalatenschap zal worden uitgekeerd, om onder al de kinderen te
worden verdeeld. Eindelijk moet Jan Hendrik Lenderink aan alle
andere kinderen vrijen ingang in zijn woning verlenen, zolang
zij ongehuwd zijn. Wanneer de kinderen zich tegen deze beschikking verzetten dan legateert Hendrikus Lenderink aan zijn zoon
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Jan Hendrik Lenderink bij wijze van vooruitmaking al datgene,
waarover volgens de wet te zijnen voordele mag worden beschikt.
N.B. In de kant: overleden 19-3-1870.
0493 Inv.nr.4940, akte nr.50 d.d. 18551129
Hendrika Tops, zonder beroep, huisvrouw van Hendrikus Lenderink,
met wien zij op het bouwplaatsje Luikenhuis in Meddo is wonende,
geeft haar testament op. Zij maakt bij haar overlijden aan haar
man Hendrikus Lenderink het vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap, zijn leven lang gedurende, zonder verplicht te zijn
zekerheid te stellen. Bij de verdeling der nalatenschap na
afloop van het vruchtgebruik moet aan haar zoon Jan Hendrik
Lenderink worden toegedeeld het bouwplaatsje Luikenhuis in
Meddo, sectie A nrs.1187 t/m 1189, 1798 t/m 1802, 2010, 2016,
2016a, 2019a, 2020 t/m 2024, samen groot 3 bunder 6 roeden 90
ellen met alle woeste of markengronden die daar aan toegedeeld
zijn of worden en voorts haar aandeel in de gehelen inboedel
c.a., zoals op Luikenhuis gevonden wordt, tezamen het geheel
gerekend op ƒ 2000.= en alzo haar aandeel in evenredigheid van
die prijs berekend; welk bedrag een half jaar na het overlijden
van de vruchtgebruiker door de zoon in de nalatenschap zal
worden uitgekeerd, om onder al de kinderen te worden verdeeld.
Eindelijk moet Jan Hendrik Lenderink aan alle andere kinderen
vrijen ingang in zijn woning verlenen, zolang zij ongehuwd zijn.
Wanneer de kinderen zich tegen deze beschikking verzetten dan
legateert Hendrika Tops aan haar zoon Jan Hendrik Lenderink bij
wijze van vooruitmaking al datgene, waarover volgens de wet te
zijnen voordele mag worden beschikt.
0494 Inv.nr.4946, akte nr.11 d.d. 18560126
Jan Aalbert Kots, wever, wonende op Hijinkschoppe in Meddo,
verkoopt aan Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op de Kappe in
Meddo, een stuk heidegrond groot ongeveer 1 bunder 15 roeden in
Meddo gelegen, sectie A nr.3062 voor 75 gulden. Het verkochte is
verkoper aangekomen blijkens een acte van publieke verkoop voor
notaris Johannes Fransiscus Antonius Weijn te Groenlo d.d.
28-8-1854.
0495 Inv.nr.4940, akte nr.2 d.d. 18560206
Antonius Grevink, landbouwer op Grevink in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Aan mijne huisvrouw Berendina Maria ter Steeg, bij mij inwonende, maak en legateer ik bij mijn overlijden het vruchtgebruik
mijner gehele nalatenschap, haar levenlang gedurende, zonder
verpligt te zijn daar voor borg of zekerheid te stellen."
0496 Inv.nr.4940, akte nr.3 d.d. 18560206
Berendina Maria ter Steeg, landbouwster, huisvrouw van de landbouwer Antonius Grevink, met den welke zij op de bouwplaats
Grevink in Meddo woont, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Antonius Grevink maak en legateer ik
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 213 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

bij mijn overlijden het vruchtgebruik mijner gehele nalatenschap, zijn leven lang gedurende; ik ontsla hem van de verpligting, om daar voor zekerheid of borg te stellenm."
0497 Inv.nr.4946, akte nr.21 d.d. 18560213
Jan Barts te Kronnie, landbouwer op de Eerdenspoorte in Meddo,
geeft zijn testament op. Hij maakt aan zijn bij hem inwonende
zoon Hendrik Jan te Kronnie of aan diens wettige afstammelingen
zijn helft aan 't plaatsje de Eerdenspoorte in Meddo, de helft
aan 3 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk, de helft
aan de inboedel op Eerdenspoorte, voorzover hem en zijn vrouw
toebehorende, welke totale inboedel wordt geschat op ƒ 600.=.
Voornoemde zoon moet hiervoor alle schulden betalen (diens eigen
pretensien op de boedel bedragen in totaal ƒ 500.=); hij moet
zijn moeder, wanneer die de langstlevende der ouders is, huisvesten en van al het nodige voorzien; hij moet de 2 jongste
kinderen van de erflater, Berend Willem en Anna Geertruid huisvesten en de kost geven zolang zij ongehuwd zijn; en hij moet
aan elk der overige kinderen van erflater ƒ 22.= uitbetalen,
echter te korten met hetgeen één of meer dier kinderen van
erflater reeds onder de levenden genoot. Bij dit laatste wordt
opgemerkt dat wijlen de oudste dochter Janna Berendina te Kronnie haar aandeel reeds genoten heeft. Erflater benoemt zijn
vrouw Anna Gesina Wevers tot vruchtgebruikster zijner nalatenschap.
N.B. Op de omslag: Overleden den 14-3-1862.
0498 Inv.nr.4946, akte nr.22 d.d. 18560213
Anna Gesina Wevers, zonder beroep, wonende op de Eerdenspoorte
in Meddo, echtgenoot van Jan Barts te Kronnie, geeft haar testament op. Zij maakt aan haar bij haar inwonende zoon Hendrik Jan
te Kronnie of aan diens wettige afstammelingen haar helft aan 't
plaatsje de Eerdenspoorte in Meddo, de helft aan 3 zitplaatsen
in de Hervormde Kerk te Winterswijk, de helft aan de inboedel op
Eerdenspoorte, voorzover haar en haar man toebehorende, welke
totale inboedel wordt geschat op ƒ 600.=. Voornoemde zoon moet
hiervoor alle schulden betalen (diens eigen pretensien op de
boedel bedragen in totaal ƒ 500.=); hij moet zijn vader, wanneer
die de langstlevende der ouders is, huisvesten en van al het
nodige voorzien; hij moet de 2 jongste kinderen van de erflaatster, Berend Willem en Anna Geertruid huisvesten en de kost
geven zolang zij ongehuwd zijn; en hij moet aan elk der overige
kinderen van erflaatster ƒ 22.= uitbetalen, echter te korten met
hetgeen één of meer dier kinderen van erflaatster reeds onder de
levenden genoot. Erflaatster geeft aan haar man Jan Barts te
Kronnie het vruchtgebruik van haar nalatenschap.
0499 Inv.nr.4946, akte nr.24 d.d. 18560216
Verkopers: 1.Christiaan Hoebink; 2.Gerrit Jan Hoebink; 3.Janna
Willemina Hoebink; allen grondeigenaren in Meddo. Zij verkopen
aan Gerrit Willem Dunnewijk, voerman, wonende onder Winterswijk,
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het onafgedeelde 3/8e deel aan het goed Hoebink en bijbehoor in
Meddo, voor het geheel sectie A nrs. 58, 59, 601, 602, 610, 611,
631, 632, 639 t/m 643, 654, 2627, 2634, 2638, 2643, 2644 en
sectie H nr.110, samen groot 5 bunders 57 roeden 70 ellen,
zomede het 3/8e deel van al de bij dit goed uit de mark van
Meddo toegedeelde veldgrond en het 3/16e gedeelte van 5 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk voor 2200 gulden.
Er zijn geen titels van eigendom bekend.
0500 Inv.nr.4946, akte nr.26 d.d. 18560220
Ten verzoeke van Jan Hendrik Oonk, klompenmaker op Morskers in
Meddo, weduwnaar van Janna Catharina Stemerdink (overleden 6-81854), als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Harmanus-, Anna Maria-, Hendrik Jan- en Jan Willem Oonk, en in tegenwoordigheid van Gerrit Hendrik Wubbels, wegwerker te Winterswijk, als toeziend voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan
tot beschrijving des boedels en nalatenschap van wijlen Janna
Catharina Stemerdink. Het beschrevene maakt uit de gemeenschap
van goederen tussen de echtelieden bestaan hebbende, zodat de
bedoelde nalatenschap van Janna Catharina Stemerdink bestond in
de onafgedeelde helft van het beschrevene.
Roerende goederen: tezamen ƒ 464,25.
Pretensien: wegens geleverde klompen ƒ 165.=.
Schulden: tezamen ƒ 1620.=.
Onroerend goed: Het goed Morskers met bijbehoor, gelegen in de
Dorpbuurt van Winterswijk (akte van koop d.d. 20-3-1848) en een
halve weide, gelegen bij voornoemd goed.
0501 Inv.nr.4940, akte nr.14 d.d. 18560324
Garret Jan Boeijink, landbouwer, op de bouwplaats Boeijink in
Meddo wonende, geeft zijn testament op:
"Ik maak bij mijn overlijden aan mijne huisvrouw Anna Maria
Poelhuis, bij mij inwonende, het vruchtgebruik mijner gehelen
nalatenschap, haar leven lang gedurende. Ik ontsla haar van de
verplichting, om daarvoor borg of zekerheid te stellen. Ik geef
weiders aan mijne voornoemde huisvrouw het regt, wanneer ik
zonder kind of kinderen natelaten voor haar mogte komen te
overlijden, mijne gehele nalatenschap, waarvan ik hierboven aan
haar het vruchtgebruik heb gelegateerd, in eigendom te kunnen
overnemen, tegen uitbetaling eener som van twee honderd gulden
aan mijne wettige erfgenamen."
0502 Inv.nr.4940, akte nr.15 d.d. 18560324
Anna Maria Poelhuis, landbouwster, huisvrouw van Garret Jan
Boeijink, met den welke zij op 't goed Boeijink in Meddo is
wonende, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Garret Jan Boeijink, bij wien ik ben
inwonende, maak en geef ik bij mijn overlijden het vruchtgebruik
mijner gehele nalatenschap, zijn leven lang gedurende. Ik ontsla
hem van de verpligting, om daar voor borg of zekerheid te stellen. Ik geef weiders mijnen voornoemden man het vermogen en
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regt, wanneer ik zonder wettige afstammelingen uit dit huwelijk
verwekt natelaten, voor hem mogt komen te overlijden, mijne
gehele nalatenschap, waar van ik hier boven aan hem het vruchtgebruik heb gemaakt, in eigendom te kunnen en mogen overnemen,
tegen uitbetaling eener som van twee honderd gulden aan mijne
wettige erfgenamen."
0503 Inv.nr.4946, akte nr.44 d.d. 18560409
Ten huize van den bouwman op de Eerdenspoorte te Meddo worden
verkocht ten verzoeke van Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt,
Christiaan Johan Rosen, Roelof Tenkink, Frederik Jan van Dunnewold, Johan Joseph Elsinghorst, Jan Willem te Strake en Jan
Barts te Kronnie, alle grondeigenaren in Meddo, als leden der
commissie van markverdeling der Mark Meddo:
1.Perceel heide in Meddo genaamd de Poel tussen de gronden van
de erven Jan Sevink, de grote Vredensche weg en de grond van te
Voortwis, sectie A ged. nrs.3014 en 3016 groot voor dat deel 3
bunders 71 roeden 50 ellen. Koper is Tobias te Strake, landbouwer in Meddo, voor ƒ 500.=.
2.a.Perceel heide in Meddo, tussen de gronden van Bouwman en
eene Waterleiding, schietende ten oosten aan de weg op Eibergen,
genaamd Illegoor, sectie A ged. nrs.1108 en 1109 groot voor dat
deel 1 bunder 27 roeden 80 ellen; koper is Gerrit Willem ten
Hagen, landbouwer in Meddo, voor ƒ 200.=.
b.Perceel heide in Meddo, deel aan de overzijde der Waterleiding
aan de nieuwe weg naar Bouwman, genaamd Illegoor, sectie A ged.
nrs.1109, 1110 en 1120 groot voor dat deel 1 bunder 20 roeden 90
ellen; koper is Johannes Theodorus Hoog Antink, landbouwer in
het Schependom onder Groenlo, voor ƒ 140.=.
3.Perceel heide in Meddo, genaamd het Tolkamps Slat, belendende
de gronden van Van Eerden, Broekman en Straatweg op Winterswijk,
sectie H ged. nrs.139 en 140 groot voor dat deel 1 bunder 83
roeden 60 ellen. Koper is Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt,
koopman te Winterswijk, voor ƒ 270.=.
0504 Inv.nr.4946, akte nr.58 d.d. 18560508
Johanna Clasina Hesselink, weduwe van Jan Willem Boeijink,
wonende op Hesselink in Ratum, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn zoon Jan Hendrik Boeijink op Boeijink in
Ratum:
Het één achttiende gedeelte aan de windkorenmolen genaamd de
Bataaf gelegen bij Winterswijk, met al hetgeen voor mijn eigendom gerekend wordt tot die molen te behooren. Het één twaalfde
aan de Ravenhuis Molen bij Winterswijk en aan het Bosch bij het
Ravenhuis gelegen, voor dat deel mijn eigendom zijnde. Het één
zesde aan het erf de Hilte in Meddeho onder Winterswijk; welk
erf bestaat uit woonhuizen, schuren, opstallen, bouw, gaarde,
heide, weide, bosch en veengronden, zoo en in dier voege als het
een en ander kennelijk tot gezegd erf behoort.
Aan mijn zoon Jan Derk Boeijink op Sellink in Ratum onder Winterswijk, maak ik mijn aandeel dat is het drie tiende deel van
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het erf de Buurse, gelegen in Meddeho onder Winterswijk, bestaande dat erf in huizen, schuren, opstallen, weide, heide,
bouw, gaarde, bosch en veengronden, en hetgeen verder kennelijk
daartoe behoort, speciaal het regt van Jagt in de Heerlijkheid
Breedevoord.
Aan mijn zoon Hendrik Jan Boeijink op Hesselink in Ratum onder
Winterswijk maak ik mijn eigendom dat is het één vijfde aan het
erf Huinink in de gemeente Aalten gelegen, bestaande dat erf in
huizen, schuren, opstallen, bouw, gaarde, heide, weide, bosch en
veengronden en uit hetgeen verder kennelijk tot hetzelve behoort. Voorts de mij toebehoorende landerijen gelegen op den
Zuilenesch bij het dorp Winterswijk bestaande in: Een perceel
gelegen tusschen de grond van Meijnen en den Veeneweg; en Een
perceel naast de grond van de erven Willem Rosier Meijerink en
een mestweg, gelegen, zoomede de uit de mark van dorp en dorpbuurt daarbij toegedeelde veldgrond.
Ik verklaar dat ik deze drie kavels gemaakt heb van gelijke
waarde, en dat het dus mijn wil is dat elk mijner genoemde drie
kinderen en bij hun vóóroverlijden hunne wettige afstammelingen
bij plaatsvervulling die zaken uit mijne nalatenschap zullen
krijgen welke ik respectieflijk aan elk hunner aanwees, zonder
verpligting van inbreng of bijbetaling van hetgeen de eene kavel
mogt worden beweerd meer waardig te zijn dan de andere."
0505 Inv.nr.4946, akte nr.72 d.d. 18560604
Berend Willem Loitink, landbouwer, wonende op Hoebink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Frederika Willemina Simmelink het
vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik herroep al mijne vroegere
uiterste willen."
0506 Inv.nr.4946, akte nr.73 d.d. 18560604
Frederika Willemina Simmelink, zonder beroep, huisvrouw van
Berend Willem Loitink, tezamen wonende op het goed Hoebink in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijnen man voornoemden Berend Willem Loitink het
vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik herroep al mijne vroegere
uiterste willen."
0507 Inv.nr.4940, akte nr.23 d.d. 18560609
Gerret Jan Grevink, landbouwer op Niers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Aan mijne huisvrouw Janna Stikken, ook genaamd Groot-Stikken,
bij mij inwonende, maak ik bij mijn overlijden mijne gehele
nalatenschap; ik wil dat zij alleen mijne erfgename zal zijn."
0508 Inv.nr.4940, akte nr.24 d.d. 18560609
Janna Stikken, ook genaamd Groot-Stikken, huisvrouw van Gerret
Jan Grevink, landbouwster, met welke man zij op het bouwplaatsjen Niers in Meddo is wonende, geeft haar testament op:
"Aan mijnen voornoemden man Gerret Jan Grevink, maak ik bij mijn
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overlijden mijne gehele nalatenschap;
mijnen erfgenaam zal zijn."

ik

wil

dat

hij

alleen

0509 Inv.nr.4940, akte nr.35 d.d. 18560724
Antoon ten Beijtel, landbouwer onder Vreden, draagt in eigendom
over aan Hohannes Lambertus ten Beijtel, landbouwer op de Hoeve
in Meddo, zijn onafgedeeld 241/256e deel aan de bouwplaats de
Hoeve in Meddo, door koper voor het geheel bewoond en gebouwd,
bestaande uit een bouwmanswoning, schuur en verder getimmer,
benevens in tuin, bouw, hooi en weiland, bos en woeste gronden,
sectie A nrs.876 t/m 884, 888 t/m 890, 892, 894 t/m 898, 900 t/m
902, 904, 906 t/m 911, 916 t/m 919, 921, 922, 924, 925, 978 t/m
980 en H nr.40 en gem. Lichtenvoorde sectie B nrs.175 en 176,
tezamen groot voor het geheel omstreeks 17 bunder 25 roeden 60
ellen. Aan verkoper is geen titel van aankomst bekend, als
zijnde het verkochte hem bij erfenis uit zijn ouderlijke nalatenschap aangekomen.
0510 Inv.nr.4946, akte nr.105 d.d. 18560727
Jan Derk Poelhuis, knecht, wonende onder Groenlo, verkoopt aan
Gerrit Jan Tigcheloven, landbouwer op Poelhuis in Meddo, het
onafgedeelde 1/16e deel aan het erf Poelhuis in Meddo, bestaande
in woonhuizen, schuren, opstallen, bouw-, gaarde-, heide-,
weide-, bos- en veengronden, sectie A nrs.1034, 1038, 1200,
1361, 1496, 1508, 1511, 1515, 1516, 1517, 1525, 1541, 1544 t/m
1546, 1548 t/m 1561, 1564 t/m 1567, 1696 t/m 1698, 1710, 2896,
2897, sectie B nrs.2129 en A nr.1724, samen groot 20 bunders 66
roeden 6 ellen, alles met de rechten in de Marken waartoe dat
erf behoort, voor ƒ 462,50. Er zijn geen titels van aankomst
bekend.
0511 Inv.nr.4940, akte nr.42 d.d. 18560810
Jan Hendrik Simmelink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Aan mijne huisvrouw Janna Willemina Simmelink, bij mij inwonende, maak ik bij mijn overlijden mijne gehele nalatenschap; ik
wil dat zij alleen mijne erfgename zal zijn."
N.B. Volgens nr.410 in 1873 op Stevenshuis.
0512 Inv.nr.4940, akte nr.43 d.d. 18560810
Janna Willemina Simmelink, huisvrouw van Jan Hendrik Simmelink,
landbouwster, met welke man zij in Meddo is wonende, geeft haar
testament op:
"Aan mijnen man Jan Hendrik Simmelink voornoemd, maak ik bij
mijn overlijden mijne gehele nalatenschap; ik wil dat hij alleen
mijnen erfgenaam zal zijn."
N.B. Volgens nr.410 in 1873 op Stevenshuis.
0513 Inv.nr.4946, akte nr.134 d.d. 18560917
Jan Willem Keunen, grondeigenaar, wonende op het erf Walvaart te
Meddo, geeft zijn testament op:
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"Ik Jan Willem Keunen, maak aan mijne vrouw Johanna Willemina te
Landewer het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap. Ik wil
op straf van vervalling van bovenstaande beschikking dat mijn
vrouw, in geval van hertrouwen na mijn dood, noch het erf Boeijink noch eenig ander erf dat van zijde mijner familie is aangekomen, zal bewonen."
0514 Inv.nr.4946, akte nr.135 d.d. 18560917
Johanna Willemina te Landewer, zonder beroep, wonende op het erf
de Walvaart in Meddo, echtgenoot van Jan Willem Keunen, geeft
haar testament op:
"Ik Johanna Willemina te Landewer, maak aan mijn man Jan Willem
Keunen het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap. Ik wil op
straf van vervalling van bovenstaande beschikking dat mijn man
in geval van hertrouwen na mijn dood, noch het erf Walvaart,
noch het erf Meerdink, noch eenig ander goed dat van zijde
mijner familie is aangekomen, zal bewonen."
0515 Inv.nr.4940, akte nr.48 d.d. 18561018
Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar, wonende in Meddo,
verkoopt aan Hendrik Willem te Gussinklo, grondeigenaar, wonende
in Meddo, een perceel heide of markengrond genaamd Tuunter
vlasspree, gelegen in Meddo, sectie A nr.417 ad 87 roeden 40
ellen voor 100 gulden. Het perceel is verkoper uit zijn ouderlijke nalatenschap bij erfopvolging aangekomen, zonder dat
daarvan titel van aankomst bestaat.
0516 Inv.nr.4946, akte nr.152 d.d. 18561031
Verkopers: Jan Berend te Boske en huisvrouw Hanna Loitink,
landbouwers op het goed het Boske in Meddo; Gerrit Jan Meijnen,
landbouwer in Winterswijk, voor zich en als vader en voogd over
zijn in huwelijk met wijlen Janna Berendina Loitink verwekte
minderjarige kinderen Jan Willem en Jan Hendrik Meijnen. Zij
verkopen aan Jan Berend Beijers, landbouwer op de Horst in Meddo
het onafgedeeld 2/3e deel aan enige percelen bouw-, weide- en
heidegrond, genaamd den Steenkamp, Snijdersland, Sevinkland en
Weijenboomskamp, alle gelegen in Meddo, voor het geheel kadastraal sectie A nrs.1993 t/m 1996, 2086 t/m 2089, 1627 en 1628,
totaal groot 3 bunders 27 roeden 90 ellen, met de daartoe behorende rechten in de mark van Meddo. De koopsom bedraagt 600
gulden.
0517 Inv.nr.4947, akte nr.11 d.d. 18570128
Jan Albert Stemerdink, landbouwer op de Slippe in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Johanna Willemina Lomans het vruchtgebruik mijner nalatenschap."
0518 Inv.nr.4947, akte nr.12 d.d. 18570128
Johanna Willemina Lomans, landbouwster, wonende op de Slippe in
Meddo, geeft haar testament op:
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"Overwegende, dat mijn tweede echtgenoot Jan Albert Stemerdink,
landbouwer, wonende op de Slippe in Meddo onder Winterswijk, ten
huwelijk aanbragt eene som van een duizend gulden; dat mijn
aanbreng ten huwelijk met hem, slechts bedroeg ene waarde van
vijfhonderd à zeshonderd gulden, zijnde mijn deel in de gemeenschap van goederen, tusschen mij en wijlen Jan Hendrik Maas,
mijn eersten echtgenoot, bestaan hebbende; dat zijn aanbreng
mitsdien den mijnen met minstens vierhonderd gulden overtreft.
Zoo maak ik hem het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Wanneer
men onverhoopt dezen mijn wil mogt aanvallen, dan maak ik aan
voornoemden Jan Albert Stemerdink, met in het ooghouding van en
uitdrukkelijke verwijzing naar zijn meerdere aanbreng, dat
gedeelte mijner nalatenschap in vollen eigendom, waarover mij de
wet de vrije beschikking gunt."
0519 Inv.nr.4947, akte nr.71 d.d. 18570514
Gerrit Jan Roerdinkholder, landbouwer op het Lemmenes in Meddo,
verkoopt aan Tobias te Strake, landbouwer in Meddo, het onafgedeeld 673/4032e aan het katerplaatsje Meddehold in Meddo, sectie
A nrs.2077, 2072, 2070, 2073, samen groot 65 roeden 40 ellen,
met de rechten voor dat deel in de mark Meddo, voor 150 gulden.
Verkoper heeft zijn aandeel in het plaatsje verkregen door zijn
huwelijk met Aleida Hendrika te Voortwis; de laatste titels van
eigendom zijn onderhandse acte van verkoop d.d. 3-8-1830 en acte
van 10-9-1832 voor notaris Roelvink en ambtgenoot.
0520 Inv.nr.4947, akte nr.115 d.d. 18570805
Catharina Dunnewold, landbouwster, wonende aan de Tuunte in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik benoem tot universelen erfgenaam mijn neef Gerrit Willem te
Kolste en bij vooroverlijden van dezen, mijn anderen neef Hendrik Jan te Kolste, beiden wonende bij mij aan Tuunte. Ik maak
de navolgende legaten, uit te keeren binnen een half jaar na
mijn dood, met de rente ad vier ten honderd 's jaars.
Vijfhonderd gulden aan opgemelde mijnen neef Hendrik Jan te
Kolste. Honderd gulden aan mijne nicht Christina te Kolste bij
mij inwonende. Vijftig gulden aan mijn neef Gerrit Jan te Kolste
op Reupenak. Vijftig gulden aan mijn neef Gerrit Willem Wilterdink, kind van Gerrit Jan Wilterdink aan 't Hulsen."
0521 Inv.nr.4947, akte nr.123 d.d. 18570829
Jan Willem Keunen, wonende aan de Markt in Winterswijk, heeft
door de rechtbank van Zutphen Wander Hesselink, grondeigenaar op
Boeijink in Huppel tot bewindvoerder aangewezen gekregen. Er
moet nu inventaris worden opgemaakt van al hetgeen tot de boedel
van Jan Willem Keunen behoort.
Roerende goederen: 1 t/m 54, samen ƒ 633,75. Inschulden: 55 t/m
66, samen ƒ 7598,10. Onroerende goederen:
67.Het erf Walvaart in Meddo; 68.Het erf Oud-Boeijink in Meddo;
69.Het erf de Landewer in Meddo; 70.Het erf Broekert in Huppel;
71.Het erf Meerdink in Henxel; 72.Twee stukken land in Meddo;
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73.Huis, erf, tuin en buitentuin, bewoond door Jan Willem Keunen
te Winterswijk; 74.Perceel gaardengrond aan 't eind der Ratumschestraat bij Winterswijk,in gebruik bij Jan Willem Keunen.
Schulden: nummers 75 t/m 113, samen ƒ 12996,965.
Titel-overschrijving: nr.114, acte van koop d.d. 21-1-1857.
0522 Inv.nr.4948, akte nr.143 d.d. 18571021
Derk Willem Dondergoor, landbouwer op Dondergoor in Henxel,
verkoopt aan Jan Hendrik Schuurhof, eveneens landbouwer op
Dondergoor, de onafgedeelde helft van het plaatsje Smitshuis in
Meddo, bestaande in huisje, bouw-, heide-, wei- en gaardeland,
sectie A nrs.1391c, 1509, 1518, 1522, 1529, 1530, 1532 t/m 1534,
1542 en 1563, samen groot 2 bunders 8 roeden 25 ellen, voor 600
gulden. Bij het verkochte behoren alle mark- of andere rechten
daaraan accessoir. Het verkochte is verkoper aangekomen door
huwelijksgemeenschap met zijn vrouw Hendrika Harmina Schuurhof,
welke met de koper Jan Hendrik Schuurhof enige erfgenamen waren
van hun vader Gerrit Jan Schuurhof, uit wiens nalatenschap het
plaatsje afkomstig was.
0523 Inv.nr.4948, akte nr.144 d.d. 18571023
(eerste zitting d.d.18-9-1857 akte nr.129). Veiling ten verzoeke
van: 1.Harmen Jan Freriks, medicinae doctor en huisvrouw Wandrina Gesina Lindenhovius; 2.Harmen Jan Freriks voornoemd als voogd
over Frederikus Hendrik, Everdina Clasina Bernarda en Grada
Aleida Lindenhovius, kinderen van wijlen de echtelieden Hendrik
Lindenhovius en Janna Gesina Ebbink; 3.Gerrit Jan Lindenhovius,
koopman; 4.Abraham van Eerden, logementhouder, als gehuwd met
Johanna Willemina Lindenhovius; 5.Wessel te Gussinklo, horlogemaker, als gehuwd met Clasina Bernarda Lindenhovius; deze allen
in Aalten wonende; 6.Gerrit Hendrik Meijerink, fabrijkant te
Winterswijk,
gehuwd
met
Johanna
Geertruida
Lindenhovius;
7.Engelbartus Roerdink, grondeigenaar op Roerdink (Woold);
8.Tobias
Hesselink,
grondeigenaar
op
Vriesenhuis
(Woold);
9.Maria Gesina Dunnewold, weduwe van voornoemde wijlen Hendrik
Lindenhovius.
Naast andere goederen wordt verkocht erf Koldeweij, bestaande
uit een boerenhuis en verdere getimmerten, bouw-, gaarde-,
heide-, weide-, groen- en houtgronden in Meddo, sectie A
nrs.1929, 1971, 1978 t/m 1981, 1983 t/m 1989, 1989bis, 1990, 2910
t/m 2912, 2985, 2986, 2989, 2990, 2993 en alle rechten in de in
verdeling zijnde mark van Meddo. Koper wordt de mede-eigenaar
Tobias Hesselink voor ƒ 4800.=.
0524 Inv.nr.4940, akte nr.40 d.d. 18571119
Bernard Joseph Elsinghorst, zonder beroep, wonende op het Roerdink in Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijnen neef Bernard Antoon Elsinghorst, landbouwer en
grondeigenaar, bij wien ik op het voornoemde goed Roerdink in
Meddeho ben inwonende, en bij zijn vooroverlijden, aan zijne
wettige kinderen, maak ik bij mijn overlijden mijne gehele
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nalatenschap. Ik wil alzoo dat hij, of zijne kinderen, zoo
mijnen neef voor mij mogt komen te overlijden, met uitsluiting
van een ieder die aanspraak op mijne nalatenschap zoude kunnen
of willen maken, mijnen of mijne eenige erfgenamen zullen zijn."
0525 Inv.nr.4948, akte nr.165 d.d. 18571223
De nalatenschappen van de echtelieden Jan te Giffel (overleden
30-3-1841) en Geertruid Meijnen (overleden 12-7-1849), gewoond
hebbende op Hoog Meijnen onder Lichtenvoorde worden door hun 5
kinderen geërfd. Dat zijn:
1.Gerrit Jan te Giffel (overleden in 1851 op Hoog Meijnen) wiens
rechten worden vertegenwoordigd door zijn 5 kinderen, t.w.
a.Janna Geertruid te Giffel , gehuwd met Gerrit Hendrik Wanders
op Wanders in Miste; b.Jan Willem te Giffel op Hoog Meijnen;
c.Jacomina te Giffel, gehuwd met Lubbert Derk Jan Hesselink op
Boeijink in Huppel; d.Antonia te Giffel op Hoog Meijnen; e.Jan
Berend te Giffel op Hoog Meijnen.
2.Teunis te Giffel op Laag Meijnen in Vragender onder Lichtenvoorde.
3.Grada Hendrika te Giffel, gehuwd met Teunis te Giffel op het
Giffel in Meddo.
4.Gerrit Willem te Giffel op Hoog Meijnen.
5.Aleida Gesina te Giffel (overleden 13-7-1857), gehuwd geweest
met Hendrik Jan Sikkink op Voortwis in Henxel, welke laatste
voogd is over haar minderjarige kinderen Hendrik Jan-, Catharina-en Jan Willem Sikkink.
Deze willen de gemeenschap door scheiding opheffen.
De totale waarde der nalatenschappen bedraagt ƒ 11680,30, waarin
dus elk der 5 kinderen is beregtigd voor ƒ 2336,06.
Tot de onroerende goederen behoren o.a. in Meddo:
1.Het plaatsje de Beijershut, sectie A nrs.2067 t/m 2069 en
2098, samen groot 83 roeden 20 ellen, geschat op ƒ 620.=.
2.Het bouwplaatsje Giffel, sectie A nrs.1243 t/m 1257, 2669,
2889, 2890, 2894, samen groot 6 bunder 48 roeden 30 ellen,
geschat op ƒ 3850.=.
Bij de toedeling gaat het plaatsje Beijershut naar de vijf
kinderen van Gerrit Jan te Giffel en het bouwplaatsje het Giffel
naar Grada Hendrika te Giffel.
0526 Inv.nr.4941, akte nr.22 d.d. 18580417
Verkopers: Jan Hendrik ter Woordt en Johanna Willemina ter
Woordt, landbouwers op de Woord in Meddo. Zij verkopen aan Frans
Antoon ter Steeg, landbouwer op Geessink in Meddo, hun onafgedeeld 1/10e gedeelte aan het bouwplaatsje den Barkel in Meddo,
sectie A nrs.1164, 1167, 2204, 2206, 2207, 2264, 2273 t/m 2276,
samen groot 4 bunders 46 roeden 70 ellen voor 200 gulden. Het
verkochte is de verkopers aan gekomen uit hun ouderlijke nalatenschap, zonder dat daarvan verdere titels van aankomst bekend
zijn.
0527 Inv.nr.4949, akte nr.53 d.d. 18580422
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Voor de Commissie der Mark Meddo worden de volgende percelen
geveild:
1.Perceel heide genaamd Kooijerslat, aan de grintweg naar Zutphen, grenzende aan het goed de Kooij, het perceel van Dunnewold
op Jonkers en hierna volgend perceel 2; sectie H ged.nrs.166,
170 en ouden weg, groot 2 bunder 21 roeden 40 el; gekocht door
Gerrit Willem Dunnewijk en Jan Berend te Strake, landbouwers
onder Winterswijk, voor ƒ 120.=.
2.Perceel heide genaamd Kooijerslat, naast het voorgaande perceel, belend door de percelen van Nijenhuis, Dunnewold op Jonkers; sectie H ged.nrs.170 groot 1 bunder 24 roeden 66 el;
gekocht door Gerrit Jan Nijenhuis en Jan Berend te Strake,
landbouwers onder Winterswijk, voor ƒ 25.=.
3.Perceeltje heide, vroeger door Overkamp gebruikt, aan de weg
van de Beerninkbrug naar de Ouden Eibergschen dijk, begrensd
door het perceel van Vriesen en de nieuwe waterleiding, die van
het Voorde komt; sectie A ged.nrs.1039 en 2907 groot 11 roeden
70 el; gekocht door Jan Willem Roerdink, grondeigenaar onder
Winterswijk, voor ƒ 5.=.
4.Perceeltje heide idem, grenzende aan het voorgaande, de volgende percelen 5 en 6 en dat van Vriesen; sectie A ged.nrs.1039
en 2907 groot 1 bunder 25 roeden; gekocht door Johannes Bernadus
Overkamp, landbouwer onder Vreden, voor ƒ 40.=.
5.Perceel hooigrond, belendende de percelen 4 en 6, dat van
Vriesen, de waterleiding en het oudhoevig land bij Schilderink;
sectie A ged.nrs.1039, 1112 en 2907, groot 71 roeden 10 el;
gekocht door Hendrikus Schilderink, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 30.=.
6.Stuk bouwland, bij Schilderink in gebruik, belend door percelen 4, 5 en 7 en het land bij Schilderink; sectie A ged.nr.2907,
groot 78 roeden 80 el; gekocht door Derk Eitink, landbouwer
onder Winterswijk, voor ƒ 15.=.
7.Perceel bos, weiland, bouwland, hakhout en laan, gelegen en in
gebruik bij Schilderink, belend door perceel nr.6 en die van
Derk Uwland, Hietbrink en Schilderink; sectie A nrs.1027, 1028
en ged. nrs.2907, 1026, 1040 en Ouden weg, groot 1 bunder 80
roeden 80 el; gekocht door Hendrikus Schilderink voornoemd voor
ƒ 35.=.
8.Drie strookjes heide aan de weg van de Beerninkbrug naar de
Ouden Eibergschen weg, belend door het bos van Overkamp; sectie
A ged.nr.2907 groot 47 roeden 60 el; gekocht door Hendrikus
Schilderink voornoemd voor ƒ 15.=.
9.Driehoekig perceel heide, vroeger door Pelkwijk bezeten, aan
de weg van de Beerninkbrug naar de Ouden Eibergschen weg, belend
door de percelen van Broekmans en Reijerink; sectie A ged.nrs.
1119, 1120 en ouden weg groot 37 roeden 90 el; gekocht door
Hendrikus Schilderink voornoemd voor ƒ 20.=.
10.Strookje heide aan de weg naar Eibergen tegen het perceel van
Vriesen, bij de Illegoorsche brug; sectie A ged.nr.3069 groot 12
roeden 80 el; gekocht door Jan Willem Roerdink voornoemd voor
ƒ 20.=.
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11.Perceel heide aan de Ouden Eibergschen weg, belend door de
percelen van Steenkamp en Roerdink; sectie A ged.nr.1120 groot
69 roeden; gekocht door Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar
te Rekken, voor ƒ 38.=.
12.Smalle strook heide of wal aan de weg naar Eibergen, lopende
langs het perceel van Hietbrink en schietende tegen de weg naar
Zwilbroek; sectie A ged.nrs.1117, 1118 en ouden weg, groot 19
roeden 30 el; gekocht door Jan Boerhof, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 11.=.
13.Perceel heide, ged. met water, aan de weg langs het Bietenslat naar het Zwilbroeksche veen, belend door de percelen van
Willink,
te
Kronnie
en
de
weduwe
ter
Steeg;
sectie
A
ged.nrs.1202, 1203 en ouden weg, groot 1 bunder 41 roeden 20 el;
gekocht door Hendrik Jan te Kronnie, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 20.=.
14.Perceel heide aan de overzijde van de weg naar het Zwilbroeksche veen, tegenover dat van de weduwe ter Steeg, belend door
die van Vriesen en Jan Derk ten Beitel; sectie A ged.nrs.1202,
1203, 1204, 1206, 1224, 1227, 1228 en ouden weg, groot 2 bunder
50 roeden 80 el; gekocht door Frans Antoon ter Steeg, landbouwer
onder Winterswijk, voor ƒ 200.=.
15.Perceeltje heide bij het Bietenslat, belend door perceel van
Jan te Giffel en de weg langs het Bietenslat naar het veen;
sectie A ged.nr.1233 en ouden weg, groot 18 roeden 50 el; gekocht door Jan Willem Geessink, landbouwer onder Winterswijk,
voor ƒ 7.=.
16.Perceel heide achter Keveskamp aan de weg naar het Geldersche
veen, belend door de gronden van Poelhuis, Stemerdink en Grimmelt; sectie A ged.nrs.1329, 1330 en 3026, groot 3 bunders 27
roeden 80 el; gekocht door Berend Willem Oonk, landbouwer onder
Winterswijk, voor ƒ 260.=.
17.Perceel heide tegenover het Geldersche veen, belend door de
gronden van Simmelink, ten Pas, Goossens en Loitink; sectie A
ged.nr.1338, groot 44 roeden 45 el; gekocht door Jan Berend ten
Pas, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 50.=.
18.Perceel heide, aan de weg langs het Geldersche veen naar de
Pruissische grenzen tegenover dat van Wolberink, belend door de
grond van Bengevoort; sectie A ged.nrs.1216, 1334 en ouden weg,
groot 86 roeden 50 el; gekocht door Bartholomeus Sieverdink,
landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 95.=.
19.Perceel heide aan de weg naar Vreden, lopende om de bosjes
van Tiggeloven en Wassink en schietende tegen het perceel van de
weduwe Batenburg; sectie A ged.nr.1364, groot 1 bunder 5 roeden
10 el; gekocht door Gerrit Jan Tiggeloven, landbouwer onder
Winterswijk, voor ƒ 45.=.
20.Perceel heide, gedeeltelijk tegenover het voorgaande, aan de
weg naar Vreden, belend door de gronden van Schuurhof en de
weduwe Batenburg; sectie A ged.nrs.1364, 1365, 1366 en ouden
weg, groot 1 bunder 95 roeden 20 el; gekocht door Jan Hendrik
Schuurhof, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 105.=.
21.Perceel heide, niet ver van het voorgaande gelegen, aan de
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weg naar Vreden, belend door de percelen van Grimmelt en
Tenkink; sectie A ged.nrs.1364, 1366, 1367, 2969 en ouden weg,
groot 2 bunder 63 roeden 90 el; gekocht door Bernard Ferdinand
Joseph Grimmelt voor ƒ 100.=.
22.Perceel heide in het Eendengoor, tegen de Pruissische grenzen, belend door de gronden van Geelink, Hesselink op de Kappe,
en Tiggeloven; sectie A ged.nrs.1369, 1370, 1371 en ouden weg,
groot 1 bunder 23 roeden 20 el; gekocht door Gerrit Hendrik
Stammers, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 60.=.
23.Driehoekig perceel heide tussen van Eerden en den Eibergschen
weg, tegen de zigtvree van van Eerden, den kamp van Landewer en
den nieuwen weg lopende van van Eerden naar den Eibergschen weg;
sectie A ged.nrs.2179 en 2197, groot 37 roeden 80 el; gekocht
door Willem van Eerden, grondeigenaar onder Winterswijk, voor
ƒ 65.=.
24.Perceel heide voor het Giffel, aan de weg lopende langs het
Giffel naar het veen, belend door de percelen van de Boske,
Wieskamp, Boeijink en te Kronnie; sectie A ged.nrs.1271, 1272 en
ouden weg, groot 1 bunder 36 roeden 80 el; gekocht door Jan
Albert Geessink, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 190.=.
25.Perceel heide aan den Giffelschen dijk, even voorbij het
Giffel, belend door de percelen van Nijenhuis, Wolberink, Lomans
en Hesselink; sectie A ged.nrs.1219, 1220, 1226, 1270 en ouden
weg, groot 65 roeden 80 el; gekocht door Gerrit Hendrik Stammers, landbouwer onder Winterswijk, voor ƒ 35.=.
0528 Inv.nr.4949, akte nr.56 d.d. 18580429
Gerrit Hendrik Stammers, landbouwer op de Bothoek in Meddo,
verkoopt aan Jan Derk Willem Abbink, wever in Meddo, een perceel
heide gelegen in het Eendengoor tegen de Pruissische grenzen in
Meddo, sectie A gedeelte van nrs.1369 t/m 1371 en ouden weg,
groot 1 bunder 23 roeden 20 ellen, voor 60 gulden. Het perceel
is verkoper aangekomen bij akte van 22-4-1858 voor notaris
Roelvink.
0529 Inv.nr.4949, akte nr.62 d.d. 18580505
(eerste zitting d.d.21-4-1858 akte nr.52). Veiling van onroerende goederen behorende tot de boedel van de bij
vonnis van de
Arrondissements Regtbank Zutphen d.d. 10 september 1857 onder
curatele gestelde Jan Willem Keunen, en zulks ten verzoeke van
Wander Hesselink, grondeigenaar op Boeijink in Huppel als curator en Lubbert Derk Jan Hesselink, grondeigenaar op Eeltink in
Miste als toeziende curator van de curandus.
Betreft vele percelen, waaronder in Meddo:
1.Het erf Boeijink bestaande in huis, schuur en verdere opstallen, bouw-, weide-, gaarde-, bos-, heide- en veengronden, sectie
A nrs.63, 481, 482, 647, 648, 667 t/m 669, 674, 678, 679, 683,
684, 693 t/m 696, 2622, 2630, 2974, 3030, sectie H nr.56, A
nr.574 en gedeelte van nrs.489, 490, 561, 571, 572, 1212, 1213,
1214, 1217, H ged.van nrs.134, 156, 159, 160, 162, totaal 22
bunders 89 roeden 40 ellen en veengrond bij dit erf, sectie H
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nr.101 ad 55 roeden. Koper wordt Grades Nijenhuis, houtkoper
onder Winterswijk, voor 5651 guldens.
2.Het erf Walvaart bestaande in huis, schuur en verdere getimmerten, bouw-, weide-, gaarde-, bos-, veen- en heidegronden,
sectie A nrs.2367, 1166, 2294bis, 2285 t/m 2306, 2364 t/m 2366,
2369 en ged. van nrs.2179, 2180, 2195a, 2197, 2307, 2319, 2323,
2367, 2968 t/m 2971, totaal 27 bunders 59 roeden 80 ellen; een
stuk bouwland bij dit erf niet ver van Tjeenk en Esselink, in
pacht bij Heurnink, sectie A nr.2447 ad 29 roeden 70 ellen en
een stuk bouwland bij het voorgaande, in pacht bij Sieverdink op
Goossens, sectie A nr.2442 ad 50 roeden 70 ellen. Dit erf c.a.
wordt uiteindelijk niet verkocht.
Titels van aankomst ad 1: akten d.d. 5-8-1843 en 27-4-1854.
0530 Inv.nr.4949, akte nr.133 d.d. 18580809
Depôt door Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, Roelof Tenkink,
Jan Barts te Kronnie, Christiaan Johan Rosen, Frederik Jan van
Dunnewold en Johan Joseph Elsinghorst, allen te Winterswijk,
handelende als leden der commissie ter verdeling der mark Meddo.
Betreft de onderhandse acte van scheiding der mark van Meddo.
0531 Inv.nr.4949, akte nr.135 d.d. 18580812
Ten verzoeke van: 1.Hendricus Nijenhuis; 2.Harmen Jan Nijenhuis;
3.Derk Willem Nijenhuis; 4.Jan Derk Loitink als vader en voogd
over Johanna Gesina Loitink, bij wijlen zijn vrouw Janna Berendina Nijenhuis verwekt; 5.Hendrica Boeijink, weduwe van de
erflater, met welke zij in gemeenschap van goederen was gehuwd;
6.genoemde Hendricus Nijenhuis als toeziend voogd over het sub 4
genoemde kind; wordt overgegaan tot beschrijving van de door
Berend Willem Nijenhuis (overleden 7-8-1858), in leven landbouwer op Hoebinkhuisje in Meddo, nagelaten goederen:
Inschulden: nummers 1 t/m 9, samen ƒ 1916,50.
Gereed geld: nummers 10 en 11, samen ƒ 33,80.
Inboedel: nummers 12 t/m 31, samen ƒ 403.=.
Schulden: nummers 32 t/m 36, samen ƒ 306,50.
Comparante ad 5 is hierin uit kracht harer gemeenschap van
goederen met de erflater beregtigd voor de helft, en de comparanten ad 1, 2, 3 en de minderjarige sub 4 voor de wederhelft
uit kracht van wettelijke erfgenaamschap. Bedoelde wettelijke
erfgenamen ad 1, 2, 3 en de minderjarige sub 4 zijn de kinderen
en afstammelingen van wijlen Teunis Nijenhuis, broeder des
erflaters.
0532 Inv.nr.4949, akte nr.143 d.d. 18580906
Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar, wonende te
Winterswijk, handelende als voorzitter der Mark Meddo, draagt
over aan Theodorus Overkamp, steenbakker, wonende onder Vreden,
een stuk markgrond, de koper reeds krachtens vroegere beslissing
van Markgeërfden aangewezen, gelegen in de Mark Meddo tegenover
de steenbakkerij van genoemde Overkamp op het Hazenveld, sectie
A gedeelte van de nrs.2928 en 1026 benevens van een ouden weg,
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groot 2 bunder 3 roeden 60 ellen, voor de reeds vroeger gekweten
prijs van 150 gulden.
0533 Inv.nr.4949, akte nr.153 d.d. 18581013
Beschrijving op het goed Maas in Meddo van de boedel van wijlen
Janna Willemina Venemans (overleden 24-8-1858), eerder weduwe
van wijlen Berend Willem Maas, later gehuwd met Jan Willem Maas.
Dit geschiedt ten verzoeke van Jan Derk Venemans, landbouwer,
wonende op Kremers in Ratum als voogd over Jan Hendrik- en Janna
Berendina Maas, minderjarige kinderen uit het huwelijk van
wijlen Berend Willem Maas en Janna Willemina Venemans, en voorts
ten overstaan van Jan Derk Loitink, landbouwer, wonende op
Voshuis in Meddo als toeziend voogd over de minderjarigen.
Berend Willem Maas en Janna Willemina Venemans zijn op 5-7-1839
gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden, welk huwelijk is ontbonden
door overlijden van de man op 24-3-1847. Daarna is boedelbeschrijving opgemaakt d.d.17-6-1850. De vrouw is daarna op 19-61850 voor de 2e keer gehuwd met Jan Willem Maas in volle gemeenschap van goederen; uit dit 2e huwelijk zijn geen afstammelingen.
Roerende goederen en pretensiën: nummers 1 t/m 88, ƒ 1051,95.
Schulden: nummers 89 t/m 96, ƒ 3935,30.
Onroerend goed:
1.Onafgedeelde helft van het bouwplaatsje Maashuisje in Meddo en
van ½ zitplaats in de Hervormde kerk te Winterswijk (dit behoort
door erfopvolging voor een deel aan de minderjarigen en voor een
ander deel aan de 2e echtgenoot Jan Willem Maas).
2.Bouwplaats Maas in Meddo met bijbehorende zitplaatsen in de
Hervormde kerk te Winterswijk (behoort voor de onafgedeelde
helft aan de minderjarigen en voor 't overige aan Jan Willem
Maas).
3.Onafgedeeld 1/8e deel aan het bouwplaatsje Kremers in Ratum,
behorende reeds aan Janna Willemina Venemans tijdens het aangaan
van haar eerste huwelijk. Hierin komen de minderjarigen voor hun
vaderlijk en moederlijk versterf op en Jan Willem Maas als
tweede echtgenoot.
Titels van aankomst:
1.Acte van boedelbeschrijving d.d. 17-6-1850; 2.Acte van 25-111846, waarbij Berend Willem Maas en Janna Willemina Venemans
aankopen de onafgedeelde helft van Maashuisje c.a.
3.Acte van 11-5-1850, waarbij Jan Willem Maas en Janna Willemina
Venemans aankopen de bouwplaats Maas c.a.
0534 Inv.nr.3159, akte nr.3659 d.d. 18590201 (Groenlo).
Jan Derk Boeijink, landbouwer, wonende onder Winterswijk, geeft
zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij vóór dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen mogt komen na te laten, alsdan geef, maak en
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legateer ik aan mijne aanstaande huisvrouw Johanna Geertruida te
Voorde, weduwe van Jan Willem Schurink, landbouwster, wonende op
Wesselink in Meddho onder Winterswijk, het levenslange vruchtgebruik van mijne geheele nalatenschap, zonder gehouden te zijn
ter zake van dat vruchtgebruik eenige zekerheid of borgtocht te
stellen, waarvan ik haar voor zoo veel noodig ontsla bij deze.
Mogt ik echter bij mijn overlijden geen kind, kinderen noch
wettige afkomelingen komen na te laten, alsdan stelle en benoeme
ik voornoemde mijne aanstaande huisvrouw Johanna Geertruida te
Voorde tot mijne eenige en algeheele erfgename, ten einde dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in
vollen en vrijen eigendom en genot te kunnen en mogen beschikken, terwijl, bij aldien genoemde mijne aanstaande huisvrouw
Johanna Geertruida te Voorde vóór mij mogt komen te overlijden
en ik geen kind, kinderen, noch wettige afkomelingen mogt komen
na te laten, ik tot mijne eenige en algeheele erfgenamen benoem
de kinderen van dezelve mijne aanstaande huisvrouw Johanna
Geertruida te Voorde, in echt verwekt bij gemelden haren overledenen man Jan Willem Schurink, ten einde ook deze in dat geval
dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in
vollen en vrijen eigendom en genot kunnen en mogen beschikken.
Ik benoem dezelve mijne aanstaande huisvrouw tevens tot eenige
uitvoerderse van dezen mijnen uitersten wil en zulks met verleening van alle daartoe noodige magt en regt en in het bijzonder
het regt van bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig
de wet."
N.B. In de kant staat: overleden 23-4-1881.
0535 Inv.nr.3159, akte nr.3660 d.d. 18590201 (Groenlo).
Johanna Geertruida te Voorde, landbouwster, wonende op Wesselink
in Meddho onder Winterswijk, weduwe van Jan Willem Schurink,
geeft haar testament op:
"Ik herroep en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij vóór dato dezes gemaakt of gepasseerd, en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen mogt komen na te laten, alsdan geef, maak en
legateer ik aan mijnen aanstaanden man Jan Derk Boeijink, landbouwer, wonende op Tjeenk onder Winterswijk, het vruchtgebruik
van mijn geheele nalatenschap en zulks zijn leven lang gedurende
en zonder gehouden te zijn ter zake van dat vruchtgebruik eenige
zekerheid of borgtocht te stellen, als waarvan ik hem voor zoo
veel noodig ontsla bij deze.
Mogt ik echter bij mijn overlijden geen kind, kinderen noch
wettige afkomelingen komen na te laten, in dat geval stelle en
benoeme ik voornoemden mijnen aanstaanden man Jan Derk Boeijink
tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam, ten einde dadelijk
na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in vollen en
vrijen eigendom en genot te kunnen en mogen beschikken.
Ik benoem voornoemden mijnen aanstaanden man tevens tot eenigen
uitvoerder van dezen mijnen uitersten wil en zulks met verlee15 november 2006
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ning van alle daartoe noodige magt en regt en in het bijzonder
het regt van bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig
de wet."
N.B. In de kant staat: Vervallen door vooroverlijden man.
0536 Inv.nr.4941, akte nr.6 d.d. 18590224
Veiling van onroerend goed door Antoon ten Beijtel voor 241/256e
en Johanna Rebecka ten Beijtel (beiden Vreden) voor 15/256e.
Betreft in Meddo:
1.Hooigrond in de Garverdinkmate (29 roeden 40 ellen) aan Hendrikus Poelhuis op Beernink, Gerrit Jan Lambertus Groot Beernink
op Bruggers en Jan Willem Poelhuis op Warrierdink voor ƒ 180.=.
2.Bouwland genaamd de Bult met aanliggende hooigrond aan de
Garverdinkmate aan Bartholomeus Sieverdink op Goossenshuis in
Meddo voor ƒ 305.=.
3.Hooigrond in de Garverdinkmate aan Garret Hendrik te Molder op
Garverdink in Meddo voor ƒ 220.=.
4,5 en 6.Percelen hooigrond idem aan de kopers sub 1 voor resp.
ƒ 263.=, ƒ 263.= en ƒ 274.=.
7.Bouwland genaamd het Zijland (23 roeden 10 ellen) aan koper
sub 3 voor ƒ 185.=.
8.Veengrond op Garverdinkveen op het Zwilbroeksche veen aan
Hendrikus Johannes Reirink (Zwolle, Eibergen) voor ƒ 75.=.
9.Idem aan Johannes Hendrikus Tops (Eibergen) voor ƒ 64.=.
10.Idem aan Bernades Nijveld (Eibergen) voor ƒ 68.=.
11 en 12.Idem aan Jan Albert Kots op de Braak in Meddo voor
resp. ƒ 95.= en ƒ 101.=.
13.Idem aan Hendrikus Klein Tuunte (Eibergen) voor ƒ 91.=.
14.Idem aan Jan Hendrik te Marveld (Eibergen) voor ƒ 86.=.
15 en 16.Idem aan Hendrik Jan Hijink (Huppel) voor resp. ƒ 65.=
en ƒ 62.=.
17,18 en 19.Idem aan Gerret Jan Koldewij op het Nieuwe Voorde in
Meddo voor resp. ƒ 46.=, ƒ 42.= en ƒ 33.=.
20.Idem aan koper sub 11 en 12 voor ƒ 41.=.
21 en 22.Percelen heigrond gelegen voor het Garverdink in Meddo,
beide ca.56 roeden aan Hendrikus Schilderink op Groot Oostendorp
in Meddo voor resp. ƒ 51.= en ƒ 58.=.
23.Bouwplaatsje Heurnderkamp in Huppel (aan Gerret Jan Smalbrake
in Huppel voor ƒ 537,50).
0537 Inv.nr.4951, akte nr.33 d.d. 18590414
Comparanten 1.Jan Albert Oonk; 2.Harmanus Oonk en 3.Jan Willem
Oonk, deze als in algemene gemeenschap van goederen gehuwd met
Janna Geertruid Oonk, allen wonende te Winterswijk, geven te
kennen hun gemeenschap t.a.v. de goederen uit de nalatenschap
van wijlen hun vader en schoonvader Gerrit Jan Oonk, door scheiding te willen opheffen.
Onder deze goederen bevindt zich o.a. het plaatsje Beeks in
Meddo, sectie A nummers 391, 2085, 2182, 2190 t/m 2194, 2686,
2688, 2762, 2763, 389, samen groot 3 bunder 36 roeden 94 ellen,
benevens de bij de acte van Meddosche markscheiding hierbij
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toegedeelde mark- en heidegronden, te weten sectie A nrs.2180,
2181, 2183, 2184 t/m 2189, 2195, 2272, 2761, samen groot 8
bunder 57 roeden 50 ellen, tezamen geschat op ƒ 3500.=.
Dit plaatsje Beeks c.a. wordt bij de scheiding toegedeeld aan
Harmanus Oonk voornoemd.
Titels van aankomst t.a.v. het plaatsje Beeks: de koopakte d.d.
14-2-1843 en de onderhandse acte van scheiding der mark van
Meddo d.d. 15-3-1858.
0538 Inv.nr.4941, akte nr.15 d.d. 18590418
Lambertus ten Hagen, landbouwer, wonende op het Hagen in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Bij mijn overlijden stel ik tot mijnen eenigen en algemenen
erfgenaam, mijnen broeder Gerret Willem ten Hagen, en bij zijn
vooroverlijden, zijne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling, met mij op voornoemde bouwplaats het Hagen wonende, ten
einde mijne gehele nalatenschap in eigendom te bezitten."
0539 Inv.nr.4941, akte nr.16 d.d. 18590418
Johanna Berendina Wormskamp, zonder beroep, huisvrouw van de
landbouwer Lambertus ten Hagen, met den welken zij op de bouwplaats het Hagen in Meddo woont, geeft haar testament op:
"Bij mijn overlijden stel ik tot mijnen eenigen en algemenen
erfgenaam, mijnen zwager Gerret Willem ten Hagen, en bij vooroverlijden, zijne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling,
met mij op voornoemde bouwplaats het Hagen wonende, ten einde
mijne gehele nalatenschap in eigendom te bezitten."
0540 Inv.nr.4951, akte nr.46 d.d. 18590505
Jan Hendrik Oonk, klompenmaker, wonende op Moskers in Meddo,
bruidegom en Hanna Willemina Boeijink, landbouwster, wonende in
Meddo, bruid, zijn voornemens eerstdaags een huwelijk met elkaar
aan te gaan. Zij leggen de volgende voorwaarden vast: De a.s.
echtelieden huwen in gemeenschap van winst en verlies. Alleen
door de a.s. echtgenoot wordt ten huwelijk aangebracht, t.w.:
het 17/32e deel van de roerende goederen, omschreven in de
boedelbeschrijving van 20-2-1856 (notaris Roelvink) en een
inschuld t.l.v. de heer Huijskes, lakenkoper te Groenlo, van 169-1856 ad ƒ 600.=.
0541 Inv.nr.4951, akte nr.49 d.d. 18590513
Verkopers: Harmen Jan Tenkink, fabrikant te Winterswijk, en Anna
Aletta Tenkink en haar man Frederik Jacob Antonie Hugenholtz,
grondeigenaar, allen wonende op het goed Waliën in Huppel. Zij
verkopen aan Jan Hendrik Schuurhof, landbouwer in Henxel, een
perceel markengrond gelegen in het Meddosche veld, van twee
kanten begrensd door gronden van de heer Grimmelt en van de twee
andere zijden door nieuwe markwegen, sectie A kennelijk afgedeeld deel van nr.1366 groot voor dit deel 2 bunder 47 roeden 77
ellen voor 218 gulden. Titel van aankomst is de acte van de
scheiding der Mark Meddo van 15-3-1858.
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0542 Inv.nr.4941, akte nr.20 d.d. 18590513
Janna Maria Garverdink, weduwe van Tobias Oostendorp, landbouwster, wonende op het Zwilbroek onder Vreden, verkoopt aan Johannes Boerhof, landbouwer op Stoltenborg in Meddo, enige toegedeelde markengronden in Meddo, sectie A gedeelten van de
nrs.1131 t/m 1133, 2209 en oude weg, groot één bunder 91 roeden,
voor 80 gulden. Het verkochte is de verkoopster aangekomen bij
verdeling der Mark van Meddeho.
0543 Inv.nr.4951, akte nr.53 d.d. 18590519
Depôt door Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt te Winterswijk als
voorzitter der markcommissie van Meddo. Betreft de onderhandse
acte van scheiding der veengronden, behorende tot de mark van
Meddo.
0544 Inv.nr.4951, akte nr.107 d.d. 18590817
Jan Willem Keunen, particulier, wonende te Winterswijk, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep bij deze uitdrukkelijk alle vroeger door mij gemaakte uiterste willen."
0545 Inv.nr.4941, akte nr.41 d.d. 18590903
(eerste zitting d.d.13-8-1859 akte nr.34). Veiling ten verzoeke
van Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar, en huisvrouw Johanna Theodora Berendina Schreven, wonende Winterswijk
en Harmanus Johannes Schreven, landbouwers op Nijenhuis in
Meddo. Geveild wordt de bouwplaats Nijenhuis in Meddo, bewoond
door voornoemde Schreven, en bestaande in bouwmanswoning, schuur
en verdere getimmertens, bouw-, tuin-, weiland, houtwallen en
heide, sectie A nrs.56, 469, 470, 576, 577, 6776, 578 t/m 585,
649, 650, 675, 2623, 2624, 2633, 2637, 2642, H nrs.105, 151 t/m
153, voorts de heidegronden in de sectien A en H ter gezamenlijke grootte van nagenoeg 12 bunder 16 roeden 43 ellen, de nrs.577
en 586 geheel en gedeelten van nrs.454, 471, 473, 485, 561,
585bis, 587, 608, 1329, 1330, 1332, 1333, 1354a, 3026, 134a, 136,
154a, 156, 159, 160 en oude weg. Voor 5910 gulden wordt koper
Harmanus Johannes Schreven voornoemd, die voor de helft al
eigenaar ia en dus de helft aankoopt voor 2955 gulden.
0546 Inv.nr.4941, akte nr.42 d.d. 18590903
(eerste zitting d.d. 13-8-1859 akte nr.35).Veiling ten verzoeke
van 1.Johanna Theodora Berendina Schreven, huisvrouw van Bernard
Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar, wonende Winterswijk;
2.Harmanus Johannes Schreven, landbouwer; 3.Gesina Christina
Nijenhuis, landbouwster; 4.Janna Catharina Nijenhuis, huisvrouw
van Gerrit Willem Beskers, landbouwer; de nrs.2, 3 en 4 op de
bouwplaats Nijenhuis in Meddo; 5.Janna Berendina Nijenhuis,
huisvrouw van Christiaan ten Haken, landbouwer op Klein Sieverdink in Brinkheurne; 6.Gerrit Jan Nijenhuis, landbouwer, en
huisvrouw Johanna Berendina Konings, vroeger weduwe van Jan
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Hendrik Nijenhuis, wonende op de bouwplaats Nijenhuis. Comparant
1 is eigenaar voor de helft, nr.2 voor een vierde, nrs.3, 4 en 5
elk voor 5/64e deel en nr.6 voor 1/64e deel. Geveild wordt:
a.Weiland genaamd het Broek in Meddo, sectie A nr.720 ad 1
bunder 27 roeden 20 ellen.
b.Perceel weiland de Schotmorsse, eerste onderdeel, in Meddo,
sectie A nrs.204 (2 bunder 31 roeden 30 ellen) (noordelijk deel)
en 205 (5 roeden 10 ellen).
c.Perceel weiland de Schotmorsse, tweede onderdeel, in Meddo,
sectie A nrs.204 (2 bunder 31 roeden 30 ellen) (zuidelijk deel).
d.Weiland de Kampsmaat in Meddo, sectie A nrs.421, 422, 423,
samen groot 6 bunder 89 roeden 70 ellen.
Kopers worden:
ad a.Hendrik Kersten, landbouwer op Kronnie in Meddo, voor ƒ
510.=. ad b.Gerrit Willem Beskers, voornoemd, voor ƒ 960.=
(omdat hij zelf voor 5/64e deel eigenaar is wordt de feitelijke
koopsom ƒ 885.=.
ad c.Gerrit Jan Lambertus Groot-Beernink op Bruggers en Christiaan Wiggers op Hoebinkhuisje, beide landbouwers in Meddo, voor ƒ
902.=.
ad d.Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, voornoemd, voor ƒ
2315.=.
0547 Inv.nr.4951, akte nr.111 d.d. 18590903
(eerste zitting d.d.13-8-1859 akte nr.104). Veiling ten verzoeke
van: 1.Willem Wichert Beskers, kalkbrander in Cotten als lasthebber van a.Gerrit Willem Beskers, gehuwd met Janna Catharina
Nijenhuis, b.Gerrit Jan Nijenhuis, gehuwd met Johanna Berendina
Konings, c.Gesiena Christina Nijenhuis, ongehuwd en meerderjarig; 2.Christiaan ten Haken, gehuwd met Janna Berendina Nijenhuis; 3.Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt voor zich en als
lasthebber van Johanna Theodora Bernarda Schreven, zijn huisvrouw; 4.Hermanus Johannes Schreven; allen grondeigenaren,
wonende in Winterswijk. Geveild wordt het erve en goed Nijenhuis
in Meddo en 3 zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk.
Kopers worden:
I.Erve en goed Nijenhuis is Meddo sectie A nrs.57, 464 t/m 466,
588 t/m 599, 653, 663, 664, 2620, 2626, 2636, 2645 en H nrs.146,
148 t/m 150; voorts de bij dit erf toegedeelde heidegrond uit de
mark Meddo gelegen bij het Paalslat, bij Tolkamp, bij de Kooij,
tussen Weerkamp en den grintweg, tussen Nijenhuis en den grintweg, op den Valkenburg en bij 't Giffel samen groot circa 20
bunders 87 roeden; voorts een perceel veengrond sectie H nr.1061
groot 75 roeden 30 ellen. Alles tezamen 30 bunders 5 roeden.
Koper wordt Gerrit Willem Beskers voornoemd voor 6200 gulden.
II.Een zitplaats in de Herv.Kerk te Winterswijk: Jan Willem
Sellink, landbouwer onder Winterswijk voor 88 gulden.
III.Idem door idem voor 79 gulden.
IV.Idem door idem voor 64 gulden.
Het goed Nijenhuis behoorde voor de helft aan mej.Johanna Theodora Bernarda Schreven en voor de andere helft aan de overige
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verkopers, behalve Hermanus Johannes Schreven.
Er is geen andere titel van aankomst dan acte Meddosche markescheiding d.d. 15-3-1858.
0548 Inv.nr.4941, akte nr.49 d.d. 18590925
Jan Willem Keunen, grondeigenaar in Meddo, geeft zijn testament
op: "Bij mijn overlijden maak en legateer ik aan mijne huisvrouw
Johanna Willemina te Landewer het vruchtgebruik mijner gehele
nalatenschap, haar leven lang gedurende, benevens al mijnen
eigendom aan die goederen, welke door mijne evengenoemde huisvrouw bij het ingaan van ons huwelijk ten huwelijk zijn aangebracht. Uit het overige mijner nalatenschap legateer ik:
Aan mijn neef Jan Albert Geessink, landbouwer op de bouwplaats
de Hilte in Meddo eene som van 4000 gulden.
En aan Hendrika Berendina te Giffel, thans aan het Giffel voornoemd in Meddo wonende, een som van 2000 gulden.
De twee laatste legaten zullen na het overlijden, en alzo na het
eindigen van het aan mijne voornoemde huisvrouw gelegateerde
vruchtgebruik, genoten worden. Het alsdan nog overschietende
mijner nalatenschap, zal door mijne wettige erfgenamen genoten
worden met uitzondering van mijnen oom Wander Hesselink, landbouwer, op Boeijink in Huppel, en zijne afstammelingen, alle
welke van mijne nalatenschap zullen zijn uitgesloten."
0549 Inv.nr.4952, akte nr.129 d.d. 18591005
(eerste zitting d.d.5-10-1859 akte nr.129). Veiling ten verzoeke
van Hermanus Johannes Schreven, Garrit Schreven en Petrus Johannes Hendricus Schreven, allen landbouwers in Winterswijk. Verkocht wordt:
I.Bouwplaatsje de Kloeze in Meddo, kad.sectie A nrs.2236 t/m
2240, 2281, 2314, 2315, 2318 en onafgedeeld deel van nrs.1233,
1234 en 3012 en ouden weg, heide (groot circa 4 bunder) en
onafgedeeld deel van nrs.1348 en 1350 en ouden weg, heide (groot
circa één bunder en 30 roeden). Totaal is 7 bunder 24 roeden en
10 ellen. Is eigendom van Garrit Schreven en Petrus Johannes
Hendrikus Schreven.
II.Perceel heide, gelegen op den Valkenjansbulten in Meddo aan
de dijk van de Wage of Vruchtink. Is eigendom van Hermanus
Johannes Schreven. Dit stuk wordt in 4 percelen verkocht.
Kopers worden:
I.Van de Kloeze Willem van Eerden, grondeigenaar in Meddo, voor
1500 gulden.
II.1e perceel ± 1.35.00 bunder:Jan Derk Willem Abbink, ƒ 80.=.
2e perceel ± 1.40.00 bunder: Gerrit Willem ten Hagen, landbouwer
onder Winterswijk, ƒ 75.=.
3e perceel ± 1.40.00 bunder: Gerrit Jan Tiggeloven, landbouwer
in Meddo, ƒ 75.=.
4e perceel ± 1.35.00 bunder: zelfde als 3e perceel, ƒ 75.=.
Een en ander is verkopers aangekomen bij acte van scheiding d.d.
14-12-1847 voor notaris Dericks en acte van scheiding van de
mark van Meddo.
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0550 Inv.nr.4952, akte nr.130 d.d. 18591005
Veiling ten verzoeke van Gradus Nijenhuis, Jan Willem Heezen en
Gerrit Willem Beskers, grondeigenaren onder Winterswijk, elk
voor zijn deel. Geveild wordt:
I.Perceel heide- of markgrond gelegen bij 't Giffel in Meddo,
waarvan eigenaren zijn Gradus Nijenhuis en Jan Willem Heezen;
het betreft de percelen sectie A deel van nrs.1212 t/m 1214,
1217 en oude wegen, de delen samen 5 bunder 89 roeden 87 ellen
groot. Titels van eigendom: acte van Meddosche markenscheiding
d.d. 15-3-1858 en acte van publieke veiling voor notaris Roelvink d.d. 21 april en 5 mei 1858.
Deze percelen worden niet verkocht.
II.Stuk heide- of markgrond, gelegen bij 't Giffel, sectie A
deel van nr.1270 ad circa 4 bunder 50 roeden, waarvan eigenaar
is Gerrit Willem Beskers, te verkopen in 3 percelen, t.w.:
1. 1 bunder 50 roeden gekocht door Gerrit Hendrik Stammers: ƒ
80.=;
2. 1 bunder 50 roeden gekocht door Gerrit Willem Geessink: ƒ
80.=;
3. 1 bunder 50 roeden gekocht door Jan Willem Simmelink:ƒ 81.=;
alle 3 de kopers landbouwers onder Winterswijk.
Titels van eigendom: acte van Meddosche markenscheiding d.d. 153-1858 en acte van publieke veiling voor notaris Roelvink d.d.
13 augustus en 3 september 1859.
0551 Inv.nr.4952, akte nr.161 d.d. 18591215
(eerste zitting d.d.1-12-1859 akte nr.152). Veiling ten verzoeke
van 1.Den Armenstaat of Diaconie der Herv.Gemeente te Winterswijk; 2.Berend Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo.
Verkocht wordt de bouwplaats Hoebink in Meddo, bestaande uit
huis en verdere opstallen, bouw-, gaarde-, heide- en bosgronden,
sectie A nrs.53, 54, 616 t/m 621, 625 t/m 629, 633 t/m 636, 645,
646, 656 t/m 658, 2619, 2621, 2628, 2629, 2631, samen 12 bunders
60 roeden 30 ellen; voorts de uit de mark Meddo toegewezen
heidegronden, gelegen aan de Straatweg naar Groenlo, bij het
Paalslat en achter de Giffelschen panoven, sectie A gedeelten
van nrs.477, 479, 603, 605, 1212, 1214, 1217, 1219, 1221 oude
weg en Groenlosche dijk en sectie H ged.van nrs.134, 162 en oude
weg, samen omstreeks 18 bunders 95 roeden; totaal groot 31
bunder 55 roeden 30 ellen. T.b.v.het plaatsje Hoebinkhuisje is
overweg naar de gaarden daarvan. Het bouwland sectie A nr.657 is
voor een klein gedeelte bezwaard met een garftiend t.b.v. Van
Eerden en Leefferdink, waarvan de jaarlijkse onzuivere opbrengst
geschat wordt op 80 cents.
Koper wordt Gerrit Jan te Strake, landbouwer op Hoebink in
Meddo, voor ƒ 7810.=, half voor zich zelf en half voor de verkoper Berend Willem Loitink, zodat bij gevolg alleen de helft der
Diaconie is verkocht aan Gerrit Jan te Strake voor ƒ 3905.=.
Titela van eigendom: a.Koopakte van 19-1-1701 waarbij de Diaconie de helft van Hoebink van de erven Klos uit Groenlo ver15 november 2006
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krijgt; b.Acte voor notaris Roelvink d.d. 19-7-1845; c.Acte van
uiterste wil van Hendrikus Loitink voor notaris Roelvink d.d.
23-12-1844; d.Acte van uiterste wil van Janna Geertrui Hoebink
voor notaris Roelvink d.d. 23-12-1844; e.Onderhandse acte van
Meddosche markscheiding d.d. 15-3-1858.
0552 Inv.nr.4952, akte nr.149 d.d. 18591129
Gerrit Willem te Kolstee, landbouwer op de Tuunte in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Bij niet bestaan van kind, kinderen, afstammelingen of blijvende geboorte uit mijn huwelijk met Janna Aleida Simmelink, maak
ik haar, indien ik de eerststervende ben, mijne geheele nalatenschap."
0553 Inv.nr.4952, akte nr.150 d.d. 18591129
Janna Aleida Simmelink, landbouwster op de Tuunte in Meddo,
echtgenoot van Gerrit Willem te Kolstee, geeft haar testament
op:
"Bij niet bestaan van kind, kinderen, afstammelingen of blijvende geboorte uit mijn huwelijk met Gerrit Willem te Kolstee, maak
ik hem, indien ik de eerststervende ben, mijne geheele nalatenschap."
0554 Inv.nr.4952, akte nr.154 d.d. 18591201
Ten verzoeke van Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar,
wonende op Jonkers in Meddo, door de kantonrechter aangewezen
als curator over zijn broer Gerrit Jan van Dunnewold, en in
presentie van Gerrit Koobs, grondeigenaar op Kobus in Woold als
toeziende curator, wordt overgegaan tot beschrijving van de
boedel van de curandus:
Behalve zijn weinige kleren en lijfsdracht, zeker niet boven de
20 gulden waard, bezat de curandus
1.Een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
2.Het onafgedeeld 1/3e deel aan een bouwplaats genaamd het
Brinke en Brinkerschop in Miste (het overige 2/3e deel behoort
aan Jan Willem Hesselink op Geessink in Cotten en Johanna Dora
Hesselink, weduwe van Jan Theodorus van Dunnewold op Kreijl in
Miste) met alle regten in het Blekkinkveen.
De curandus had geen andere schulden dan die ter zake der curatele stelling, vooralsnog niet bepaald op te geven.
0555 Inv.nr.4952, akte nr.9 d.d. 18600120
Verkopers: Berend Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo
en Berend Willem Greupink als lasthebber van zijn moeder Berendina Catharina Beijers, weduwe van Gerrit Jan Greupink, wonende
in Cotten. Verkocht wordt aan Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in Meddo het onafgedeeld 21/32e deel aan het
bouwplaatsje Hoebinkhuisje in Meddo (Loitink eigenaar voor
11/32e en de wed.Greupink voor 5/16e deel). Bestaande dit bouwplaatsje uit huis, opstal, bouw-, gaarde-, heide-, groengronden,
benevens veen, kadaster sectie A nrs.60, 600, 624, 637, 638,
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644, 651, 652, 2625, 1212, 1214 en oude weg, samen groot 2
bunder 31 roeden 40 ellen en sectie H gedeelten der nrs.156 t/m
160 en oude weg, heide- of markgrond groot ± 6 bunder 98 roeden
en sectie H gedeelte der nrs 71 en 72 veengrond, groot ± 78
roeden 30 ellen, tezamen voor de koopsom van ƒ 1575.=.
Titels van eigendom: 1.Acte voor notaris Roelvink d.d. 4-8-1829;
2.Acte van uiterste wil van Hendrikus Loitink en huisvrouw Janna
Geertrui
Hoebink
voor
notaris
Roelvink
d.d.
23-12-1844;
3.Onderhandese acte van Meddosche Markscheiding d.d. 15-3-1858;
4.Onderhandse acte van veen-toedeling d.d. 5-10-1858.
0556 Inv.nr.4952, akte nr.10 d.d. 18600120
Verkopers: 1.Ludolf Reimelink, wieldraaijer (Eibergen), gehuwd
met Aaltje Hesselink; 2.Gerrit Jan Reimelink, landbouwer (Eibergen), gehuwd met Janna Willemina Hesselink; 3.Theodora Willemina
Hesselink, zonder beroep, wonende op de Kap of Bruggenkamp in
Meddo. Zij verkopen aan Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op de
Kap in Meddo het onafgedeeld 9/160e deel aan de bouwplaatsen de
Kap of Bruggenkamp en Bruggers, bestaande in:
A.Huizen, schuren en verdere gebouwen, bouw-, gaarde-, heide-,
weide-, groen-, veen-, bos- en woeste gronden in Meddo (waaronder A 496 huis en erf ad 10 roeden 90 ellen en A 546 huis en erf
ad 20 roeden 80 ellen);
B.De uit de Meddosche Mark bij vorenstaand onroerend goed toegewezen markegronden, vermeld onder volgnr.44 der markscheiding.
De daar vermelde percelen betroffen de toedeling aan de Kap en
aan Bruggers, maar evenzeer de in Meddo gelegen en aan de familie Hesselink van de Kap toebehorende plaats Reupennak. Hiervan
is nu slechts dat deel in de koop begrepen, dat zal blijken
onderdeel der plaatsen Kap en Bruggers te zijn.
C.Regten in het veen, toegedeeld bij acte verdeling veengronden
der Meddosche mark, zijnde vermeld onder volgnr.25, sectie H
ged.van nrs.103 en 135 groot ongeveer 1 bunder 28 roeden 80
ellen, doch ook hier alleen dat deel dat zal blijken onderdeel
te zijn van de Kap en Bruggers.
De koopsom is 410 gulden.
De Kap of Bruggenkamp en Bruggers zijn der verkoperen schoonouders en ouders Jan Willem Hesselink en nu wijlen Hendrika Johanna Honders aangekomen bij akte van 8-11-1825 voor notaris Dericks. Bij overlijden van de moeder zijn haar 5 kinderen (waarvan de drie hier in de aanhef genoemde) elk voor 1/10e beregtigd
geworden.
De drie in de aanhef genoemden hebben hun aandelen reeds eerder
aan de comparant koper verkocht, luidt de voor notaris Roelvink
d.d. 9-11-1853 verleden acte. Door overlijden van één der kinderen, die het aandeel niet verkocht had, is elk der drie in de
aanhef genoemden weder voor 3/160e deel beregtigd geworden,
tezamen dus 9/160e deel.
0557 Inv.nr.4952, akte nr.11 d.d. 18600120
Jan Willem Hesselink, landbouwer op de Kap in Meddo verkoopt aan
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Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op de Kap in Meddo, het onafgedeeld 21/40e aan de bouwplaatsen de Kap of Bruggenkamp en
Bruggers, t.w.:
A.Huizen, schuren en verdere gebouwen, bouw-, gaarde-, heide-,
weide-, groen-, veen-, bos- en woeste gronden in Meddo, sectie A
nrs.494 t/m 496, 541, 543 t/m 553, 712, 716 t/m 718, 2641 en H
nrs.9, 10, 11, 16 en 17 samen groot 22 bunders 31 roeden 70
ellen.
B.De uit de Meddosche mark toegedeelde markengronden, welke
echter zowel de plaatsen de Kap en Bruggers als de aan de fam.
Hesselink toebehorende plaats Reupenak in Meddo betreffen.
Verkoper heeft de bedoeling hiervan slechts dat deel te verkopen
dat geacht wordt onderdeel van de plaatsen de Kap en Bruggers te
zijn. Zijnde de markenpercelen sectie A nrs.2025, 2030, 2039bis,
2040, 2935, 2936, gedeelten der nrs.493, 497, 554, 561, 1133,
1136, 1290, 1346, 1355, 1356, 1362, 1369, 1371, 2029, 3024, oude
weg en Groenlosche dijk en sectie H gedeelte der nrs.8, 18, 19,
137, 139 en oude weg, samen groot omstreeks 23 bunders 57 roeden.
C.Toegedeelde veengronden der Meddosche mark, sectie H, ged. van
de nrs.103 en 135 ad ongeveer 1 bunder 28 roeden 80 ellen,
echter alleen voorzover deel van de plaatsen Kap en Bruggers,
dus met dezelfde bemerking als hiervoor onder B.
De koopsom bedraagt 3832 gulden.
Acten van aankomst t.a.v. Jan Willem Hesselink en diens overleden vrouw Hendrika Johanna Honders: acte van 8-11-1825 voor
notaris Dericks (aandeel later ten gevolge van ab intestato
overlijden na moeders dood van een der kinderen uit dien echt,
verkopers aandeel geklommen tot het 21/40e deel), onderhandse
acte van markenscheiding d.d. 15-3-1858 en acte van veentoedeling d.d. 5-10-1858.

0558 Inv.nr.4952, akte nr.13 d.d. 18600121
Acte van ruiling tussen Gerrit Willem Dunnewijk en Gerrit Jan
Hoebink, beide landbouwers op Hoebink in Meddo ter ener zijde en
Berend Willem Loitink en Gerrit Jan te Strake, beide landbouwers
op Hoebink in Meddo ter andere zijde. Partij ter ener zijde
geeft aan die ter andere zijde een stuk gaarde- of bouwland,
behorende tot het Hoebinkhuisje in Meddo, sectie A nr.630, groot
25 roeden 10 ellen en betaalt daarenboven in geld ƒ 193,50.
Partij ter andere zijde geeft aan die ter ener zijde een perceel
wei- en bouwland in Meddo, sectie A nrs.2628 weiland ad 23
roeden 90 ellen en 2629 bouwland ad 26 roeden 20 ellen.
Partij ter ener zijde verkreeg de eigendom bij de acten d.d.
4-8-1829 en 20-1-1860 beide voor notaris Roelvink; partij ter
andere zijde verkreeg de eigendom bij de acten van uiterste wil
van Hendrikus Loitink en huisvrouw Janna Geertrui Hoebink d.d.
23-12-1844 en acte van publieke verkoop d.d. 15-12-1859 beide
voor notaris Roelvink.
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0559 Inv.nr.4941, akte nr.5 d.d. 18600123
Jan Willem Keunen, grondeigenaar, wonende onder Winterswijk,
geeft zijn testament op:
"Bij mijn overlijden legateer ik aan de heer Gerhardus Simons,
ambtenaar bij de belastingen, in de buurschap Meddeho van deze
gemeente wonende, een som van honderd gulden; ik wil dat dit
legaat bij voorkeur uit mijne nalatenschap zal worden voldaan."
0560 Inv.nr.4952, akte nr.23 d.d. 18600206
Veiling, waarvan eerste acte is nr.17 d.d.30-1-1860.
Veiling van het bouwplaatsje Hobbenak in Meddo in vier percelen
ten verzoeke van Jan Berend te Strake en huisvrouw Gesina Willemina Simmelink op Kolenberg en Gerrit Willem te Voortwis op de
Scholte van Huppel, beide grondeigenaren, de laatste voor zich
en als lasthebber van 1.Janna Willemina Hietkamp, weduwe van Jan
Willem te Voortwis;2.Gerrit Jan te Voortwis en 3.Wander Boeijink, gehuwd met Janna Willemina te Voortwis; allen landbouwers
onder Winterswijk.
Perceel 1: Percelen sectie A nrs. 1803 t/m 1807, weiland, bouwland, hakhout, huis en erf, 1 bunder 12 roeden 72 el en afgedeeld deel van nr.1192 veengrond ad circa 72 roeden 90 el met de
bij dit perceel behorende markgrond, kennelijk op 't terrein
aangeduid; gekocht door Jan Hendrik Oonk, landbouwer onder
Winterswijk, voor ƒ 1040.
Perceel 2: Percelen sectie A nrs.1830 en 1831, bouwland en
hakhout, 30 roeden 90 el met de bij dit perceel behorende markgrond, kennelijk op het terrein aangeduid; gekocht door Jan
Hendrik Frielink, landbouwer in Meddo, voor ƒ 300.=.
Perceel 3: Percelen sectie A nrs.1944bis, 1963 en 1964, hakhout,
weiland en bouwland, 38 roeden 62 el; gekocht door Tobias te
Strake, landbouwer onder Winterswijk,voor ƒ 315.=.
Perceel 4: Percelen sectie A nrs.1658 t/m 1664 en I nr.1819,
hakhout, weiland, bouwland en heide, 6 bunder 66 roeden 60 el;
gekocht door Tobias te Strake voornoemd voor ƒ 1200.=. Vorengenoemde markgrond betreft heide sectie A, gedeelte der nrs.1342,
1346, 1348, 1356, 1797, 1832, 2009 en oude weg, groot circa 4
bunder 50 roeden.
Aan verkopers is geen andere titel van aankomst bekend dan voor
het oudhoevige deel de koopakte van hun voorouders d.d. 24-61776; voorts is titel van aankomst de onderhandse akte van
markscheiding d.d. 15-3-1858 en de onderhandse acte van veenscheiding der mark Meddo d. d. 5-10-1858.
0561 Inv.nr.4952, akte nr.50 d.d. 18600402
Garrit of Gerrit Schreven, landbouwer, wonende op Nijenhuis in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan de gezamelijke kinderen van mijnen broeder Harmanus
Johannes Schreven, geboren of nog zullende geboren worden, mijne
nalatenschap."
0562 Inv.nr.4952, akte nr.51 d.d. 18600407
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1.Gerrit Jan Nijenhuis op Nijenhuis in Meddo; 2.Gerrit Willem
Beskers,
gehuwd
met
Janna
Catharina
Nijenhuis
op
idem;
3.Christiaan ten Haken, gehuwd met Janna Berendina Nijenhuis op
Sieverdink in Brinkheurne, allen landbouwers, en 4.Gesina Christina Nijenhuis, zonder beroep, wonende op Nijenhuis, willen
ontbinding van een tussen hen bestaande boedelgemeenschap.
Jan Hendrik Nijenhuis en Johanna Berendina Konings, gewoond
hebbende op Nijenhuis, zijn in 1829 onder Franse wettelijke
goederengemeenschap gehuwd; Jan Hendrik Nijenhuis is 1-11-1839
overleden, nalatende de kinderen Janna Catharina- (ad 2), Janna
Berendina- (ad 3), Gesina Christina- (ad 4) en Jan Derk Nijenhuis. De laatste is in 1840 overleden, tot erfgenamen nalatende
zijn moeder en zijn 3 zusters. Johanna Berendina Konings is
zonder huwelijkse voorwaarden in 1840 hertrouwd met Gerrit Jan
Nijenhuis (ad 1).
I.Bijzondere boedel van Jan Hendrik Nijenhuis:
a.De helft van erf Nijenhuis in Meddo ad ƒ 3100.=.
b.1/4e deel van zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk
ad ƒ 57,75.
c.1/4e deel van een maat bij Gussinklo in Meddo ad ƒ 578,75.
d.1/4e deel van perceel Schotmorse in Meddo ad ƒ 465,50.
e.1/4e deel van perceel het Broek in Meddo ad ƒ 127,50.
f.hout ad ƒ 150.=.
Tezamen ƒ 4479,50 contant, want de goederen zijn voor deze
prijzen openbaar verkocht (acte d.d. 3-9-1859).
De schulden bedragen ƒ 2170.= en het saldo derhalve ƒ 2309,50.
Deelrechtig zijn Gerrit Jan Nijenhuis voor ƒ 144,34 3/8, Gerrit
Willem Beskers, Christiaan ten Haken en Gesina Christina Nijenhuis elk voor ƒ 721,71 7/8.
II.Goederengemeenschap tussen Jan Hendrik Nijenhuis en Johanna
Berendina Konings:
Actief: inboedel, bouwerij, levende have, vee, geoogste- en
ongeoogste gewassen, voertuigen, landbouwwerktuigen en mest op
het erve en goed Nijenhuis ad ƒ 1700.= en passief: diverse
schulden ad ƒ 135,035, en saldo derhalve ƒ 1564,965.
Deelrechtig zijn Gerrit Jan Nijenhuis voor ƒ 831,38 49/64,
Gerrit Willem Beskers, Christiaan ten Haken en Gesina Christina
Nijenhuis elk voor ƒ 244,52 37/64.
Gerrit Willem Beskers krijgt toegedeeld de onder II genoemde
inboedel ad ƒ 1700.=, waarvoor hij in de massa moet storten ƒ
733,75 35/64, saldo derhalve ƒ 966,24 29/64; Christiaan ten
Haken en Gesina Christina Nijenhuis krijgen elk toegedeeld
ƒ 966,24 29/64 en Gerrit Jan Nijenhuis ƒ 975,73 9/64.

0563 Inv.nr.4952, akte nr.61 d.d. 18600426
Berend Willem Nijenhuis, landbouwer, wonende op Nijenhuis in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijn neef en nicht, de echtelieden Gerrit Willem
Beskers en Janna Catharina Nijenhuis, op Nijenhuis in Meddo
onder Winterswijk, mijne nalatenschap. Bij vooroverlijden van
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een, treed het wettig kroost in diens plaats. Bij ontbreken van
wettig kroost, erft de langstlevende der echtgenooten alles."
0564 Inv.nr.4941, akte nr.21 d.d. 18600518
Maria Elisabeth Heurneman, landbouwster, wonende op GrootOostendorp in Meddo, weduwe van Hendrikus Schilderink, in leven
landbouwer op Groot-Oostendorp, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen; En tot hare eenige erfgenamen te
benoemen, van alles wat zij bij haar overlijden zal nalaten,
hare behuwd- of stiefkinderen Antonius Johannes Hendrikus Schilderink en Johannes Hendrikus Schilderink, beide thans op GrootOostendorp, voornoemd, bij haar inwonende; met dien verstande
dat, bij vooroverlijden van den eenen, zonder wettige afstammelingen na te laten, de overblijvende of diens wettige afstammelingen, alleen tot hare geheele nalatenschap zal of zullen
geroepen zijn."
N.B. Op de omslag: overleden 14-12-1870.
0565 Inv.nr.4941, akte nr.22 d.d. 18600522
Jan Berend Klumpers, landbouwer op de bouwplaats Klumpers in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijnen bij hem inwonenden zoon Antoon Klumpers, zijne onverdeelde helft aan de door
hem bewoond wordende bouwplaats Klumpers, voornoemd, bij het
kadaster dezer gemeente bekend in Sectie A nommers 1589, 1590,
1591, 1592, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1723 en 1732 groot 5
bunder 31 roeden 70 ellen, benevens het hierbij toegewezen, of
nog toe te wijzen aandeel in den heidegrond der Mark van Meddeho, alsmede zijne onverdeelde helft aan den geheelen inboedel,
vee, bouwgereedschappen, bouwerij, gewas op het land, mest,
hooi, stroo, zoo als een en ander op zijn overlijden, op Klumpers voornoemd zal worden gevonden, onder bepaling echter, dat
zijn genoemde zoon daarvoor zal uitkeeren in de nalatenschap van
hem erflater, eene som van 1500 gulden, een half jaar na zijn
overlijden te voldoen, en welke som, met het overige zijner
nalatenschap tusschen al zijne kinderen zal deelbaar zijn;
eindelijk zal zijn genoemde zoon hem erflater volgens zijnen
stand ter aarde doen bestellen, zonder daarvoor iets in rekening
te mogen brengen. Indien één of meer van de kinderen des erflaters zich tegen deze zijne beschikking mogten verzetten, wil hij
dat zijn genoemde zoon, vooraf, en boven zijn erfdeel, al datgeen uit zijne nalatenschap zal genieten, waarover de wet hem de
vrije beschikking toelaat."
0566 Inv.nr.4941, akte nr.23 d.d. 18600522
Geertrui Steegers, huisvrouw van Jan Berend Klumpers, landbouwer, en met dezen op de bouwplaats Klumpers in Meddo wonende,
geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
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testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haar bij haar
inwonenden zoon Antoon Klumpers, hare onverdeelde helft aan de
door haar bewoond wordende bouwplaats Klumpers, voornoemd, bij
het kadaster dezer gemeente bekend in Secte A nommers 1589,
1590, 1591, 1592, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1723 en 1732
groot 5 bunder 31 roeden 70 ellen, benevens het hierbij toegewezen, of nog toe te wijzen aandeel in den heidegrond der Mark van
Meddeho, alsmede hare onverdeelde helft aan den geheelen inboedel, vee, bouwgereedschappen, bouwerij, gewas op het land, mest,
hooi, stroo, zoo als een en ander op haar overlijden, op Klumpers voornoemd zal worden gevonden, onder bepaling echter, dat
haar genoemde zoon daarvoor zal uitkeeren in de nalatenschap van
haar erflaatster, eene som van 1500 gulden, een half jaar na
haar overlijden te voldoen, en welke som, met het overige harer
nalatenschap tusschen al hare kinderen zal deelbaar zijn; eindelijk zal haar genoemde zoon haar erflaatster volgens haren stand
ter aarde doen bestellen, zonder daarvoor iets in rekening te
mogen brengen. Indien één of meer van de kinderen der erflaatster zich tegen deze hare beschikking mogten verzetten, wil zij
dat haar genoemde zoon, vooraf, en boven zijn erfdeel, al datgeen uit hare nalatenschap zal genieten, waarover de wet haar de
vrije beschikking toelaat."
0567 Inv.nr.4941, akte nr.24 d.d. 18600531
Hendrikus Bernades ter Steeg, landbouwer op den Barkel in Meddo,
verkoopt aan zijn broer Frans Antoon ter Steeg, landbouwer op
Geessink in Meddo:
a.De onafgedeelde 9/40e delen aan het bouwplaatsje den Barkel in
Meddo, sectie A nrs.1164, 1167, 2204, 2273 t/m 2276, 2206, 2207,
2264, samen groot 4 bunders 46 roeden 70 ellen, alsmede het
aandeel dat daarbij is toegewezen bij de verdeling van de mark
van Meddo.
b.Een vierde gedeelte in de onverdeelde helft van een perceel
bouwland bij Groenlo, gem.Groenlo sectie A nr.873 ad 79 roeden
80 ellen voor het geheel.
De koopprijs bedraagt 520 gulden. Comparant heeft het verkochte
verkregen uit de nalatenschap van zijn ouders, zonder dat daarvan titels van aankomst aan hem bekend zijn.
0568 Inv.nr.4953, akte nr.96 d.d. 18600604
Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer, wonende op Hoebink in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Janna Geertruid Hoebink het vruchtgebruik mijner nalatenschap en bij opvolging aan mijn schoonvader
Gerrit Jan Hoebink."
0569 Inv.nr.4953, akte nr.97 d.d. 18600604
Janna Geertruid Hoebink, zonder beroep, wonende op Hoebink in
Meddo, echtgenoot van Gerrit Willem Dunnewijk, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn echtgenoot Gerrit Willem Dunnewijk het vrucht15 november 2006
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gebruik mijner nalatenschap en bij opvolging
Gerrit Jan Hoebink."
N.B. Op de omslag: overleden 14-12-1883.

aan

mijn

vader

0570 Inv.nr.4953, akte nr.126 d.d. 18600725
Johan Herman Kammeijer, landbouwer, wonende op de Walvaart in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Maria Louisa van Heeckeren, bij aldien
er bij mijn overlijden geen kind, kinderen, afstammelingen of
blijvende geboorte uit ons huwelijk bestaat, mijne geheele
nalatenschap."
0571 Inv.nr.4953, akte nr.127 d.d. 18600725
Maria Louisa van Heeckeren, zonder beroep, echtgenoot van Johan
Herman Kammeijer, wonende op de Walvaart in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik maak aan mijn echtgenoot Johan Herman Kammeijer, bij aldien
er bij mijn overlijden geen kind, kinderen, afstammelingen of
blijvende geboorte uit ons huwelijk bestaat, mijne geheele
nalatenschap."
N.B. Op de omslag: overleden 7-9-1860.
0572 Inv.nr.4953, akte nr.140 d.d. 18600908
Barend Jan Goossens, steenbakker te Winterswijk, verkoopt aan
Jan Willem Giessink, wonende op de Giffel in Meddo een perceel
heide als veengrond gelegen op het Meddosche veen, sectie A
nr.1160 groot 1 bunder 3 roeden 90 ellen, voor 300 gulden. Er
zijn geen titels van aankomst bekend.
0573 Inv.nr.4953, akte nr.156 d.d. 18601005
Jan Berend Hijink, landbouwer op Hijinkhuisje in Huppel verkoopt
aan Hendrik Jan Hijink, eveneens landbouwer op Hijinkhuisje een
perceel bouwland gelegen in de Huppelschen Esch in Meddo, niet
ver van het plaatsje de Kip, sectie A nr.1709 ad 30 roeden 50
ellen, voorts een perceel heide in de mark Meddo en wel bij de
zogenaamde Meddosche Hoogte, sectie A nr.1347 ad ongeveer 80
roeden, voor 230 gulden. Het verkochte is verkoper aangekomen
deels bij acte voor notaris Roelvink en ambtgenoot van 11-111840 en deels bij acte van Meddosche markenscheiding d.d. 15-31858.
0574 Inv.nr.4942, akte nr.2 d.d. 18610105
Verkopers: 1.Hendrika Harmina Bemps, huisvrouw van Harmanus
Johannes Tolkamp op den Barkel in Meddo; 2.Harmina Bemps, huisvrouw van Bernades Schurink op Tijshuis in Meddo; 3.Janna Maria
Bemps, huisvrouw van Harmen Jan Kerkhof op Veenhuis in Meddo;
4.Johanna Berendina Bemps, huisvrouw van Antoon ten Beijtel in
Lunten (Vreden). Zij verkopen aan de landbouwer Frans Antoon ter
Steeg op Geessink in Meddo:
1.De onafgedeelde 9/40e delen aan het bouwplaatsje den Barkel in
Meddo, sectie A nrs.1164, 1167, 2204, 2206, 2207, 2264, 2273 t/m
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2276, samen groot 4 bunders 46 roeden 70 ellen, alsmede het
aandeel dat daarbij is toegewezen bij de verdeling der mark van
Meddo.
2.Een vierde gedeelte in de onverdeelde helft van een perceel
bouwland bij Groenlo, gem.Groenlo sectie A nr.873 ad 79 roeden
80 ellen voor het geheel.
De koopprijs bedraagt 520 gulden. Verkopers hebben het verkochte
verkregen uit de nalatenschap van hun grootouders, zonder dat
daarvan verdere titels bekend zijn.
0575 Inv.nr.4953A, akte nr.30 d.d. 18610321
Verkoop van onroerend goed door Tobias te Strake, Abraham Priester als gehuwd met Janna Geertruid te Voortwis, Jan Barts te
Voortwis, Abraham te Voortwis als voogd over Gerrit Jan te
Voortwis, Jan Willem Simmelink voor zich en als vader en voogd
over Berendina Willemina, Engelbartus en Willem Simmelink (deze
te Winterswijk), Johannes Antonius Balink (Winterswijk) als
lasthebber van: Steven Jan Leefferdink (Aalten) als toeziend
voogd over Gerrit Jan te Voortwis voornoemd, Abraham Damkot
(Winterswijk) als toeziend voogd over Berendina Willemina,
Engelbartus en Willem Simmelink voornoemd, aan Jan Derk Abbink
(Winterswijk). Betreft het plaatsje Oud- en Nieuw Meddeholt in
Meddo voor 1016 guldens.
0576 Inv.nr.4953A, akte nr.37 d.d. 18610405
Opdracht door Jan Willem Grootholkenborg aan Jan Hendrik Stammers, beide onder Winterswijk. Enige stukken grond in de buurschap Meddo voor 300 guldens.
0577 Inv.nr.2778, akte nr.206 d.d. 18610827 (Eibergen).
1.Jacoba Elisabeth Batenburg; 2.Maria Helena Catharina Batenburg; 3.Geertruida Batenburg; 4.Marianne Gesina Batenburg; alle
zonder beroep te Groenlo; 5.Catharina Johanna Batenburg, gehuwd
met Johan Herman Gerhard Fincke, grondeigenaar te Krechtingen
(Pruissen); 6.Johannes Franciscus Antonius Weijn, notaris te
Groenlo, krachtens testament van 7-11-1859 getreden in de rechten van wijlen zijn vrouw Aleida Helena Catharina Batenburg
(overleden 24-1-1860 te Groenlo); 7.Johannes Gerhardus Arnoldus
Batenburg, medicinae doctor te Groenlo; willen scheiding der
nalatenschappen van hun ouders wijlen Johannes Bernardus Antonius Batenburg (overleden 16-8-1827 Groenlo) en Maria Anna Gesina
Kock (overleden 3-4-1859 Groenlo) en van de hun gezamenlijk
toegedeelde goederen uit de nalatenschappen van wijlen Jan
Hendrik Batenburg te Groenlo en wijlen diens vrouw Maria Helena
Catharina van Basten.
Na overlijden van Johannes Bernardus Antonius Batenburg zijn bij
acte van 13-3-1834 (notaris te Lichtenvoorde) verdeeld de nalatenschappen van diens ouders (voornoemd echtpaar Batenburg-van
Basten).
Erflaatster Kock heeft bij testament van 9-9-1858 aan de 4 onder
1 t/m 4 genoemde dochters elk een som van ƒ 1000.= gelegateerd.
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De zeven kinderen zijn ieder in de boedel, die in totaal
ƒ 135595,21 beloopt, gerechtigd voor 1/7e deel, dus voor
ƒ 19370,74 3/7.
De onroerende goederen (in Nederland en in Pruissen) worden in 7
kavels verdeeld, waarvan in Meddo gelegen de kavels:
1.Het goed Geesink in Meddo onder Winterswijk, sectie A nrs.
1379 t/m 1381, 1436bis, 1436 t/m 1459, 1435, 1460 t/m 1463, 1471
t/m 1474 en 4616, huis en erf en schuur, bouw-, wei- en hooiland, hakhout, heide en bosgrond, samen 18 bunders 98 roeden 9
ellen; voorts deel van het Masterveld deel van nr. 4559 ter
grootte van 7 bunder 64 roeden 30 ellen; deel van het Steurbroek, deel van de nrs.4590 en 4592 ad circa 1 bunder 92 roeden
90 ellen; helft van nr.4607, heide in het Masterveld ad 10
bunder 2 roeden 50 ellen; het goed is bezwaard met grondrente
van 25 kop tiendrogge en 6 garven voor de koster der Hervormde
Kerk te Winterswijk; de waarde geschat op ƒ 12795,79.
2.Het goed Kempel in Meddo, sectie A nrs.1373, 1374, 1376, 1377,
1382 t/m 1385, 1464 t/m 1470, 1478 t/m 1485, 1488 t/m 1490, 4587
t/m 4589, 4593 t/m 4595, 4649 t/m 4652, 4662, 4693 t/m 4698,
huis, erf, tuin, bouw-, wei- en hooiland, hakhout, opgaande
bomen en heide, samen 23 bunders 97 roeden; voorts 1/3e deel van
een stuk heide in het Masterveld, deel van nr.4559 ter grootte
van 7 bunder 64 roeden 30 ellen; bos in de Steurbroek, deel van
nr.4590 en 4592 en geheel 4591, samen ongeveer 3 bunder 52
roeden 80 ellen; heide aan de noordzijde van het bos, deel van
nr.4599 ad 1 bunder 53 roeden 10 ellen; woeste maat heide, deel
van sectie B nr.51 ad 3 bunder 9 roeden 30 ellen; en 2 zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk; de waarde geschat op
ƒ 12762,84.
4.Het goed Loman in Meddo, sectie A nrs.1881, 1882, 1884, 1835,
1833, 1889, 1838, 4879, 4887 en 4885 en sectie I nrs. 1640,
1642, 1643, 2191, 2192, 2194, 2195, 2200 en 2201, huis en erf,
bouw- en weilanden, hakhout, moeras en heide, samen 5 bunder 12
roeden 80 ellen, bezwaard met een jaarlijkse grondrente van een
gulden; de waarde geschat op ƒ 1730,76; voorts van het erve
Geesink de percelen sectie A nrs.1387 t/m 1389, 2660, 4596,
4597, 1475, 1476, 4711, 4713, 4715, 4598, deel van 4599, deel
van 4592, 1/3e deel van 4559 en de helft van 4607, samen 22
bunder 74 roeden; de waarde geschat op ƒ 6300,30.
Comparant 7 krijgt de kavel 1 toegedeeld; comparante 4 krijgt de
kavel 2 toegedeeld; comparant 6 krijgt de kavel 4 toegedeeld.
0578 Inv.nr.4954, akte nr.19 d.d. 18620221
Ten verzoeke van: 1.Antonia Broekmans, eerst gehuwd met Gerrit
Jan Sevink, later met Willem ten Beijtel en nu met Gerrit Jan
Diepenbroek, landbouwer en 2.Johannes Hendricus Sevink, wonende
op Sevink in Meddo, voor zich en als curator over Harmina Sevink
en als lasthebber van de echtelieden Gerrit Jan Eefsink en
Johanna Willemina Sevink onder Lichtenvoorde; en ten overstaan
van Grades Johannes Bouwman op Illebarg in Meddo als toeziend
curator, wordt overgegaan tot beschrijving van de boedel, die
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zij gezamenlijk bezitten. Vooraf werd te kennen gegeven dat de
te beschrijven goederen met uitzondering van enige onroerende,
zoals bij de beschrijving daarvan zal worden gezegd, voor de
helft behoren aan Antonia Broekmans, of wel tengevolge haar
huwelijk met genoemden haren echtgenoot Gerrit Jan Diepenbroek
aan haar en dezen haren echtgenoot; en voor een zesde aan elk
harer in huwelijk met wijlen haar eerste echtgenoot Gerrit Jan
Sevink verwekte kinderen Johannes Hendricus-, Johanna Willeminaen Harmina Sevink, terwijl datgeen, wat voorheen het bijzonder
roerend eigendom van Antonia Broekmans was, reeds vroeger door
haar was genoten en alzo niet meer begrepen was onder het nu te
beschrijvene.
Inboedel, aanwezig op Sevink: nummers 1 t/m 92, samen ƒ 4012,55.
Gereed geld: nummer 93 ad ƒ 200.=.
Inschulden en vorderingen: nummers 94 t/m 116, samen ƒ 5834,75.
Schulden: nummers 117 t/m 119, samen ƒ 140.= en pro memorie
nr.120 betreffende de kosten der onder curatele stelling voornoemd.
Onroerend goed:
121.Erve en goed Sevink in Meddo met marken- en veengronden.
122.Onafgedeeld 1/5e deel van de Scholtenmaat aan de Sevinksteeg
in Meddo.
123.Onroerende goederen, alleen behorende aan de partijen Johannes Hendricus-, Johanna Willemina- en Harmina Sevink met bijbehorende markgronden uit Meddo, elk voor 1/3e deel.
124.4/5e deel van de Scholtenmaat (sub 122).
125.Perceel bouwland, Scholtenland, aan de Sevinksteeg in Meddo.
126.Twee percelen gaarde- of groengrond, de Wambroeken, aan
idem.
127.Perceel bouwland, de Woord, gelegen in het goed Sevink aan
de gronden van Simmelink.
128.Bouwland de Vlasakker, gelegen bij Lomans in Meddo.
Papieren en titels:
129.Acte 19-10-1823 betr. huwelijksvoorwaarden Gerrit Jan Sevink
en Antonia Broekmans (het vastgoed nrs.121 t/m 128 was blijkens
deze akte het bijzonder eigendom van Gerrit Jan Sevink).
130.Acte 6-4-1836 betr. huwelijksvoorwaarden Antonia Broekmans
en Willem ten Beijtel.
131.Acte 10-6-1829 waarbij Gerrit Jan Sevink (gehuwd met Antonia
Broekmans) het sub nr.121 bedoelde goed Sevink kocht.
132.Acte 26-3-1836, waarbij eigendom van 1/5e deel der Scholtenmaat (sub nr.122) werd verkregen.
133.Vonnis regtbank van Zutphen d.d. 14-11-1861 waarbij Harmina
Sevink wegens krankzinnigheid onder curatele werd gesteld.
0579 Inv.nr.4954, akte nr.23 d.d. 18620303
Verkoper is Theodorus Albertus van Hengel, bakker te Winterswijk
als lasthebber van: a.Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op de
Kap; b.Ludolf Reimelink, draaijer te Eibergen; c.Gerrit Jan
Reimelink, voerman te Eibergen; d.Theodora Willemina Hesselink,
dienstmeid te Groenlo; e.Jan Willem Hesselink, landbouwer op de
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Kap; f.Gerrit Jan te Kolste, landbouwer in Winterswijk; g.Gerrit
Willem te Kolste, idem; h.Hendrik Jan te Kolste, idem;
i.Harmanus Seggelink en huisvrouw Christina te Kolste, landbouwers in Eibergen. Verkocht wordt aan Christiaan Beijers, wonende
op Beijers in Meddo, een bouwplaatsje de Kolste of de Reupennak
in Meddo, sectie A nrs.2025, 2032, 2038, 2039, 2935 t/m 2939,
5002, 5003, 5005 t/m 5007, 4550, 4579, 5004, 4325 en sectie H
nr.1741, samen groot 8 bunders 36 roeden 25 ellen voor 1500
gulden. Ala titels van aankomst zijn bekend een acte d.d. 25-41840 voor notaris Roelvink en ambtgenoot en de onderhandse acte
van Meddosche Markscheiding d.d. 15-3-1858.
0580 Inv.nr.4954, akte nr.31 d.d. 18620311
Verkocht worden percelen veen-, heide- en schaddengrond in Meddo
ten verzoeke van Willem Aalves of Alefs en van Harmanus Johannes
Aalves of Alefs, landbouwers wonende op Aalves in Meddo, laatstgenoemde als lasthebber van Bernard Diepenbrock, kreisrichter te
Wezel. Verkocht worden:
A.Percelen veengrond, deel van sectie A nr.1153, in het Zwilbroeksche veen in Meddo; verkoper is Willem Aalves of Alefs; elk
perceel is ± 6 roeden. Kopers:
1.Gerrit Hendrik Stammers, landbouwer (Winterswijk) ƒ 52.=.
2.Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar (idem) ƒ 67.=.
3.Jan Willem Eijtink, landbouwer (idem) ƒ 61.=.
4.Gerrit Jan Assink, landbouwer (onder Groenlo) ƒ 31.=.
5.als 4 voor ƒ 30.=.
6.als 2 voor ƒ 34.=.
7.Johannes Theodorus Hoog Antink, landbouwer (onder Groenlo)
voor ƒ 39.=.
8.Grades Johannes Koldeweij,landbouwer (Winterswijk) ƒ 37.=.
9.Jan Boerhof, landbouwer (idem) voor ƒ 37.=.
10.als 2 voor ƒ 28.=.
B.Percelen heide- en schaddengrond in Meddo; verkoper is Harmanus Johannes Aalves of Alefs.
1 t/m 5. Aan den markweg die loopt van uit den grooten weg van
Winterswijk naar Eibergen naar het noorden in de rigting van het
Zwilbroeksche veen, deel van sectie A nr.3936 geheel groot 3
bunders 61 roeden 90 ellen; elk perceel ± groot 72 roeden 38
ellen.
Worden gekocht door Willem van Eerden, grondeigenaar onder
Winterswijk voor ƒ 200.=.
6 t/m 10. Aan den markweg die loopt van uit den grooten weg van
Winterswijk naar Eibergen in de rigting van het noorden, sectie
A 3885 geheel groot 2 bunders 62 roeden 90 ellen; elk perceel
groot ± 52 roeden 58 ellen. Worden gekocht door Gerrit Hesselink, grondeigenaar onder Winterswijk voor ƒ 170.=.
Van het onroerend goed is geen titel van aankomst bekend.
0581 Inv.nr.4954, akte nr.41 d.d. 18620324
1.Antonia Broekmans, eerst gehuwd met Gerrit Jan Sevink, later
met Willem ten Beijtel en thans met Gerrit Jan Diepenbroek;
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2.Johannes Hendricus Sevink, landbouwer op Sevink in Meddo, voor
zich en als curator van Harmina Sevink; 3.Johanna Willemina
Sevink, huisvrouw van Gerrit Jan Eefsink, wonende onder Lichtenvoorde; bezitten samen onverdeeld enige goederen grotendeels uit
de gemeenschap van Gerrit Jan Sevink en Antonia Broekmans afkomstig en voor een gedeelte behoord hebbende tot het bijzonder
vermogen van Gerrit Jan Sevink.
Gerrit Jan Sevink en Antonia Broekmans zijn gehuwd in 1823 (acte
van huwelijkse voorwaarden 23-10-1823) en eerstgenoemde overleden in 1834; hieruit 3 kinderen, Johannes Hendricus-, Johanna
Willemina- en Harmina Sevink. Antonia Broekmans is in 1836
hertrouwd met Willem ten Beijtel (acte huwelijkse voorwaarden 64-1836); hieruit één kind, op jeugdige leeftijd na vaders dood
overleden. Antonia Broekmans is in 1850 hertrouwd met Gerrit Jan
Diepenbroek zonder huwelijkse voorwaarden. Bij acte van 21-21862 zijn de goederen, welke onderwerp der scheiding zijn,
beschreven.
De deelbare massa bestaat uit:
Onroerend goed:
1.Erve en goed Sevink in Meddo, bestaande uit woonhuis en verdere gebouwen, bouw-, gaarde-, heide-, weide-, hout- en veengronden, benevens het onafgedeeld 1/5e deel der Scholtenmaat, met
bijbehorende Markengronden uit Meddo, sectie A nrs.148, 149,
1762, 1838bis, 1839 t/m 1848 (waaronder deel van 1843 ad 16
roeden 10 ellen), 1850, 1852 t/m 1856, 1885 t/m 1888, 1898, 1904
t/m 1913, 1920, 1921, 1928, 1860, 1861, 2908, 2909, 1834, 1864,
4520, 4847, 4848, 4853 t/m 4857, 4860 t/m 4863, 4868, 4876 t/m
4878, sectie J nrs.1637 t/m 1639, 1614, 2160 t/m 2163, 2165 t/m
2180 en H nr. 1722, samen groot 47 bunder 97 roeden 88 ellen en
1/5e deel van sectie A nr.1926 voor 't geheel groot 1 bunder 51
roeden 80 ellen, geschat op ƒ 6000.=.
2.Enige losse gronden met markengronden in Meddo, te weten:
a.onafgedeeld 4/5e deel der weide de Scholtenmaat in Meddo aan
de Sevinksteeg (sectie A nr.1926 ad in het geheel 1.51.80 hectare); b.bouwland Scholtenland in Meddo aan de Sevinksteeg (sectie
A nrs.1924 en 1925, samen 1.21.69 hectare); c.2 percelen gaardeof groengrond de Wambrake in Meddo (sectie A deel van nr.1843 ad
voor dat deel 0.15.00 hectare en nr.1837 ad 0.29.00 hectare);
d.bouwland de Woord bij Sevink (sectie A nr.1768 ad 1.18.10
hectare); e.bouwland de Vlasakkers bij Lomans in Meddo (sectie A
nrs.1899 t/m 1903, samen 0.98.94 hectare); f.oorspronkelijk
markengrond (sectie A nrs.2935 huis en erf ad 0.03.40 hectare en
2936 heide ad 4.24.20 hectare), samen geschat op ƒ 3200.=.
3.Inboedel, landbouwgereedschappen, levende have, vee enz.: zie
in de inventaris in akte nr.19 d.d. 21-2-1862 de posten 1 t/m
93, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 114 en
115, daar samen gewaardeerd op ƒ 9865,05.
Daarmede komt de totale onverdeelde massa op ƒ 19065,05, waarvan
ƒ 3200.= waarin de 3 kinderen samen gerechtigd zijn en ƒ
15865,05 waarin de moeder en de kinderen gerechtigd zijn. Een en
ander betekent voor de moeder ƒ 7932,525 en elk der 3 kinderen ƒ
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3710,84 1/6.
Bij de toedeling gaat o.a. de inboedel op Sevink ad ƒ 4012,55
(zie inventaris d.d. 21-2-1862) naar Antonia Broekmans; de
onroerende goederen ad ƒ 9200.= (zie hiervoor) gaan naar Johannes Hendricus Sevink. Verder vindt verrekening in contanten
plaats. Vastgesteld wordt nog dat het vruchtgebruik dat Antonia
Broekmans heeft krachtens huwelijksvoorwaarden van 23-10-1823
onverkort blijft.
Als titels van eigendom worden genoemd de acten van 19-5-1821,
10-6-1829 en acte van markenscheiding d.d. 15-3-1858.
0582 Inv.nr.4954, akte nr.42 d.d. 18620324
Gerrit Jan Diepenbroek, landbouwer op Sevink in Meddo, echtgenoot van Antonia Broekmans, geeft zijn testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten. Ik benoem mijnen stiefzoon Johannes Hendricus Sevink, op Sevink in Meddo, en bij diens
vooroverlijden, het wettig kroost van den benoemde, tot mijnen
eenigen en algeheelen erfgenaam."
0583 Inv.nr.4954, akte nr.43 d.d. 18620324
Antonia Broekmans, eerder weduwe van Gerrit Jan Sevink, later
van Willem ten Beijtel, thans gehuwd met Gerrit Jan Diepenbroek,
landbouwster, wonende op Sevink in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten. Ik maak mijnen zoon
Johannes Hendricus Sevink, en bij diens vooroverlijden diens
wettige afstammelingen, bij plaatsvervulling, al dat geen waarover de wet mij de vrije beschikking gunt. Met dien verstande en
clausule echter, dat het deel dat mijne dochter Johanna Willemina Sevink, vrouw van Gerrit Jan Eefsink, of bij haar vooroverlijden hare afstammelingen volgens wettelijke plaatsvervulling
uit mijne nalatenschap zullen erlangen niet is beneden de 1500
gulden. Ik belast mijn voornoemden zoon met de uitvoering van
mijn uitersten wil. Ik wil dat hij aan mijn echtgenoot Gerrit
Jan Diepenbroek uitkeere 500 gulden; mits deze Gerrit Jan Diepenbroek aan mijnen zoon afsta, alle regten die hij Gerrit Jan
Diepenbroek heeft op de goederen massa, die wij echtelieden
thans bezitten. Hij zal echter van 2000 gulden tegen vier percent 's jaars zijn leven lang de rente genieten, uit te betalen
door mijn zoon indien die zoon hem daarvoor niet behoorlijk
verpleegt. Die afstand geschiedt echter regtstreeks ten behoeve
mijns zoons; het aandeel mijns echtgenoots moet dus niet gerekend worden bij mijne nalatenschap; en het is dus op mijne
nalatenschap alléén (dat is het boedelbedrag, na aftrek van
hetgeen, dat daarvan mijn man, als latere echtgenoot, bij 't
bestaan van kinderen uit vroegeren echt, toekomt), dat het
legitiem deel berekend wordt." Enz.enz.
0584 Inv.nr.4942, akte nr.23 d.d. 18620326
Engelbartus Lammers, molenaar, wonende in
testament op:
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"Aan mijne huisvrouw Johanna Petronella Sieverdink, bij mij
inwonende, legateer ik het vruchtgebruik mijner gehele nalatenschap, haar leven lang gedurende; ik ontsla haar van de verpligting, om daar voor borg of zekerheid te stellen. Aan mijnen zoon
Bernardus Gerhardus Lammers, molenaar, bij mij inwonende, maak
en legateer ik bij mijn overlijden den eigendom van al mijne
goederen zoo roerende als onroerende, die ik zal nalaten, doch
welke goederen door hem niet eerder zullen kunnen worden aanvaard, dan na afloop van voormelde vruchtgebruik; onder dit
legaat wil ik echter niet begrepen hebben mijn klederen, lijfslinnen en lijfstoebehoren, welk een en ander onder al mijne
kinderen deelbaar blijft.Ik wil, dat gemelden mijnen zoon van
hetgeen ik zoo even aan hem heb gelegateerd, aan elk zijner drie
zusters als Johanna Berendina Gerharda Lammers, gehuwd met Jan
Hendrik Steenkamp, bakker te Eibergen, Geziena Hendrika Lammers,
gehuwd met August Steenkamp, kuiper te Nede, en Johanna Christina Lammers, gehuwd met Hendrik Adolf Prins, molenaar te Aalten
wonende, na afloop van voormeld vruchtgebruik, zal uitkeren of
uitbetalen eene contante som van 225 gulden, en zulks boven dat
geen wat zij reeds van mij ontvangen hebben. Ik wil wijders, dat
deze laatste beschikking bij voorkeur uitvoering zal erlangen.
Mogt onverhoopt een of meer mijner kinderen deze mijne beschikking betwisten, als dan maak ik aan voornoemden mijnen zoon
Bernardus Gerhardus Lammers, bij vooruitgenieting en boven zijn
erfdeel in mijn nalatenschap, alles waar over de wet mij de
vrije beschikking laat."
0585 Inv.nr.4942, akte nr.24 d.d. 18620326
Johanna Petronella Sieverdink, zonder beroep, huisvrouw van de
molenaar Engelbartus Lammers, met de welke zij in Meddo woont,
geeft haar testament op:
"Aan mijnen man Engelbartus Lammers voornoemd, maak en legateer
ik bij mijn overlijden het vruchtgebruik mijner gehele nalatenschap, zijn leven lang gedurende; ik ontsla hem van de verpligting, om daar voor borg of zekerheid te stellen. Aan mijnen zoon
Bernardus Gerhardus Lammers, molenaar, bij mij inwonende, maak
en legateer ik bij mijn overlijden den eigendom van al mijne
goederen zoo roerende als onroerende, die ik zal nalaten, doch
welke goederen door hem niet eerder zullen kunnen worden aanvaard, dan na afloop van voormelde vruchtgebruik; onder dit
legaat wil ik echter niet begrepen hebben mijn klederen, lijfslinnen en lijfstoebehoren, welk een en ander onder al mijne
kinderen deelbaar blijft. Ik wil, dat gemelden mijnen zoon van
hetgeen ik zoo even aan hem heb gelegateerd, aan elk zijner drie
zusters, als Johanna Berendina Gerharda Lammers, gehuwd met Jan
Hendrik Steenkamp, bakker te Eibergen, Geziena Hendrika Lammers,
gehuwd met August Steenkamp, kuiper te Nede, en Johanna Christina Lammers, gehuwd met Hendrik Adolf Prins, molenaar te Aalten
wonende, na afloop van voormeld vruchtgebruik, zal uitkeren of
uitbetalen eene contante som van 225 gulden, en zulks boven dat
geen wat zij reeds van mij ontvangen hebben. Ik wil wijders, dat
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deze laatste beschikking bij voorkeur uitvoering zal erlangen.
Mogt onverhoopt een of meer mijner kinderen deze mijne beschikking betwisten, als dan maak ik aan voornoemden mijnen zoon
Bernardus Gerhardus Lammers, bij vooruitgenieting en boven zijn
erfdeel in mijn nalatenschap, alles waar over de wet mij de
vrije beschikking laat."
0586 Inv.nr.4954, akte nr.50 d.d. 18620414
Testament van Jan Derk Venemans, molenaar, wonende op de oude of
Waliëns molen in de Dorpbuurtschap. Hij herroept al zijn vroegere testamenten en maakt nu aan zijn vrouw Grada Theodora te
Lintum het vruchtgebruik zijner nalatenschap. Zijn kinderen
Gerrit-, Jan Derk-, Janna Geertruid-, Johanna Martina- en Gesina
Aleida Venemans maakt hij diverse onroerende goederen.
Voorzover het Meddo betreft maakt hij aan zijn zoon Jan Derk
Venemans zijn eigendom of 15/16e deel aan het bouwplaatsje de
Kip in Meddo, bestaande in woonhuis en verdere opstallen, bouw-,
gaarde-, heide-, groen-, hout- en markengronden, sectie A nrs.
1707 uitweg (2 roeden), 1708 bouwland (1 bunder 33 roeden 80
el), 1711 bouwland (49 roeden 50 el), 1712 boomgaard (9 roeden
50 el), 1713 huis en erf (12 roeden 90 el), 1714 bouwland (42
roeden 50 el), 4514 heide (2 bunder 97 roeden), 4558 heide (5
bunder 20 roeden 50 el) en H nr.1721 veen als heide (60 roeden
80 el), tegen inbreng na de dood van de langstlevende zijner
ouders in de boedel van ƒ 2812,50.
0587 Inv.nr.4954, akte nr.51 d.d. 18620414
Testament van Grada Theodora te Lintum, wonende op de oude- of
Waliensmolen in de Dorpbuurtschap. Zij herroept al haar vroegere
testamenten en maakt nu aan haar echtgenoot Jan Derk Venemans
het vruchtgebruik van haar nalatenschap. Haar kinderen Gerrit-,
Jan Derk-, Janna Geertruid-, Johanna Martina- en Gesina Aleida
Venemans maakt zij diverse onroerende goederen.
Voorzover het Meddo betreft maakt zij aan haar zoon Jan Derk
Venemans haar eigendom of 1/16e deel aan het bouwplaatsje de Kip
in Meddo, bestaande in woonhuis en verdere opstallen, bouw-,
gaarde-, heide-, groen-, hout- en markengronden, sectie A nrs.
1707 uitweg (2 roeden), 1708 bouwland (1 bunder 33 roeden 80
el), 1711 bouwland (49 roeden 50 el), 1712 boomgaard (9 roeden
50 el), 1713 huis en erf (12 roeden 90 el), 1714 bouwland (42
roeden 50 el), 4514 heide (2 bunder 97 roeden), 4558 heide (5
bunder 20 roeden 50 el) en H nr.1721 veen als heide (60 roeden
80 el), tegen inbreng na de dood van de langstlevende zijner
ouders in de boedel van ƒ 187,50.
N.B. In de kant: overleden 16-9-1870.
0588 Inv.nr.4942, akte nr.31 d.d. 18620415
Berend Jan Goossens, grondeigenaar te Winterswijk, geeft zijn
testament op. Hij legateert:
"Aan zijne beide zonen, de heeren Steven Jan Goossens, stadschirurgijn te Winterswijk, en Hendrik Goossens, steenfabrikant, bij
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den erflater in huis wonende, al zijnen eigendom of de helft aan
het boerenerf genaamd het Giffel, gelegen in de buurschap Meddeho gemeente Winterswijk, bestaande in boerenwoning, steen- en
panoven, droogschuren en verdere getimmertens,benevens bouw-,
tuin-, wei- en hooiland, heide en toedeeling uit de markengronden van Meddeho, zoo als een en ander door de heer erflater, bij
de ovens en het Giffel is gebruikt, en in gebruik gegeven, met
uitzondering van een perceel weiland en bouwland, genaamd de
Heerdinkmaat en Heerdinkkamp, een en ander voor des erflaters
helft, tegen de som van twee duizend gulden, in zijne nalatenschap door de beide legatarissen uit te keeren, drie maanden na
zijn overlijden, welke som dan met het overige zijner nalatenschap tusschen al zijne kinderen zal deelbaar zijn. Mogten één
of meer kinderen van den Heer erflater met deze zijne beschikking geen genoegen nemen, dan is het zijn uitdrukkelijke wil,
dat de beide genoemde legatarissen, boven hun erfdeel uit zijne
nalatenschap zullen genieten, alles waarover de wet hem de vrije
beschikking geeft."
0589 Inv.nr.4942, akte nr.32 d.d. 18620415
Mej.Geertruid Theodora van Hengel, zonder beroep, echtgenoot van
de heer Berend Jan Goossens, grondeigenaar, wonende te Winterswijk, geeft haar testament op. Zij legateert:
"Aan hare beide zonen, de heeren Steven Jan Goossens, stadschirurgijn te Winterswijk, en Hendrik Goossens, steenfabrikant, bij
de erflaatster in huis wonende, al haar eigendom of de helft aan
het boerenerf genaamd het Giffel, gelegen in de buurschap Meddeho gemeente Winterswijk, bestaande in boerenwoning, steen- en
panoven,droogschuren en verdere getimmertens, benevens bouw-,
tuin-, wei- en hooiland, heide en toedeeling uit de markengronden van Meddeho, zoo als een en ander door de erflaatster, bij
de ovens en het Giffel is gebruikt, en in gebruik gegeven, met
uitzondering van een perceel weiland en bouwland, genaamd de
Heerdinkmaat en Heerdinkkamp, een en ander voor der erflaatsters
helft, tegen de som van twee duizend gulden, in hare nalatenschap door de beide legatarissen uit te keeren, drie maanden na
haar overlijden, welke som dan met het overige harer nalatenschap tusschen al hare kinderen zal deelbaar zijn. Mogten één of
meer kinderen van de erflaatster met deze hare beschikking geen
genoegen nemen, dan is het haar uitdrukkelijke wil, dat de beide
genoemde legatarissen, boven hun erfdeel uit hare nalatenschap
zullen genieten, alles waarover de wet haar de vrije beschikking
geeft."
0590 Inv.nr.4954, akte nr.68 d.d. 18620514
Jan Willem Simmelink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Janna Geertrui te Strake vijf honderd
gulden, onder voorwaarde, dat daarmede in eens en voor goed zal
zijn voldaan en gekweten alle aandeel, dat zij wegens huwelijksgemeenschap of uit welken hoofde ook op onzen boedel zou kunnen
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doen gelden."
0591 Inv.nr.4954, akte nr.69 d.d. 18620514
Janna Geertrui te Strake, echtgenoot van Jan Willem Simmelink,
landbouwster in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn echtgenoot Jan Willem Simmelink en bij diens
vooroverlijden aan diens kinderen of afstammelingen bij plaatsvervulling, mijne geheele nalatenschap."
0592 Inv.nr.4954, akte nr.72 d.d. 18620527
Johanna Willemina Boeijink, huisvrouw van Jan Derk of Johannes
Theodorus Sonderen, wonende op het Lutjenhuis in Zwolle (Lichtenvoorde), verkoopt aan Johannes Boerhof op Stoltenborg in
Meddo, de onafgedeelde helft van het plaatsje Stoltenborg in
Meddo, waarvan de wederhelft reeds aan de koper en diens kinderen (verwekt in huwelijk met wijlen Grada Boeijink) behoort,
bestaande in woning, bouw- en andere gronden sectie A nrs.938
t/m 941, 949 t/m 952, 954, 955, samen groot 5 bunders 38 roeden
40 ellen voor 1100 gulden. Er zijn geen titels van eigendom
bekend.
0593 Inv.nr.4954, akte nr.73 d.d. 18620528
Verkopers: 1.Bernard Diepenbrock te Wezel, als lasthebber van
vrouwe Joseph Bünnekamp, geboren Clotilde Diepenbrock uit Cleve;
2.Frans Cohaus, koopman te Borken, als lasthebber van Theodor
Bernard Kemper te Munster; 3.Francisca Kemper en haar man Gerhard Sontag, koopman te Borken. Zij verkopen aan Harmanus Johannes Aalves of Alefs, landbouwer op Aalves in Meddo, voorbedoelde
bouwplaats Aalves, bestaande uit boerenhuis, schoppe en verdere
getimmertens, bouw-, gaarde-, heide-, weide-, groen-, veen- en
houtgronden, sectie A nrs. 737 t/m 739, 742, 2391 t/m 2395,
2398, 2400, 2376 t/m 2380, 2382, 2387, 2388, 2402 t/m 2407,
1543, 2548, 2549, 2552, 2554, 2557, 2558, 2563, 2573, 2574,
4099, 4105, 4108 en sectie H nr.1725 en sectie A nrs.3841 en
3845, samen groot 20 bunder 84 roeden 24 ellen voor 4500 gulden.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.
0594 Inv.nr.4954, akte nr.74 d.d. 18620528
Verkopers: 1.Bernard Diepenbrock te Wesel, als lasthebber van
vrouwe Joseph Bünnekamp, geboren Clotilde Diepenbrock te Cleve;
2.Frans Cohaus, koopman te Borken, als lasthebber van Theodor
Bernard Kemper te Munster; 3.Francisca Kemper en haar man Gerhard Sontag, koopman te Borken. Zij verkopen aan Jan Albert
Stemerdink, landbouwer op de Slippe te Meddo, enige gronden in
Meddo, sectie A nrs. 2219, 2220, 4097, 4098, 4100, samen groot
77 roeden 10 ellen voor 500 gulden. Er zijn geen titels van
eigendom bekend.
0595 Inv.nr.4954, akte nr.123 d.d. 18620906
Jan Hendrik Stemerdink en Janna Rauwerdink, landbouwers in
Meddo, verkopen aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Win15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 252 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

terswijk een huisje en erf, met nieuw ontgonnen grond en heide,
herkomstig uit de Mark Meddo, sectie A nrs.4463 t/m 4466, samen
groot 1 bunder 15 roeden voor 140 gulden. Verkoper heeft het
verkochte verworven bij acte van scheiding der Mark Meddo d.d.
15-3-1858. Verkoperen zullen, zolang één hunner leeft, het recht
van gebruik en bewoning van het verkochte behouden.
0596 Inv.nr.4955, akte nr.36 d.d. 18630225
(eerste zitting d.d.11-2-1863 akte nr.23). Veiling van de bouwplaats Geessink in Meddo ten verzoeke van Johannes Gerhardus
Arnoldus Batenburg, medicinae doctor te Groenlo wonende. Het
betreft de bouwplaats, bestaande uit huis, schuur en verdere
opstallen, bouw-, gaarde-, weide-, groen-, heide- en bosgronden,
sectie A nrs.1379 t/m 1381, 1436bis, 1437 t/m 1463, 1435, 1436,
1471 t/m 1474, 4616, 5104, 5107, 5108, 5112, tezamen 38 bunders
74 roeden 60 ellen. Koper wordt Hendrik Gabriel van der Kraan,
secretaris te Groenlo, voor 14001 guldens. De laatste titel van
aankomst van eigendom bestaat uit een acte van scheiding, verleden voor notaris ter Braak te Eibergen op 27-8-1861.
0597 Inv.nr.4995, akte nr.77 d.d. 18630405
Hendrik Jan ten Pas, arbeider en Anna Mina ten Pas, dienstmaagd,
beiden in Winterswijk, verkopen aan Janna Gezina Warnshuis,
landbouwster, weduwe van Jan Berend ten Pas op het nieuw ontgonnen bouwplaatsje de Lichtmissenhut in Meddo:
a.De onafgedeelde 7/8e gedeelten aan voornoemd bouwplaatsje,
sectie A nrs.4411 t/m 4414, 4488 en 4489, samen 1 bunder 68
roeden 80 ellen, zoals dit bouwplaatsje in zijn geheel door hun
overleden vader is gebruikt en bezeten, voor 350 gulden.
b.De helft aan de inboedel, bouwerij, bouwgereedschappen, zoals
op het plaatsje wordt gevonden, voor 40 gulden.
Verkopers hebben het verkochte verkregen uit de nalatenschap van
hun vader Jan Berend ten Pas; verdere titels van aankomst zijn
niet bekend.
0598 Inv.nr.4956, akte nr.55 d.d. 18630409
Christiaan Beijers, landbouwer, wonende op Beijers in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne echtgenoot Johanna te Gronde, bij aldien er
bij de ontbinding van onzen echt geene daaruit verwekte kinderen, afstammelingen, of blijken van geboorte bestaat, mijn
geheele nalatenschap."
0599 Inv.nr.4956, akte nr.56 d.d. 18630409
Johanna te Gronde, zonder beroep, wonende op 't goed Beijers in
Meddo, echtgenoot van Christiaan Beijers, geeft haar testament
op:
"Ik maak aan mijnen echtgenoot Christiaan Beijers, bij aldien er
bij de ontbinding van onzen echt geene daaruit verwekte kinderen, afstammelingen, of blijken van geboorte bestaat, mijne
geheele nalatenschap."
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0600 Inv.nr.4995, akte nr.82 d.d. 18630512
Jan Hendrik Wennink, dienstknecht, vroeger wonende te Oeding in
Pruissen, thans tijdelijk verblijf houdende op de Wenninkhut in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde, alle testamenten te herroepen die hij
vroeger mogt hebben gemaakt. Voorts te legateren:
a.Aan Gezina Hennekes, weduwe Jan Geerdink, op Groot Antink bij
Groenlo of haar wettige erfgenamen de som van vijftig gulden.
b.Aan Gerrit Jan Hennekes op Elferink in Beltrum onder Eibergen
of zijn wettige erfgenamen vijftig gulden.
c.Aan de gezamenlijke kinderen van Gerrit Jan Hennekes op Hennekes, in Lievelde onder Lichtenvoorde, vijftig gulden.
d.Aan de gezamenlijke kinderen van Antoon Groot Zevert op Mentink in Beltrum voornoemd, vijftig gulden.
e.Aan de gezamenlijke kinderen van Antoon Groot Zevert op Konings in Lievelde onder Lichtenvoorde, vijftig gulden.
f.Aan de gezamenlijke kinderen van Gerrit Jan ten Brake op de
Broek onder Eibergen in de buurschap Avest wonende, insgelijks
vijftig gulden.
g.Aan de nieuwe Roomsch Catholieke Kerk in Meddeho onder Winterswijk, vijftig gulden.
h.Aan Hendrikus Johannes Stammers op de Wenninkhut in Meddeho
voornoemd, of aan zijn wettige erfgenamen vijftig gulden.
i.Aan Berendina Geerdink dochter van de legatarisse hiervóór sub
a genoemd, vijftig gulden, tot bestrijding der kosten om als
religieuse in een Roomsch Catholiek Klooster te worden opgenomen, zullende deze laatste beschikking als niet geschreven
worden beschouwd indien zij niet binnen drie jaren als geestelijke zuster is aangenomen.
Eindelijk verklaarde de erflater dat hetgeen verder van zijne
nalatenschap mogt overblijven, door de genoemde legatarissen sub
a tot en met h voor gelijke deelen zal worden genoten, en het te
kort komende door diezelfden en op dezezelfden voet zal worden
geleden, of op de legaten worden ingekort."
0601 Inv.nr.4956, akte nr.70 d.d. 18630515
Ten verzoeke van: 1.Lubbert Derk Jan Hesselink op Wamelink in
Dorpbuurt, weduwnaar van Harmina Vriesen (overleden 18-2-1863);
2.Berend Vriesen op Deunk in Brinkheurne voor zich en als lasthebber van a.echtelieden Christiaan Vriesen en Christina Kruisselbrink op Bennink in Brinkheurne voor zich en als voogdes en
mede-voogd over Jan Gerhard Vriesen, kind uit eerder huwelijk
van Christina Kruisselbrink met wijlen Jan Willem Vriesen;
b.Barts Vriesen, molenmaker te Oeding, als toeziend voogd over
de sub c genoemde minderjarige en voor zich; c.Jan Willem te
Gussinklo op Boitink in Kotten, als vader en voogd over zijn in
huwelijk met wijlen Anna Geertruid Vriesen verwekte kinderen
Berend Willem- en Jan Bernard te Gussinklo; d.Jan Willem Hijink
op Hijink in Huppel, gehuwd met Johanna Vriesen; e.Jan Willem
Tenkink op Siebelink in Kotten, gehuwd met Janna Vriesen; f.Jan
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Derk Beskers, kalkbrander in Kotten, gehuwd met Gesiena Vriesen
en g.Derk Willem Smalbraak op de Heurne in Huppel, gehuwd met
Aleida Vriesen; 3.Jan Hendrik Schreurs, kalkbrander in Kotten,
als toeziend voogd over de sub a genoemde minderjarige; wordt
overgegaan tot beschrijving der nalatenschap van Harmina Vriesen. Zij heeft testament verleden d.d. 15-6-1854, dat door haar
echtgenoot wordt verworpen. Eigenaren der boedel zijn daardoor:
Lubbert Derk Jan Hesselink (ad 1) voor de helft; Berend Vriesen
(ad 2) als vader van de overledene voor 1/8e deel; Jan Gerhard
Vriesen (ad 2a), enig kind van de enige broeder voor 27/128e
deel; elk der 6 broeders of zusters Christiaan Vriesen (ad 2a),
Barts Vriesen (ad 2b), Johanna Vriesen (ad 2d), Janna Vriesen
(ad 2e), Gesiena Vriesen (ad 2f) en Aleida Vriesen (ad 2g) voor
3/128e deel, dus samen 9/64e deel; elk der 2 kinderen van wijlen
Anna Geertruid Vriesen, zuster uit halven bedde, elk 3/256e
deel, dus samen 3/128e deel.
Tot de vele beschreven goederen behoort o.a. onder nr.112: Een
vierde der bouwplaats Wesselink in Meddo.
0602 Inv.nr.4956, akte nr.76 d.d. 18630606
Scheiding goederengemeenschap ten gevolge van overlijden Harmina
Vriesen door de deelgenoten:
1.Berend Vriesen op Deunk in Brinkheurne; 2.echtelieden Christiaan Vriesen en Christina Kruisselbrink op Bennink in Brinkheurne
voor zich en als voogdes en mede-voogd over Jan Gerhard Vriesen,
kind uit eerder huwelijk van Christina Kruisselbrink met wijlen
Jan Willem Vriesen; 3.Barts Vriesen, molenmaker te Oeding, voor
zich en als toeziend voogd over de sub 4 genoemde minderjarigen;
4.Jan Willem te Gussinklo op Boitink in Kotten, als vader en
voogd over zijn in huwelijk met wijlen Anna Geertruid Vriesen
verwekte kinderen Berend Willem- en Jan Bernard te Gussinklo;
5.Jan Willem Hijink op Hijink in Huppel, gehuwd met Johanna
Vriesen; 6.Jan Willem Tenkink op Siebelink in Kotten, gehuwd met
Janna Vriesen; 7.Jan Derk Beskers, kalkbrander in Kotten, gehuwd
met Gesiena Vriesen; 8.Derk Willem Smalbraak op de Heurne in
Huppel, gehuwd met Aleida Vriesen; 9.Jan Hendrik Schreurs,
kalkbrander in Kotten, als toeziend voogd over de sub 2 genoemde
minderjarige.
Tot de te verdelen goederen behoort o.a. het onafgedeeld ¼e deel
der bouwplaats Wesselink in Meddo, bestaande uit huizen, bouw-,
gaarde-, heide-, weide- en bosgronden, sectie A nrs.1068 t/m
1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m 2470, 2489, 2490,
2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603, 3636 t/m 3641,
3720, 3721, 3779, 3828, 3829, 3832, 3833, 3934, 3995, 5026, 5027
en 1140, samen groot 45 bunder 7 roeden 80 ellen, geschat op ƒ
3500.=.
Dit ¼e deel der bouwplaats Wesselink wordt toegedeeld aan de
gezamenlijke deelgenoten Berend Vriesen, Jan Gerhard Vriesen,
Christiaan Vriesen, Barts Vriesen, Johanna Vriesen, Janna Vriesen, Gesina Vriesen, Aleida Vriesen, Berend Willem te Gussinklo
en Jan Bernard te Gussinklo.
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0603 Inv.nr.4995, akte nr.84 d.d. 18630614
Comparanten zijn: 1.Antoon Klumpers, landbouwer; 2.Hendrika
Klumpers, zonder beroep; 3.Johanna Klumpers, zonder beroep;
allen wonende op het bouwplaatsje Klumpers in Meddo; 4.Berend
Herman Beuker, landbouwer, in algehele gemeenschap gehuwd met
Janna Klumpers; 5.Wilhelm Lohaus, landbouwer, in algehele gemeenschap gehuwd met Harmina Klumpers; en 6.Jan Hendrik Klumpers, dienstknecht, allen wonende in de gemeente Vreden (Pruissen).
Zij keuren goed de beschikkingen door wijlen hun moeder en
schoonmoeder Geertruid Stegers gemaakt bij testament van 22-51860 en wel speciaal de beschikking waarbij zij aan de eerste
comparant legateert haar onverdeelde helft aan het bouwplaatsje
Klumpers voornoemd. Zij stemmen er mee in dat hun aandeel in
Klumpers (voor elk 1/7e in het halve bouwplaatsje) kadastraal op
naam van de eerste comparant komt. Het plaatsje Klumpers is bij
het kadaster voor het geheel bekend in sectie A nrs.1589 t/m
1592, 1597 t/m 1599, 1723, 1732, 4356, 4357, 4518, 3862, 4752
t/m 4756, samen groot 12 bunder 13 roeden 80 ellen.
0604 Inv.nr.4956, akte nr.96 d.d. 18630717
Verkopers: Salomon Hietbrink, landbouwer op Brengers in Meddo en
voor zoveel nodig Gesina Hietbrink, Johanna Catharina Hietbrink
weduwe van Jan Berend Kots, Teunisje Hendrika Hietbrink weduwe
van Teunis Nijenhuis, Jan Hendrik Schuurhof en Derk Willem
Dondergoor, mede allen landbouwers in Winterswijk. Koper is Jan
Berend Kots, landbouwer, wonende op Brengers in Meddo. Verkocht
wordt:
A.Het bouwplaatsje Brengers in Meddo met al wat daar onder en
bij behoort, zoowel dus het oudhoevige, dat daarvan immer een
deel uitmaakte, als datgene wat daarbij uit eenige markenscheiding later is toegedeeld, speciaal met de veengrond op 't Zwilbroeksche veen, zoo mede met eene tot dit plaatsje behoorende
zitplaats in de Herv. Kerk te Winterswijk. Bij Brengers gaat het
om de percelen sectie A nrs.1049, 1050, 1052, 1055, 1144, 1146,
3615, 3617, 3628 t/m 3633, 3709, 3730, 3732, 3790 voor de koopsom van 1900 gulden.
B.De inboedel aan Brengers bestaande uit huisraad, landbouwgereedschappen, levende have, vee, voertuigen, mest, te velde
staande en ingeoogste gewassen voor de koopsom van 500 gulden.
Een en ander onder beding dat koper Salomon Hietbrink (80 jaar)
en Gesina Hietbrink (70 jaar) zo lang zij leven bij zich aan
Brengers zal houden, verplegen, voeden etc., zowel in gezonde
als in zieke dagen zal voorzien op die wijze en voet als lieden
uit hunnen stand plegen te genieten.
0605 Inv.nr.4956, akte nr.97 d.d. 18630717
Salomon Hietbrink, landbouwer, op Brengers in Meddo wonende,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep uitdrukkelijk alle mijne vroegere gemaakte uiterste
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willen."
0606 Inv.nr.4956, akte nr.98 d.d. 18630717
Gesina Hietbrink, zonder beroep, wonende op Brengers in Meddo,
geeft haar testament op:
"Ik herroep uitdrukkelijk alle mijne vroegere gemaakte uiterste
willen."
0607 Inv.nr.4995, akte nr.97 d.d. 18630727
Gerhardus Bernadus Kamps, wieldraaijer en Antoon Klumpers,
landbouwer, beide wonende op Klumpers in Meddo, komen overeen:
dat eerste comparant, als in huwelijk hebbende Antonia Anna
Maria Klumpers, aan de tweede comparant verkoopt zijn erfrecht
in de nalatenschap van wijlen hun moeder en schoonmoeder Geertruid Steegers, in leven huisvrouw van Jan Berend Klumpers op
Klumpers voornoemd; dat dit erfrecht bestaat in een veertiende
gedeelte van datgeen wat de genoemde echtelieden Jan Berend
Klumpers en Geertruid Steegers gemeenschappelijk hebben bezeten,
of wel in één zevende gedeelte van de nalatenschap van wijlen
Geertruid Steegers; dat deze koop en verkoop was gesloten op de
som van 280 gulden; dat de koopprijs door de koper aan de verkoper was voldaan en zij dus niets meer van elkaar hadden te
vorderen; dat het verkochte dadelijk kan worden aanvaard en ten
name van de koper kan worden overgeschreven. Partijen verklaren
dat het verkochte met geen schulden was bezwaard.
0608 Inv.nr.4956, akte nr.118 d.d. 18630813
(eerste zitting d.d.30-7-1863 akte nr.111). Veiling ten verzoeke
van Hendrik Gabriël van der Kraan, gemeentesecretaris van en
wonende te Groenlo. Verkocht wordt de bouwplaats Geessink in
Meddo, bestaande uit huis, schuur en verdere opstallen, bouw-,
gaarde-, weide-, groen-, heide en bosgronden, alles op de kadastrale legger in sectie A.
De laatste titel van eigendom was een acte van veiling en publieke verkoop van 11-2-1863 en 25-2-1863 voor notaris Roelvink.
De verkoop geschiedt in vele percelen, t.w.:
1.huis en erf c.a. nrs.1460 t/m 1463: niet verkocht.
2.weiland, schuren, bakhuis c.a. nrs.1456 t/m 1459: gekocht door
Grades Johannes Paaijert, landbouwer te Groenlo voor 540 gulden.
3 en 4.wei- en bouwland op den Kempelder nrs.1471 t/m 1474:
gekocht door Jan Hendrik Schuurhof, landbouwer onder Winterswijk, voor 1400 gulden.
5 en 6.weiland genaamd de Maat en het Steurbroek, nrs. 1379 t/m
1381, 5107 en 5108: niet verkocht.
7.heide bij den dennebos nr.4616: gekocht door Grada Johanna
Poelhuis, weduwe Gerrit Jan Tiggeloven onder Winterswijk, voor
120 gulden.
8 en 9.heide in 't Masterveld in Meddo, deel van nr.5112: niet
verkocht.
10 en 11.heide, deel van nr.5112: niet verkocht.
12 en 13.heide of schaddengrond, deel van nr.5104: niet ver15 november 2006
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kocht.
14 en 15.heide, deel van nr.5104: gekocht door Grades Johannes
Paaijert voornoemd, voor 300 gulden.
16, 17 en 18.weiland langs de beek, bouwland op den kamp c.a.,
nr.1455 en delen van 1444 en 1454: gekocht door Grades Johannes
Paaijert voornoemd, voor 1900 gulden.
19, 20 en 21.bouwland c.a., delen van nrs.1444, 1446 en 1454:
gekocht door Jan Berend te Strake, landbouwer onder Winterswijk,
voor 1407 gulden.
22, 23 en 24.bouwland c.a. en weiland, nrs.1445 en delen van
1444, 1446 en 1454: gekocht door Jan Berend te Strake voornoemd
voor 800 gulden.
25 en 26.hakhout, heide, weiland in den Stoffer c.a., nrs.1447
t/m 1451 en delen van 1444 en 1446: gekocht door Lubbert Derk
Jan Hijink, landbouwer onder Winterswijk, voor 1300 gulden.
27 en 28.bouwland op den Oosterkamp, delen van nrs.1435 en 1444:
niet verkocht.
29 t/m 32.bouwland in den Pas, hakhout en weiland in den Pas,
nrs.1436, 1436bis, 1437 t/m 1442 en delen van nrs. 1443 en 1444:
gekocht door Jan Berend te Strake voornoemd voor 1900 gulden.
33 en 34.weiland de Maat, nrs.1452 en 1453: gekocht door Gerrit
Willem te Voortwis, landbouwer onder Winterswijk, voor 1600
gulden.
0609 Inv.nr.4956, akte nr.135 d.d. 18630921
Hendrik Jan Verink, landbouwer op de Hijinkschoppe in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik benoem tot erfgename mijner geheele nalatenschap mijne
stiefdochter Janna Geertruid Hietbrink of ten Hietbrink, kind
uit het huwelijk van wijlen mijne vrouw Catharina Hendrika
Deunk, en haren eersten echtgenoot wijlen Berend Hendrik Hietbrink of ten Hietbrink."
0610 Inv.nr.4956, akte nr.136 d.d. 18630921
Janna Geertruid Hietbrink of ten Hietbrink, zonder beroep,
wonende op de Hijinkschoppe in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik benoem tot erfgenaam mijner geheele nalatenschap mijnen
stiefvader Hendrik Jan Verink."
0611 Inv.nr.4956, akte nr.142 d.d. 18630928
Johan Joseph Elsinghorst, landbouwer op Schurink in Meddo,
schenkt aan de Roomsche Catholieke ingezetenen van de buurtschap
Meddo, teneinde daarop een Roomsch Catholieke Kerk en pastorij
te bouwen en een kerkhof en tuin aan te leggen, drie stukken
heide of markengrond in Meddo, sectie A nrs.4221, 4215, 4224,
samen groot 84 roeden 20 ellen. Verkoper heeft het verkochte
verkregen bij acte van scheiding van de mark Meddo d.d. 15-31858.
0612 Inv.nr.3161, akte nr.4391 d.d. 18630929 (Groenlo).
Ten verzoeke van 1.Johanna Frederika te Voorde (gewoonlijk
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genaamd Johanna Geertruida te Voorde), vroeger weduwe van Jan
Willem Schurink (overleden 31-3-1858), nu gehuwd met Jan Derk
Boeijink, landbouwers op Wesselink in Meddo (huisnummer 63)
onder Winterswijk, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Johannes Antonius- en Johannes Hendrikus
Schurink; 2.Jan Derk Boeijink, in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met comparante sub 1; 3.Jan Derk Schurink,
landbouwer op de plaats Kok in Meddo als toeziend voogd over de
minderjarigen; 4.Gradus Johannes Schurink, landbouwer op Wesselink voornoemd, meerderjarige zoon van comparante sub 1; is
overgegaan tot inventarisatie van de gemeenschappelijke boedel,
tussen comparante 1 en Jan Willem Schurink bezeten geweest en
van de nalatenschap van laatstgenoemde. Het huwelijk van comparante 1 met Jan Willem Schurink is op 22-5-1839 zonder oprichting van huwelijkse voorwaarden gesloten. Laatstgenoemde heeft
geen testament opgemaakt. Wettige erfgenamen zijn de drie kinderen uit het huwelijk.
Roerende goederen: samen ƒ 872,90.
Onroerende goederen: Onverdeeld 3/4e van het plaatsje den Huiskert in Hupsel onder Eibergen.
Schulden ten laste van de boedel: ƒ 1295.=.
Kontanten: ƒ 15.=.
Nog behoort tot de boedel het onverdeeld 1/7e deel van een
tiende uit Eeftink (Lichtenvoorde), Smeenk (Miste onder Winterswijk) en Nieuw Leeftink, Oud Leeftink en Gunnewijk (Beltrum
onder Eibergen).
Er zijn geen titels van eigendom bekend.
0613 Inv.nr.4956, akte nr.147 d.d. 18631013
Jan Willem Esselink, landbouwer op Klein Esselink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijnen zoon Jan Albert Esselink, mijn aandeel aan
de bouwerij, inboedel, levende have, vee, mest, te velde staande
en geoogste gewassen, een en ander zich bevindende op de door
mij bewoonde bouwplaats Klein Esselink in Meddo onder Winterswijk, en aan mij voor de helft behoorende. Ik wil dat hij daarvoor binnen zes maanden na mijnen dood aan mijnen boedel zal
betalen 350 gulden, waaruit eerstelijk aan mijne vier jongste
kinderen en dus ook aan mijn zoon Jan Albert zelve zal worden
betaald 50 gulden, bedrag dat ook mijn oudste kind reeds als
huwelijksuitzet genoot, voor mijn deel. Die betaling van uitzet
geschiedt onverschillig of die vier kinderen huwen of niet.
Voorts zal hij mijne vrouw, zijne moeder Janna Willemina Gribbroek, zoo lang zij leeft bij zich houden, van kost, drank en al
het noodige voorzien, zoo en in dier voege als lieden uit haar
stand dit gewoon zijn; voorts zal hij haar per jaar een zakgeld
geven van acht gulden. Voorts zullen mijne andere kinderen,
zoolang zij ongehuwd zijn het regt hebben om ingeval van ziekte
hun intrek bij mijnen voormelden zoon te nemen, zoolang hunne
ziekte duurt. Mocht mijne vrouw onverhoopt niet naar behooren
behandeld worden, dan zal zij de woning mijns zoons kunnen
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 259 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

verlaten, en zal deze verpligt zijn haar alsdan in eens te
betalen 300 gulden. Mijn overig goed, benevens den inbreng is
tusschen mijne erfgenamen deelbaar volgens de wet, behoudens het
gezegde omtrent uitzet. Mogten mijne andere erfgenamen onverhoopt tegen deze mijne beschikking opkomen, met te beweren dat
de inbreng te laag gesteld is en met de overige lasten mijnen
zoon bij dit testament opgelegd, zoover nog beneden de waarde
van het gemaakte is, dat daar voor de legitieme portie is benadeeld, dan wil ik dat het gemaakte zal worden geschat door drie
deskundigen, ten koste mijns boedels benoemd en beeedigd door de
plaatselijke kantonregter. De geschatte waarde zal alsdan door
mijnen genoemden zoon worden ingebragt. Hij zal tot de zelfde
verpligting tot verpleging zijner moeder gehouden blijven als
hierboven is bepaald. Van de andere dáár beschreven lasten
ontsla ik hem alsdan evenwel, en maak hem van mijne geheele
nalatenschap dat deel waar over ik de vrije beschikking heb."
0614 Inv.nr.4956, akte nr.148 d.d. 18631013
Janna Willemina Gribbroek, echtgenoot van Jan Willem Esselink,
landbouwster op Klein Esselink in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik maak aan mijn zoon Jan Albert Esselink, mijn aandeel of de
helft aan de bouwerij, levende have, vee, mest, te velde staande
en geoogste gewassen, inboedel, een en ander zich bevindende op
de door mij bewoonde bouwplaats Klein Esselink. Ik begeer dat
hij deswege zes maand na mijn dood aan mijn boedel betale 350
gulden, waaruit eerstelijk aan mijne vier jongste kinderen als
uitzet zal worden betaald 50 gulden, bedrag dat ook mijn oudste
kind reeds als huwelijks uitzet genoot, voor mijn deel. Die
betaling van uitzet geschiedt onverschillig of die vier kinderen
huwen of niet. Verder zal hij mijn echtgenoot, zijn vader, diens
leven lang gedurende, verplegen, huisvesten, van kost, drank en
al het noodige voorzien en bij zich houden. Hij zal zijnen vader
datgeen verschaffen hetgeen hij gewoon was te genieten en lieden
uit diens stand het gewoon zijn. Voorts zal hij mijne andere
kinderen uit mijnen voorbedoelden echt, en voorzoover die kinderen ongehuwd zijn, in geval dat zij mogten ziek worden, bij zich
ontvangen, hun den vrijen in en uitgang toestaan zoolang de
ziekte duurt. Mogt mijn echtgenoot niet naar behooren verpleegd
worden, dan zal verpleger, verpleegde dit eischende, dien in
eens betalen eene som van 300 gulden, waartegen dan de verpleging ophoudt. Mijn overige goed, en voorbedoelde inbreng wordt
voorts naar de regels der wet gelijkelijk tusschen mijne wettige
erfgenamen gedeeld behoudens het gezegde omtrent uitzet. Mogten
echter mijne overige erfgenamen onverhoopt deze mijne beschikking betwisten, als hadde ik door te lage prijsbetaling hun
legitiem deel benadeeld, dan wensch ik dat het gemaakte zal
worden geschat door drie deskundigen ten koste mijns boedels
benoemd en beeedigd door den plaatselijke kantonregter. De som
door dezen te schatten zal alsdan worden ingebragt. De verpligting om zijnen vader te verplegen in voege hierboven gezegd, zal
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blijven bestaan. De overige lasten echter zullen hebben opgehouden. Mijn zoon zal daarenboven uit mijne nalatenschap ontvangen
al dat geen waar over mij de vrije beschikking gegund wordt door
de wet. Ik herroep alle vroegere testamenten, zoo er zijn."
N.B. Op de omslag: overleden 5-11-1884.
0615 Inv.nr.4995, akte nr.134 d.d. 18640205
Hendrik Jan te Giffel, landbouwer, op Roskamp in Meddo wonende,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen, en tot zijnen eenigen erfgenaam te benoemen
zijnen neef Wander te Giffel, insgelijks op Roskamp voornoemd
wonende, en diens zusters Geziena Berendina-, Hendrika Wandrineen Johanna Willemina te Giffel, alle vier voor gelijke deelen."
0616 Inv.nr.4957, akte nr.19 d.d. 18640302
Jan Derk Venemans, molenaar in Dorpboer, maakt testament op:
"Indien mijne dochter Johanna Martina Venemans de vrouw wordt
van Lubbert Derk Jan Hesselink op Wamelink, en die echt onverhoopt bij de ontbinding kinderloos mogt zijn, zal, wanneer mijne
voornoemde dochter vóór mij mogt sterven, mijn aanstaande
schoonzoon Lubbert Derk Jan Hesselink hebben het vruchtgebruik
van dat deel mijner nalatenschap 't welk, had mijne voormelde
dochter mij overleefd, haar eigendom zou geworden zijn uit
krachte van mijn testament, dat ik den veertienden April achttienhonderd twee en zestig ten overstaan van Meester Wilhelm
Arnold Roelvink notaris te Winterswijk gemaakt heb, echter met
dien verstande dat zijn vruchtgebruik niet eer aanvangt dan na
afloop van dat, hetwelk ik krachtens aangehaalden uitersten wil
aan mijne vrouw maakte. Wanneer dus mijne genoemde dochter mij
overleefde, of ook wanneer er tijdens mijn dood kroost of blijvende geboorte van haar is, wordt dit testament gehouden voor
niet gemaakt. In elk geval blijft, behoudens en onverkort het
bovenstaande, mijn aangehaalde testament van den veertienden
April achttien honderd twee en zestig van volle kracht."
(N.B. Jan Derk Venemans en vrouw zijn o.a. eigenaar van het
plaatsje de Kip in Meddo).
0617 Inv.nr.4957, akte nr.20 d.d. 18640302
Grada Theodora te Lintum, echtgenoot van Jan Derk Venemans in
Dorpboer, maakt testament op:
"Indien mijne dochter Johanna Martina Venemans de vrouw wordt
van Lubbert Derk Jan Hesselink op Wamelink, en die echt onverhoopt bij de ontbinding kinderloos mogt zijn, zal wanneer mijne
voornoemde dochter vóór mij mogt sterven, mijn aanstaande
schoonzoon Lubbert Derk Jan Hesselink hebben het vruchtgebruik
van dat deel mijner nalatenschap, 't welk had mijne voormelde
dochter mij overleefd, haar eigendom zou geworden zijn uit
krachte van mijn testament dat ik den veertienden April achttien
honderd twee en zestig ten overstaan van Meester Willem Arnold
Roelvink, notaris te Winterswijk gemaakt heb, echter met dien
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verstande, dat zijn vruchtgebruik niet eer aanvangt dan na
afloop van dat, hetwelk ik krachtens aangehaalden uitersten wil
aan mijnen man maakte. Wanneer dus mijne genoemde dochter mij
overleeft, of ook wanneer er tijdens mijn dood kroost of blijvende geboorte van haar is, wordt dit testament gehouden voor
niet gemaakt. In elk geval blijft, behoudens en onverkort het
bovenstaande, mijn aangehaald testament van veertien April
achttienhonderd twee en zestig van volle kracht."
(N.B. Grada Theodora te Lintum en haar man zijn o.a. eigenaar
van het plaatsje de Kip in Meddo).
0618 Inv.nr.4957, akte nr.38 d.d. 18640405
(eerste zitting d.d.22-3-1864 akte nr.31). Veiling ten verzoeke
van 1.Noël ten Bengevoort, zonder beroep; 2.Johannes Gerhardus
ten Bengevoort, winkelier, voor zich en als lasthebber van
Helena Dorothea ten Bengevoort, Dela ten Bengevoort en Johanna
Hendrika ten Bengevoort, deze 3 zonder beroep; alle voornoemde
personen wonen te Winterswijk; 3.Hendrik Jan Worms, grondeigenaar, voor zich en als lasthebber van zijn echtgenote Gesina ten
Bengevoort; 4.Hendrik Jan Degenaar, bakker, voor zich en als
lasthebber van 5.Derk Jan Degenaar, bakker te Aalten; 6.Derk Jan
Kluvers, koopman te Borculo. Verkocht wordt: de bouwplaats
Harmelink in Meddo, bestaande uit huis, schuur en verdere getimmerten, bouw-, gaarden-, heide-, weide-, groen-, veen- en andere
gronden, alle in sectie A nrs. 3877, 3905, 4495, 2329 t/m 2332,
2334, 2339 t/m 2341, 2345, 2582, 2583, 2585 t/m 2590, 2594,
2599, 2600, 2602, 2603, 2685, 2691 t/m 2694, 2697 t/m 2702,
2719, 4122. Voorts de onafgedeelde helft van sectie H nrs.1714
en 1715, toegedeeld door de markcommissie.
Kopers worden: Berend Willem Beijers en Christiaan Beijers voor
11001 gulden. Zij verklaarden de helft te hebben gekocht voor
Hendrikus Johannes ter Braak en de wederhelft voor zich zelven
en als lasthebber van Jan Willem Beijers en Harmen Jan Beijers,
alle kopers landbouwers onder Winterswijk. Aan de verkopers zijn
geen andere titels van eigendom bekend dan: 1.acte van deling
d.d. 26-10-1826 voor notaris Roelvink; 2.onderhandse acte van
Meddosche markscheiding d.d. 15-3-1858.
0619 Inv.nr.4957, akte nr.58 d.d. 18640507
Jan Derk Abbink, timmerman en landbouwer onder Winterswijk,
verkoopt aan Johannes Gerhardus Elsinghorst, landbouwer in
Meddo, het plaatsje Meddeholt in Meddo, sectie A nrs.2072, 2073,
4272, 4275, 4277, 4447, 4490, 5105, samen groot
3 bunder 85
roeden 80 ellen, voor 1700 gulden. De laatste titel van eigendom
is een acte van veiling d.d. 7 en 21-3-1861 voor notaris Roelvink verleden.
0620 Inv.nr.4957, akte nr.59 d.d. 18640509
Partij 1: Berend Willem-, Christiaan-, Jan Willem- en Harmen Jan
Beijers, landbouwers op Beijers in Meddo en partij 2: Hendrikus
Johannes ter Braak op Harmelink in Meddo, bezitten elk de onaf15 november 2006
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gedeelde helft van de bouwplaats Harmelink, welke zij willen
verdelen. De bouwplaats bestaat uit sectie A nrs.3877, 3905,
4495, 2329 t/m 2332, 2334, 2339 t/m 2341, 2345, 2582, 2583, 2585
t/m 2590, 2594, 2599, 2600, 2602, 2603, 2685, 2691 t/m 2694,
2697 t/m 2702, 2719, 4122, 2584, onafgedeelde helft van H
nrs.1714 en 1715 '), samen groot 46 bunder 79 roeden 10 ellen,
waard ƒ 11001.=. Splitsing en toedeling:
Partij 1 krijgt: sectie A nrs.2329 t/m 2332, 2334, 2582, 2583,
2345, 2599, 2600, 2602, 2603, 2691 t/m 2694, 2697 t/m 2699
(zonder de afbraak der schop en het huisje), 2719, 2700, 2701,
2702, 2685, afgedeeld deel van 4122 (deel ad 83 roeden 25 ellen), afgedeeld deel van 3905 (5 bunder 44 roeden 70 ellen),
afgedeeld deel van 4495 (5 bunder 53 roeden), afgedeeld deel van
3877 (1 bunder 59 roeden 50 ellen), afgedeeld deel van 2585 (1
bunder 81 roeden 90 ellen), afgedeeld deel van 2594 (57 roeden
10 ellen) en onafgedeeld ¼e deel van de nrs.H 1714, 1715, samen
waard ƒ 5500,50.
Partij 2 krijgt: sectie A nrs.2339 t/m 2341, 2586 t/m 2590,
2584, afgedeeld deel van 4122 (83 roeden 25 ellen), afgedeeld
deel van 3905 (5 bunder 44 roeden 70 ellen), afgedeeld deel van
4495 (5 bunder 53 roeden), afgedeeld deel van 3877 (1 bunder 59
roeden 50 ellen), afgedeeld deel van 2585 (2 bunder 92 roeden),
afgedeeld deel van 2594 (2 bunder 51 roeden 70 ellen) en onafgedeeld ¼e deel in de nrs.H 1714, 1715, en de afbraak van het
huisje en schop thans staande op nr.2699, samen waard ƒ 5500,50.
Ruiling: Vervolgens ruilt partij 1 de percelen sectie A nrs.2602
en 2603 ad 13 roeden 60 ellen tegen de reeds eerder aan partij 2
behoord hebbende percelen A nrs.2690 en 2695 ad 20 roeden.
') nr.A 2584 stond bij kadaster abusief t.n.v. Frans Antoon
Theodoor Grimmelt; H 1714 en 1715 abusief t.n.v. Jan Willem ten
Bokkel, wat moest zijn Jan Willem te Bokkel en mede-eigenaren.
0621 Inv.nr.4957, akte nr.73 d.d. 18640607
(eerste zitting d.d.24-5-1864 akte nr.65).Veiling ten verzoeke
van: 1.Janna Gesiena te Veene in Meddo, weduwe van Willem van
Eerden, voor zich en als moeder en voogdes voor haar minderjarige kinderen Gesiena Willemina, Janna Willemina, Jan Willem en
Harmen Jan van Eerden. 2.Anna Gesiena Schreurs en haar man
Willem Piepers, tevens als resp.voogdes en medevoogd over Gerrit
Hendrik, Gesiena Johanna Aleida en Berend Willem Wanders, kinderen van wijlen Gerrit Jan Wanders en voornoemde Anna Gesiena
Schreurs. 3.Derk Willem Heezen in 't Woold als toeziende voogd
over de sub 1 genoemde minderjarigen. 4.Gerrit Venemans, molenaar, als toeziend voogd over de sub 2 genoemde minderjarigen.
Verkocht wordt:
I.De bouwplaats Groot Waijerdink in Meddo, bestaande uit huis,
schuur en verdere getimmerten, bouw-, gaarde-, heide-, weide-,
veen- en andere gronden, sectie A nrs. 542, 661, 662, 697 t/m
703, 705, 706, 713 t/m 715, H nrs.1673, 1807, A nrs.3299 t/m
3304, 3880, 2639, 3281 t/m 3284 (deze laatste staan abusievelijk
ten name van Willem van Eerden), onafgedeeld 2/3e deel van
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nr.710 (staat abusievelijk ten name van J.W.Beestman en consorten).
II.Een tiend gaande uit een stuk bouwland, behorende aan de
eigenaar van Hoebink, gelegen in de Hoebink- of Leuresch in
Meddo.
III.Een tiend uit een stukje bouwland van Lubbert Derk te Lintum, gelegen op de Hijink-esch in Meddo.
Kopers worden van:
I.Gerrit Jan te Veene, landbouwer onder Winterswijk, die heeft
gekocht voor Janna Gesiena te Veene voornoemd, voor zich en als
moeder en voogdes voor haar minderjarige kinderen, voor 9050
gulden.
II.Gerrit Jan te Strake, landbouwer onder Winterswijk, voor 16
gulden.
III.Scholte Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar op Willink in
Ratum, voor 6 gulden.
0622 Inv.nr.4957, akte nr.79 d.d. 18640615
Hendrik Jan te Giffel, zonder beroep, wonende onder Winterswijk,
geeft zijn testament op:
"Ik maak aan Christiaan Beijers, wonende op Beijers in Meddo,
onder Winterswijk (bij diens vooroverlijden, aan des genoemden
erfgenaams wettige afstammelingen, bij wijze van plaatsvervulling van den overledene, en bij het niet bestaan van zoodanige
afstammelingen aan diens tegenwoordige echtgenoot), mijne geheele nalatenschap."
N.B. Op de omslag: overleden 7-12-1864.
0623 Inv.nr.4996, akte nr.186 d.d. 18640624
Gerrit Hendrik Orriëns, landbouwer en huisvrouw Engele Maria
Freriks op Orriëns in Meddo wonende, verkopen aan hun zoon
Gerrit Jan Orriëns, landbouwer, bij zijn ouders inwonende:
a.Het bouwplaatsje Orriëns, sectie A nrs.2096, 2097, 4280 t/m
4298, 4410, 4548 en sectie H nr.1704.
b.Inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, gewas, zoals dit op
dit bouwplaatsje voorhanden is en voorzover niet reeds aan koper
toebehorend.
De koopprijs bedraagt 1900 gulden. Betaald is 400 gulden; de
rest behoeft voorshands niet te worden betaald; koper zal aan
elk zijner broeders en zusters, zodra deze mochten huwen of
anders na dode der verkopers betalen 100 gulden en aan zijn
zuster Harmina en zijn broer Johannes of Jannes Orriëns, die
beide niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien
als deze niet langer mochten verkiezen bij de koper in te wonen,
elk nog 150 gulden; zolang deze echter bij de koper blijven
inwonen of bij hem komen te overlijden zal het geacht worden dat
de 250 gulden door hen bij de koper worden verteerd. Voorts zal
de koper na dode van verkopers aan zijn zuster Harmina jaarlijks
10 gulden moeten geven en voor haar 8 koppen lijn moeten zaaien
op goed gemest land en aan zijn genoemde broer insgelijks jaarlijks 15 gulden en aan deze beiden kost, inwoning en verpleging
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verstrekken. Voor de restant-koopprijs zal koper zijn ouders
liefderijk verplegen tot aan hun dood, hen van het nodige voorzien en volgens hun stand ter aarde doen bestellen. Er zijn geen
titels van aankomst bekend.
0624 Inv.nr.4996, akte nr.200 d.d. 18640727
Gradus Halriet of ook wel Halderiet, landbouwer op het plaatsje
Halderiet in Meddo, verkoopt aan Engelbartus Lammers, landbouwer
in Meddo, als lasthebber van Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar in Meddo een perceel heide, zijnde een deel van sectie A
nr.3565 groot één bunder, grenzende ten zuiden en oosten aan de
grond van de steenbakker Overkamp en ten noorden en westen aan
het andere gedeelte van nr.3565; de koopprijs bedraagt 60 gulden.
0625 Inv.nr.4996, akte nr.211 d.d. 18640816
Geertruid Theodora van Hengel, zonder beroep, weduwe van Barend
Jan Goossens, wonende te Winterswijk, geeft haar testament op.
Zij legateert:
1.Aan haren zoon den Heer Hendrik Goossens, steen-fabrikant bij
haar inwonende, al haren eigendom of de helft aan het boerenerf
genaamd het Giffel, gelegen in de buurschap Meddo, gemeente
Winterswijk, bestaande in boerenwoning, steen- en panoven,
droogschuren en verdere getimmertens, benevens bouw-, tuin-,
wei- en hooiland, heide en toedeeling uit de markengronden van
Meddeho, zoo en in dier voege als een en ander door de erflaatster en wijlen haren echtgenoot. bij de ovens is gebruikt en in
gebruik gegeven, met uitzondering van een perceel wei- en bouwland, genaamd de Heerdinkmaat en Heerdinkkamp; een en ander voor
des erflaatsters helft, tegen de som van twee duizend gulden,
door den legataris in de nalatenschap der erflaatster uit te
keeren binnen drie maanden na haar overlijden, welke som dan met
het overige harer nalatenschap tusschen al hare kinderen zal
deelbaar zijn. Indien één of meer kinderen van mejuffrouw de
erflaatster met deze hare beschikking geen genoegen nemen, dan
is het haar uitdrukkelijke wil dat de genoemde legataris, boven
zijn aandeel, uit hare nalatenschap zal genieten, alles waarover
de wet haar de vrije beschikking geeft.
0626 Inv.nr.4957, akte nr.135 d.d. 18640910
Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op de Kap in Meddo, verkoopt
voor 50 gulden aan Christiaan Beijers, landbouwer op Beijers in
Meddo, een perceel heidegrond in Meddo, sectie A nr.4316 ad 43
roeden 60 ellen. Er is geen titel van aankomst bekend.
0627 Inv.nr.4996, akte nr.228 d.d. 18641024
Verkopers zijn: 1.Frederik Jan Poelhuis, schoenmaker te Lichtenvoorde; 2.Jan Hendrik ter Woord, landbouwer op Harmelink in
Meddo, gehuwd met Johanna Elisabeth Poelhuis.
Koper is Johannes Bernardus Poelhuis, landbouwer op Keveskamp in
Meddo.
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Verkocht wordt: twee vijfde onafgedeelde delen aan volgende
onroerende en roerende goederen:
a.Het bouwplaatsje Keveskamp in Meddo, bestaande uit getimmertens, bouw-, tuin-, hooi- en weiland, hakhout, heide en veen in
de kadastrale sectie A ter grootte van 13 bunder 93 roeden 90
ellen.
b.De inboedel, bouwerij, vee en gewas, voorzover hem nog niet
toebehorende.
De koopsom ad 1000 gulden wordt van de verkopers geleend tegen
3% rente per jaar. De koper neemt voor zijn rekening de schulden
tot de nalatenschap van wijlen hun vader en schoonvader Gerrit
Jan Poelhuis en wijlen hun zuster en schoonzuster Aleida Poelhuis behorende en zulks voor het aandeel der verkopers geraamd
op 250 guldens.
0628 Inv.nr.4996, akte nr.235 d.d. 18641107
Gerrit Willem ten Hagen, landbouwer, op het Hagen in Meddo
wonende, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot eenige erfgenamen te benoemen zijne
bij hem inwonende dochter Johanna Geertruida ten Hagen en haren
man Hendrikus Elsinghorst, of bij vooroverlijden den langstlevende van hun beiden."
0629 Inv.nr.4958, akte nr.156 d.d. 18641207
Ontbinding bestaande gemeenschap tussen Jan Derk Loitink, landbouwer en diens meerderjarige dochter Johanna Gesina Loitink,
zonder beroep, enig kind uit diens huwelijk met wijlen Johanna
Berendina Nijenhuis (overleden 28-5-1840).
De gemeenschap bestaat uit:
1.Het onafgedeeld ¼e deel der bouwplaats Voshuis (3/4 behoort
reeds aan Jan Derk Loitink) in Meddo, sectie A nrs.487, 567,
2994, 3247 t/m 3250, 3263 t/m 3269, 3275, 3276 en sectie H nrs.
26, 27, 1719, 1808, 1809, 1817, samen groot 9 bunders 1 roede 70
ellen, waard ƒ 700.=.
2.Het onafgedeeld ¼e deel van het bouwplaatsje Maashuisje (waarvan een ander ¼ reeds behoort aan Jan Derk Loitink) in Meddo,
sectie A nrs.195, 196, 265, 270, 275, 276, 315, 316, 319, 320,
341, 344, 356, 359, 367, 369, 373, 4469, 309, 3133, sectie H
nrs.1731, 1873 en sectie I nrs.1339 t/m 1341, samen groot 8
bunders 78 roeden 80 ellen, waard ƒ 400.=.
3.De onafgedeelde helft van gronden in Henxel (wederhelft behoort Jan Derk Loitink alleen) sectie B nrs.957, 2394, 2433,
groot 1 bunder 36 roeden 95 ellen, waard ƒ 100.=.
4.Enige roerende inboedelsgoederen aan Voshuis in Meddo, waard ƒ
800.=.
Nummers 1 t/m 4 samen ƒ 2000.=, waarvan elk ƒ 1000.=.
De verdeling wordt: Jan Derk Loitink krijgt het onder 1, 2 en 3
vermelde ad ƒ 1200.= en keert aan Johanna Gesina Loitink ƒ 200.=
uit; Johanna Gesina Loitink krijgt de onder 4 vermelde goederen
en ƒ 200.= van Jan Derk Loitink.
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Titels van eigendom en overschrijving: 1.Onderhandse acte van
25-4-1850; 2.Acte van Meddosche markenscheiding van 15-3-1858.
0630 Inv.nr.4996, akte nr.254 d.d. 18650118
Jan Willem Keunen Gerrit Jan zoon, zonder beroep, wonende op de
bouwplaats Walvaart in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen met uitzondering van het testament door hem ten
overstaan van den notaris Balthazar Gerrit Dericks ter standplaats Winterswijk verleden op den 23 Januarij 1860, voorts te
legateren aan zijnen neef Jan Albert Geessink, landbouwer op de
Hilte in Meddeho voornoemd, of bij zijn vóóroverlijden aan zijne
wettige erfgenamen, vier duizend gulden."
0631 Inv.nr.4959, akte nr.9 d.d. 18650120
Ten verzoeke van Janna Gesina te Veene, weduwe van Willem van
Eerden (overleden 10-3-1864), grondeigenares, wonende op het
goed van Eerden in Meddo, als moeder en voogdes over haar kinderen Gesiena Willemina-, Janna Willemina-, Jan Willem- en Harmen
Jan van Eerden en in tegenwoordigheid van Derk Willem Heezen,
grondeigenaar, wonende op de Haar in het Woold, als toeziende
voogd over genoemde kinderen, wordt overgegaan tot beschrijving
van de boedel van wijlen de overledene. Willem van Eerden was
met comparante in algehele wettelijke gemeenschap van goederen
gehuwd. De te beschrijven boedel behoort dus half aan de minderjarigen en half aan de weduwe.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 67, samen ƒ 3275,50.
Obligatiën, effecten en vorderingen: nummers 68 t/m 130, samen ƒ
32106,325.
Groenpachten verschijnende mei a.s.: nummers 131 t/m 137, samen
ƒ 216.=.
Contanten: nummer 138 ad ƒ 200.=.
Schulden t.l.v. de boedel: nummers 139 t/m 141, samen ƒ 4589,80.
Onroerende goederen:
nr.142: De bouwplaats van Eerden in Meddo.
nr.143: De plaats Grevink in Meddo.
nr.144: De bouwplaats de Strake in Huppel.
nr.145: De plaats Lohuis in Huppel.
nr.146: De bouwplaats Klein Waijerdink in Meddo.
nr.147: Het plaatsje genaamd Villa Minor in Meddo.
nr.148: De bouwplaats de Kloeze in Meddo.
nr.149: De bouwplaats Groot Waijerdink in Meddo.
(van laatstgenoemde bouwplaats hoorde reeds de helft tot de
tussen deze echtelieden Van Eerden-te Veene bestaan hebbende
gemeenschap, terwijl de wederhelft na doode van den echtgenoot,
door de moeder en kinderen tezamen door koop werd verkregen bij
aan te halen titel).
nr.150: De Vrenegoorsmaat in Huppel.
nr.151: De helft van een weide bij den Zeeltoen.
nr.152: Negen zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
nr.153: Een perceel heidegrond aan den Markweg, die loopt van
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uit den grooten weg van Winterswijk naar Eibergen in Meddo,
groot 3 bunder 61 roeden.
Titels van aankomst:
1.akte
van
veiling
d.d.
30-4-1862
(finaal
14-5-1862)
(notarisDericks);
2.idem d.d. 11-3-1862 (notaris Roelvink);
3.koopakte d.d. 20-12-1820 (notaris Roelvink);
4.finale verkoopakte 5-10-1859 (notaris Roelvink);
5.idem d.d. 5-5-1858 (notaris Roelvink);
6.idem d.d. 9-4-1859 (notaris Roelvink);
7.idem d.d. 21-6-1855 (notaris Roelvink);
8.akte van ruiling d.d. 30-5-1849 (notaris Roelvink);
9.akte van veiling d.d. 24-5-1864 (finaal 7-6-1864) (notaris
Roelvink);
10.akte huwelijkse voorwaarden d.d. 21-7-1852 (notaris Roelvink);
11.huurcontract d.d. 19-10-1864 betr. verhuur heide in Winterswijk sectie A nrs.4001 en 4002 ad 4 bunder 49 roeden 80 el voor
16 gulden per jaar aan Jan Hendrik Stammers.
0632 Inv.nr.4959, akte nr.10 d.d. 18650128
Hendrik Goossens, steenfabriekant en Janna Gesiena te Veene,
weduwe van Willem van Eerden, grondeigenares, beide wonende
Winterswijk, zijn voornemens een huwelijk aan te gaan en stellen
de navolgende huwelijkse voorwaarden vast:
Wanneer er uit hun echt kind, afstammelingen of blijvende geboorte is, zal er algehele wettige gemeenschap van goederen
bestaan. In het tegenovergesteld geval is de goederengemeenschap
die van winst en verlies. De bruidegom brengt in ƒ 870,655
(actief ƒ 3889,53 en passief ƒ 3018,875); de roerende inbreng
van de bruid is vermeld in de acte van boedelbeschrijving van
20-1-1865. De eerststervende maakt de langstlevende het vruchtgebruik zijner nalatenschap.
0633 Inv.nr.4959, akte nr.16 d.d. 18650210
Gerrit Jan Roerdinkholder, landbouwer, wonende op het Lemmenes
in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Aleida Hendrika te Voortwis het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Behalve de bij de wet bepaalde
eindiging zal dit vruchtgebruik ophouden, wanneer mijne vrouw
hertrouwt."
0634 Inv.nr.4959, akte nr.17 d.d. 18650210
Aleida Hendrika Voortwis, zonder beroep, wonende op de bouwplaats het Lemmenes in Meddo, echtgenoot van Gerrit Jan Roerdinkholder, geeft haar testament op:
"Ik Aleida Hendrika Voortwis maak aan mijnen man Gerrit Jan
Roerdinkholder
het
vruchtgebruik
mijner
nalatenschap.
Dit
vruchtgebruik zal, behalve op de wijze bij de wet bepaald,
eindigen wanneer de vruchtgebruiker een nieuw huwelijk mogt
aangaan."
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N.B. Op de omslag: overleden 17-8-1900.

0635 Inv.nr.4959, akte nr.28 d.d. 18650303
(eerste zitting d.d.17-2-1865 akte nr.22).Veiling ten verzoeke
van 1.Hendrika Aleida Wanders, grondeigenares in Meddo, weduwe
van Jan Hendrik Ubbink, voor zich en als moeder en voogdes over
Johanna Geertruid-, Mina Antonia- en Grada Johanna Ubbink;
2.Fredericus Petrus Stottelaar te Groenlo als gevolmachtigde van
de echtelieden Frans Antonius Stottelaar en Grada Johanna Elisabeth Ubbink te Groenlo; 3.Jan Willem Ubbink, landbouwer in
Meddo; 4.Johan Hendrik Josef Ubbink, landbouwer te Meddo;
5.Johan Joseph Elsinghorst, landbouwer op Schurink in Meddo;
6.Johannes Lambertus ten Beijtel, landbouwer op de Hoeve in
Meddo; 7.Jan Hendrik Wanders te Groenlo als toeziende voogd over
de sub 1 genoemde minderjarigen. Geveild wordt de bouwplaats de
Hoeve in Meddo (voor een klein deel onder Lichtenvoorde), bestaande uit huis, schuur, huisje en verdere opstallen, bouw-,
gaarde-, heide-, weide-, veen- en andere gronden, sectie A
nrs.876 t/m 884, 888 t/m 890, 892, 895, 897 t/m 904, 906 t/m
911, 916 t/m 919, 921, 922, 928, 929, 3398 t/m 3401, 3405 t/m
3407, 3697 t/m 3699 en H nrs. 40, 1686, 1779 t/m 1781 en
gem.Lichtenvoorde sectie B nrs. 175, 1156 en 1157, samen groot
39
bunders
28
roeden
10
ellen
en
voorts
delen
van
gem.Winterswijk sectie A nrs.894 en 896 samen groot voor het
geheel 40 roeden 80 ellen. De plaats is bezwaard met een uitgang
van 3 organistengarven t.b.v. de Herv.Kerk te Winterswijk,
alsmede 3 kop miskoorn. Koper wordt Johannes Lambertus ten
Beijtel (zelf mede-eigenaar van het 2/5e gedeelte) voor 8103
gulden. Titels van eigendom: acte voor notaris Dericks d.d. 1-91853, idem d.d. 24-7-1856, onderhandse acte van 22-4-1851, akte
van Meddosche markscheiding d.d.
15-3-1858.
0636 Inv.nr.4996, akte nr.285 d.d. 18650516
Harmanus Steenkamp, landbouwer, wonende op het bouwplaatsje
Steenkamp in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle testamenten die hij vroeger mogt
hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan zijnen bij
hem inwonenden zoon Antoon Steenkamp of aan diens wettige afstammelingen, ingeval van vóóroverlijden, het bouwplaatsje
genaamd het Steenkamp, bestaande in huis en andere getimmertens,
bouw-, tuin-, hout-, veen- en heidegronden, wei- en hooiland,
zoo als door den erflater van ouds heen, altijd, bij en onder
het Steenkamp was gebruikt en bezeten, niets uitgezonderd;
verder zijne helft aan den inboedel, vee, bouwgereedschap,
gewas, voortvaring der bouwerij, zoo als een en ander op voornoemd Steenkamp wordt gevonden, tegen uitkeering in de nalatenschap des erflaters, eener som van 3000 gulden, tusschen al
zijne kinderen deelbaar;
Aan zijnen zoon Johannes Steenkamp vooraf en boven zijn erfdeel,
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eene som van 150 gulden.
Aan laatstgenoemden Johannes Steenkamp en aan zijnen zoon Jan
Hendrik Steenkamp 100 gulden in plaats van huwelijksch uitzet
die zijn andere kinderen hebben ontvangen.
Ingeval een of meer van zijne kinderen met het eerste legaat
geen genoegen mogten nemen, verklaarde de erflater aan zijnen
zoon Antoon Steenkamp vooraf en boven zijn erfdeel te maken
alles waarover de wet hem de vrije beschikking geeft.
Eindelijk verklaarde de erflater dat de 100 gulden, door hem aan
elk zijner zonen Johannes-, en Jan Hendrik Steenkamp gelegateerd, aan hen vooraf en boven hun erfdeel zullen worden uitgekeerd, terwijl zijn zoon Johannes, na des erflaters dood, zijne
kast zal ontvangen, bij den erflater thans in gebruik."
0637 Inv.nr.4959, akte nr.66 d.d. 18650520
Johan Frederik Veeren, burgemeester, wonende te Winterswijk, als
voorzitter van het Collegie van kerkvoogden der Hervormde Gemeente Winterswijk, verkoopt aan de landbouwers Christiaan
Beijers, Harmen Jan Beijers en Jan Willem Beijers, alle wonende
te Winterswijk, een perceel bouwland in Meddo, sectie A nrs.2333
bouwland, 2597 weiland, 2598 bouwland, 2689 idem, 2696 weiland,
samen groot 63 roeden, voor 600 gulden. Er zijn geen schriftelijke titels van eigendom.
0638 Inv.nr.4996, akte nr.293 d.d. 18650622
Jan Gerhard (ook genaamd Johan Gerhard) Vriezen, grondeigenaar
wonende in Brinkheurne, verkoopt aan Christiaan Vriezen, steenbakker wonende in Brinkheurne het onafgedeeld 27/256e aan:
I.Bouwplaats Wesselink in Meddo, sectie A nrs.1068 t/m 1071,
1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m 2470, 2489, 2490, 2532,
2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603, 3636 t/m 3641, 3720,
3721, 5026, 5027, 3779, 3828, 3829, 3832, 3833, 3934, 3995,
1140, samen groot 45 bunder 7 roeden 80 ellen.
II.De Essinkgoederen, gelegen onder Aalten, sectie F nrs.282,
283, 289, 290, 293 t/m 295, 298, 309, 312, 786, 787, 791 t/m
793, 822 t/m 825, 827, 828, 830 t/m 840, 842, 844 t/m 846,
846bis, 847 t/m 856, 869, 870, 872 t/m 878, 1467 t/m 1469, sectie
G nrs.1676, 1746 t/m 1750, 1795 t/m 1797, 1834 en 1881, samen
groot 84 bunder 88 roeden 90 ellen.
De koopsom bedraagt 2850 gulden. Verkoper heeft het verkochte
verkregen bij acte van scheiding voor notaris Roelvink te Winterswijk d.d. 6-6-1863.
0639 Inv.nr.4960, akte nr.151 d.d. 18651130
Jan Albert Geessink, landbouwer, wonende op de Hilte in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten.Aan elk mijner twee kinderen uit mijn vroeger huwelijk, en bij vooroverlijden van één of
beide dier voorkinderen,aan de wettige afstammelingen bij
plaatsvervulling, van dien of die dier voorkindern, welken of
welke die afstammelingen regtens representeren, maak ik en wijs
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aan, als het deel elk hunner in mijne nalatenschap zullende
toekomen, zeven honderd gulden. Deze zeven honderd gulden voor
elk zal zijn en uitmaken het kindsdeel, dat elk mijner voorkinderen in mijnen boedel toekomt; bijgevolg zullen die voorkinderen door deze uitkeering hebben ontvangen, al wat hun uit mijnen
boedel zou kunnen toekomen. De uitkeering, of afgifte zal moeten
plaats vinden binnen zes maand na mijn sterfdag. Bij onverhoopt
verzet van een of meer mijner voorkinderen, of (bij vooroverlijden van een of meer) hunner regthebbenden in voege voorzegd, zal
daardoor zijn geschied en bewerkt, dat ik alles waarover mij de
wet de vrije beschikking gunt zal hebben gemaakt (hetgeen ik
voor dat geval doe bij dezen) aan mijne gezamelijke kinderen uit
mijn tegenwoordig huwelijk, of bij vooroverlijden van een of
meer hunner, aan de wettige afstammelingen des vooroverledene,
bij wijze van representatie.
Aan mijne huisvrouw Janna Berendina te Bokkel maak ik het
vruchtgebruik mijner nalatenschap waartoe echter niet behoort de
aan elk mijner voorkinderen te betalen zeven honderd gulden.
Tot uitvoerder van dezen uitersten wil benoem ik mijn zoon Arend
Jan Geessink."
N.B. In de kant: overleden 27-12-1892.
0640 Inv.nr.4960, akte nr.152 d.d. 18651130
Janna Berendina te Bokkel, landbouwster, wonende op de Hilte in
Meddo, echtgenoot van Jan Albert Geessink, geeft haar testament
op:
"Aan mijn echtgenoot Jan Albert Geessink, maak ik het vruchtgebruik van de helft mijner nalatenschap."
0641 Inv.nr.4960, akte nr.10 d.d. 18660130
De Weleerwaarde zeer geleerde heer Frans Meijjes, predikant bij
de Hervormde Gemeente te Winterswijk als tijdelijk voorzitter
van het Diaconiebestuur der Hervormde Gemeente te Winterswijk,
verkoopt aan Berend Willem Oonk, klompenmaker op Keveskamp in
Meddo, een huisje en erf met nieuw ontgonnen grond en heide,
herkomstig uit de mark Meddo, sectie A nrs.4463 t/m 4466, samen
groot 1 bunder 15 roeden, voor 200 gulden. De laatste titel van
eigendom is een acte verleden voor notaris Roelvink d.d. 6-91862.
0642 Inv.nr.4960, akte nr.17 d.d. 18660221
Jan Hendrik Maas en Janna Berendina Maas, landbouwers, wonende
op Maas in Meddo scheiden hun goederengemeenschap, ontstaan
gedeeltelijk door aankoop, maar hoofdzakelijk door erfenis van
hun ouders Berend Willem Maas en Janna Willemina Venemans,
bestaande uit:
1.Onafgedeelde helft van de bouwplaats Maas in Meddo, bestaande
in huis, schoppe en verdere getimmerten, bouw-, weide-, heide-,
hout- en veengronden, sectie A nrs.190, 194, 264, 266, 268, 269,
273, 274, 277, 278, 279, 313, 314, 317, 325, 326, 327, 330, 331,
336, 337, 339, 343, 351 t/m 354, 357, 358, 361, 366, 368, 370,
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372, 374, 2879, 193, 312, 318, 328, 329, 335 en H nrs.1723,
1899, 1900, 1901 en A nrs.4473, 3767, 3932, 3319, 3350, 4509,
310, 3132 en H nr.1871, samen groot 26 bunder 33 roeden 9 ellen
en de helft van een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk,
geschat voor de helft op ƒ 2500.=.
2.Onafgedeelde helft van het bouwplaatsje Maashuisje in Meddo,
sectie A nrs.195, 196, 265, 270, 275, 276, 316, 319, 320, 341,
344, 356, 359, 367, 369, 373 en I nr.1339, 1340, 1341, A nr.315,
H nr.1873, A nrs.4469, 309, 3133, H nr.1731, samen groot 8
bunder 68 roeden 80 ellen en een kerkgezit, geschat ƒ 1000.=.
Uit ouderlijke boedel komt 7/16e deel en 1/16e deel is door Jan
Hendrik Maas (comparant 1) gekocht van Jan Willem Maas.
3.Inboedel, landbouwgereedschappen, levende have, vee, mest,
landbouwvoortbrengselen op het erf Maas, ƒ 1000.=.
4.Contanten, obligatiën en roerende waarde, ƒ 1200.=.
Jan Hendrik Maas komt toe ƒ 2881,25 en Janna Berendina Maas ƒ
2818,75.
Aan Jan Hendrik Maas wordt toegewezen ad 1 (ƒ 2500.=) en van ad
3 ƒ 381,25. Aan Janna Berendina Maas wordt toegewezen ad 2 (ƒ
1000.=), van ad 3 ƒ 618,75 en ad 4 (ƒ 1200.=).
Titels van aankomst voor erf Maas akte van 11-5-1850 en voor erf
Maashuisje akte van 20-11-1846.
0643 Inv.nr.4960, akte nr.18 d.d. 18660221
Jan Willem Maas, landbouwer op Maas in Meddo, verkoopt aan Jan
Hendrik Maas, mede landbouwers op Maas in Meddo:
1.De onafgedeelde helft aan de bouwplaats Maas in Meddo, bestaande in huis, schoppe en verdere getimmerten,bouw-, weide-,
heide-, hout- en veengronden, sectie A nrs.190, 193, 194, 264,
266, 268, 269, 273, 274, 277 t/m 279, 310, 312 t/m 314, 317,
318, 325 t/m 331, 335 t/m 337, 339, 343, 351 t/m 354, 357, 358,
361, 366, 368, 370, 372, 374, 2879, 3132, 3319, 3350, 3767,
3932, 4473, 4509, en sectie H nrs.1723, 1871, 1899 t/m 1901,
samen groot 25 bunder 33 roeden 9 ellen.
2.Het onafgedeeld 1/16e deel aan het bouwplaatsje het Maashuisje
in Meddo, sectie A nrs.195, 196, 265, 270, 275, 276, 309, 315,
316, 319, 320, 341, 344, 356, 359, 367, 369, 373, sectie H nrs.
1731 en 1873, sectie I nrs. 1339 t/m 1341, sectie A nrs.3133,
4469, samen groot 8 bunder 68 roeden 80 ellen.
3.Voorts de onafgedeelde helft en het onafgedeelde 1/16e deel
aan twee zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk.
De koopprijs bedraagt 2562 gulden 50 cent.
De koopprijs zal gekweten zijn door verpleging; koper verbindt
zich de verkoper bij zich in huis te nemen, hem van drank, kost,
kleding en al het nodige te voorzien, hem jaarlijks omstreeks
Sint Peter (22 februari) 25 gulden zakgeld te geven; verkoper
verbindt zich om zo lang zijn krachten dit gedogen ten huis
besten mede te werken; voorts zal koper voor de begrafenis van
de verkoper zorgen en deze bekostigen. In de akte is voorts nog
een vrij uitvoerige regelink opgenomen voor het geval verkoper
te eniger tijd nog in zijn eigen onderhoud wil voorzien. Laatste
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titel van eigendom van het verkochte sub 1: acte van 11-5-1850
voor notaris Roelvink; laatste titel van eigendom van het verkochte sub 2: acte van 20-11-1846 voor notaris Roelvink.
0644 Inv.nr.4960, akte nr.19 d.d. 18660228
Comparanten: 1.Derk Willem Smalbraak op Deunk in Brinkheurne;
2.Jan Willem Smalbraak op de Heurne in Huppel; en 3.Jan Jacob
van Dunnewold op Jonkers in Meddo, in volle goederengemeenschap
gehuwd met Gesina Smalbraak, allen grondeigenaren in Winterswijk. Door het overlijden hunner ouders en schoonouders wijlen
Gerrit Jan Smalbraak en Johanna te Strake, gewoond hebbende op
de Heurne in Huppel (overleden resp. 15-11-1864 en 28-3-1865)
verkeren zij in een goederengemeenschap, die zij willen ontbinden. De gemeenschap omvat onroerende goederen, geschat op ƒ
51000.=. Daarvan ligt in Meddo de bouwplaats Lammerdink in Meddo
met alle daartoe behorende plaatsjes, gebouwen en gronden,
sectie A nrs. 726, 747, 748, 752, 753, 754, 762, 763, 765, 766,
769, 771, 905, 2954, 2955, 2956, 3000, 3001, 2998, 3002, 3393,
3394, 3408, 3409, 3421 t/m 3429, 3433, 3434, 3435, 3497, 3592,
3726, 3780, 5017 t/m 5020, 3801, 3802, 3803, 5078 t/m 5081, 3705
en H nrs.1667, 1668, 1669, samen groot 41 bunder 41 roeden 80
ellen en een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk,
geschat op ƒ 11.663.=.
Deze bouwplaats Lammerdink wordt toegedeeld aan Jan Jacob van
Dunnewold als echtgenoot van Gesina Smalbraak.
0645 Inv.nr.4997, akte nr.373 d.d. 18660321
Janna Willemina ten Hulzen, zonder beroep, huisvrouw van Jan
Hendrik Knuivers, landbouwer in Meddo, verkoopt aan Berend
Willem Knuivers, timmerman te Meddo, een perceel heide in Meddo,
sectie A nr.4212 ad 31 roeden 60 ellen voor 30 gulden. Er zijn
geen titels van aankomst bekend.
0646 Inv.nr.4997, akte nr.374 d.d. 18660321
Johanna Jacoba- en Aleida Revehorst, zonder beroep, wonende te
Meddo, verklaren te hebben verkocht aan hun stiefvader Jan
Hendrik Tops, landbouwer op Klein Oostendorp in Meddo, hun
erfdeel in de nalatenschap hunner overleden ouders Gradus Hendrikus Revehorst en Hendrika Elisabeth Boeijink, welk erfdeel
met de boedel van de koper nog is vermengd en dus onafgedeeld
wordt bezeten. Door de koper is als koopsom aan Johanna Jacoba
Revehorst ƒ 150.= betaald, terwijl Aleida Revehorst met de koper
is overeengekomen dat zij de koopprijs ad ƒ 150.= niet zal
ontvangen, doch dat koper haar levenslang zal verplegen, van het
nodige voorzien en, aangezien zij door ligchaamszwakte hulpbehoevend is, haar al die zorgen zal wijden, die haar toestand zal
vereisen, waar tegenover zij zoveel mogelijk tot huisbest zal
medewerken.
0647 Inv.nr.4997, akte nr.390 d.d. 18660418
Scheiding: 1.Jan Willem Hesselink, koopman, gehuwd met Geertrui15 november 2006
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da Aleida Harmina Beukenhorst; 2.Albert Beukenhorst Derkszoon,
koopman; 3.Hendrik Beukenhorst, goud- en zilversmid; allen te
Winterswijk, bezitten voor gelijke delen de goederen nagelaten
door wijlen hun vader en behuwdvader Derk Beukenhorst, overleden
te Winterswijk. De goederen bestaan uit:
I.De bouwplaats Helmerdink in Meddo, sectie A nrs.1633, 1857,
1868, 1870, 1871, 1875 t/m 1880, 1893, 1897, 1917, 1918, 4391
t/m 4393, 4506, 4845, 4846, 4849 t/m 4852, 4858, 4864 t/m 4867,
4869 t/m 4875, 4880, 4882, 4883, sectie I nrs.1707, 1708, 2187,
2188, 2193, 2202, 2203 en sectie H nr.1720, waard
ƒ 5350.=
II.Zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk,waard "
150.=
III.Hypothecaire obligatie t.n.v. Derk Beukenhorst en
t.l.v. Bernardus Melchior Antonius van Albach te Gouda
2000.=
IV.Een obligatie t.l.v. den kunstweg van Deventer over
Zutphen naar Winterswijk ............................. "
500.=
V. Een dito .......................................... "
500.=
VI.Een schuldvordering t.l.v. Grada Johanna Reijerdink,
weduwe Engelbartus Klumper te Groenlo ................ " 1000.=
VII.Een dito t.l.v.Steven Hijink en huisvrouw Janna
Geertruid Nijenhuis onder Winterswijk ................ " 1000.=
VIII.Vijf Russische spoorwegactien ................... " 1000.=
IX.Een effekt oostenrijksche Metallieken, betaalbaar
te Amsterdam ......................................... "
910.=
X.Een kruidenierswinkel, met alle waren, winkelkast, en
andere voorwerpen daartoe behorende, zowel die zich in
het pakhuis als in de winkel bevinden ................ " 2750.=
XI.De inboedel van de overledene in diens woning
aanwezig ............................................. "
800.=
XII.Contanten, opvorderbare en lopende renten en
pachten .............................................. "
921.=
_________
Totaal
ƒ 16881.=
Elk der drie deelgenoten komt dus ƒ 5627.= toe.
De gemeenschap wordt aldus gescheiden:
A.Jan Willem Hesselink:I, II en uit nr.XII ƒ 127.=,
maakt
ƒ 5627.=
B.Albert Beukenhorst Derkszoon: III, X, XI en ƒ 77.= uit
nr.XII, dus .............. .......................... ƒ 5627.=
C.Hendrik Beukenhorst: IV, V, VI, VII, VIII, IX en
ƒ 717.= uit nr.XII, dus ............................. ƒ 5627.=
De laatstbekende titel van aankomst van het onroerend goed
bestaat uit een akte van scheiding van 29-5-1861 voor notaris
Roelvink verleden.
0648 Inv.nr.4997, akte nr.410 d.d. 18660602
Verkopers: de echtelieden Jan Willem ten Hagen en Johanna Rasink, landbouwers op de bouwplaats Nieuw-Harmelink in Meddo.
Koper: hun stiefzoon Hendrikus Johannes te Braak, landbouwer,
bij de verkopers inwonende. Verkocht wordt onroerend goed in
Meddo, bouwland in den Harmelink esch sectie A nr.2342 ad 46
roeden 50 ellen, dito in den Buurzer esch nr.2601 ad 65 roeden
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40 ellen, heide vóór het veen nr.3753 ad 94 roeden, heide bij
het Giffel nr.3902 ad 2 bunder 53 roeden 40 ellen en veenderij
nr.1170 ad 90 roeden 40 ellen en voorts de eigendom van verkopers aan inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde
staande vruchten, voortvaring der bouwerij, zoals op de bouwplaats Nieuw-Harmelink en op bovenvermelde gronden wordt gevonden. De koopsom is 1500 gulden. De helft hiervan is voldaan en
voor de wederhelft zal koper de verkopers levenslang moeten
verplegen, hen van het nodige voorzien en in gezonde of zieke
dagen liefderijk behandelen en zorgzaam oppassen, genees- en
heelkundige hulp verstrekken en na hunnen dood hen fatsoenlijk
volgens hunnen stand ter aarde doen bestellen.
0649 Inv.nr.4997, akte nr.411 d.d. 18660602
Harmen Jan Wormskamp, landbouwer, en zijn huisvrouw Johanna
Geelink, zonder beroep, wonende in Meddo, verkopen aan hun
inwonende zoon Jan Hendrik Wormskamp, landbouwer:
1.Eene hut, genaamd de Harmen Janshut met nieuw ontgonnen grond,
gelegen in het Masterveld in Meddo, sectie A nrs.3830 huis en
erf (2 roeden 40 ellen) en 3831 bouwland (97 roeden 30 ellen).
2.De gehele inboedel, vee, bouwgereedschap, voortvaring der
bouwerij.
De koopsom bedraagt ƒ 400.=, waarvan ƒ 150.= wordt voldaan.
Voorts wordt overeengekomen:
a.Koper neemt de schulden voor zijn rekening, begroot op honderd
gulden.
b.Koper zal de rest van de koopsom niet voldoen, maar daarvoor
levenslang de verkopers van al het nodige voorzien, in ziekte
liefderijk verplegen en na dood hen volgens hunnen stand ter
aarde doen bestellen.
0650 Inv.nr.4997, akte nr.413 d.d. 18660608
Comparanten zijn: 1.Johannes Steenkamp, landbouwer in Winterswijk; 2.Jan Hendrik Steenkamp; 3.Johanna Steenkamp, gehuwd met
Johannes Isfording;4.Harmina Steenkamp, gehuwd met Willem Wantia, landbouwers te Vreden in Pruissen. Zij verklaren genoegen
te nemen met en dus goed te keuren de uiterste wilsbeschikking
door wijlen hun vader Hermanus Steenkamp (in leven landbouwer op
Steenkamp in Meddo) gemaakt (akte 16-5-1865) en dus goed te
keuren dat de volgende vaste goederen ten name van hun broeder
en zwager Antoon Steenkamp, landbouwer op Steenkamp, worden
gesteld.
Betreft de bouwplaats Steenkamp in Meddo, sectie A nrs.932 t/m
937, 942 t/m 948, 973 t/m 976, 979 t/m 981, 2922, 3503 t/m 3506,
3514 t/m 3524, 3526 t/m 3529, 3535, 3693, 3694 en H nr.1762,
samen groot 19 bunder 20 roeden 16 ellen.
0651 Inv.nr.4961, akte nr.73 d.d. 18660614
Verkoper: Johannes Hendricus Sevink, landbouwer in Winterswijk.
Kopers: Gerrit Willem te Voortwis, Frederik Jan van Dunnewold,
Jan Willem Smalbraak en Tobias te Strake, allen landbouwers in
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Winterswijk. Verkocht wordt het onafgedeeld 4/5e gedeelte van
enige gronden in Meddo in sectie I. De koopsom is ƒ 400.=.
0652 Inv.nr.4961, akte nr.79 d.d. 18660630
Comparanten zijn: 1.Lubbert Derk Jan Hesselink op Wamelink, voor
zich en als toeziend voogd over de kinderen sub 3; 2.Josina
Aleida Hijink en Jan Esselink, echtelieden op Vriezenhuis, de
eerste als moeder voogdes, de laatste als medevoogd over de
kinderen van eerstgenoemde uit haar echt met wijlen Tobias
Hesselink, genaamd Wandrina Maria Elisabeth-, Janna Willemina-,
Josina Luberta-, Janna Gesina- en Janna Aleida Hesselink; 3.Jan
van Huet Lindeman op den Smalbraak, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen de echtelieden Jan Hesselink en Berendina Gesiena Geelink, met namen Jan Willem- en Aaltje Johanna
Geertruida Hesselink; 4.Hendrik Jan Hesselink op Kossink voor
zich en als toeziend voogd over de sub 2 genoemde
minderjarigen; 5.Abraham Hesselink op Huitink; allen grondeigenaren in
Winterswijk. Zij willen de nalatenschap van wijlen de scholtinne
Josina Janna Roosen, in leven weduwe van Jan Willem Hesselink op
Kossink, scheiden.
Hierbij o.a. een legaat aan haar kleinkinderen hiervoor genoemd
sub 2, kinderen van haar zoon Tobias Hesselink, t.w. het erf de
Horst in Meddo, sectie A nrs.24, 1990 t/m 2004, 2058, 2059, 2090
t/m 2093, 4273, 4274, 4276, 3901, 4954, 4955, 4960 t/m 4970,
4972, 4973, 4989 t/m 4991, samen groot 14 bunder 17 roeden 90
ellen, behoudens en met alle mogelijke markenregten in de mark
Meddo.
0653 Inv.nr.4997, akte nr.454 d.d. 18660830
Hendrikus Johannes te Braak, landbouwer op Nieuw Harmelink in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakt testamenten te herroepen; voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Johanna Reindina Ebberink het vruchtgebruik zijner
geheele nalatenschap."
0654 Inv.nr.4997, akte nr.455 d.d. 18660830
Johanna Reindina Ebberink, zonder beroep, huisvrouw van Hendrikus Johannes te Braak, landbouwer, tezamen op Nieuw Harmelink in
Meddo wonende, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen; voorts te legateren aan haren man
Hendrikus Johannes te Braak, voornoemd, het vruchtgebruik harer
geheele nalatenschap."
0655 Inv.nr.4997, akte nr.489 d.d. 18670112
Harmen Jan Wormskamp, landbouwer in Meddo, verkoopt aan Berend
Willem Knuivers, timmerman in Meddo, de volgende percelen in
Meddo, sectie A nrs.1612, 1613, 4775, 4776, 4784, 4602, samen
groot 58 roeden 30 ellen, voor 200 gulden. Er zijn geen titels
van aankomst bekend.
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0656 Inv.nr.4962, akte nr.25 d.d. 18670302
Johannes Grades Elsinghorst, landbouwer, wonende op Schuurink in
Meddo, overhandigt ter bewaring een onderhandse acte van verkoop
van roerend en onroerend goed d.d. 2-2-1867. Daarbij worden door
hem aan Johannes Grades Elsinghorst, landbouwer op Schuurink,
verkocht alle hem behorende onroerende goederen gelegen in
Meddo, bestaande uit de bouwplaats Schuurink en Spijker, met
hetgeen daaronder en bijbehoort en voorts de in de onderhandse
acte omschreven roerende goederen. In de notariële akte wordt
geen koopprijs genoemd.
Bij het onroerend goed gaat het om de percelen sectie A nrs.
711, 1186, 2074 t/m 2081, 2100, 2100bis, 2102 t/m 2105, 2108 t/m
2114, 2114bis, 2117 t/m 2122, 2145, 2146, 2174, 2336, 2591, 2683,
2742 t/m 2744, 2770, 2775 t/m 2777, 3772, 3894, 3907, 4047,
4222, 4242 t/m 4249, 4251, 4267, 4379, 4380, 4409, 4470, 4958,
4959, 5215, 5216, samen groot 50 bunders 85 roeden 42 ellen.
0657 Inv.nr.4997, akte nr.515 d.d. 18670315
Gerrit Hendrik te Molder landbouwer op Garverdink in Meddo,
verkoopt aan Derk Hendrik Dorsthorst, kleermaker in Meddo, het
westelijk gedeelte van een perceel weiland genaamd het Garverdinkbroek, kadastraal sectie A nr.733, groot voor dit deel één
bunder 50 roeden en op het terrein met gaten afgedeeld, voor 350
gulden.
0658 Inv.nr.4962, akte nr.39 d.d. 18670328
Josephus Godefridusn Hendricus van Eijck en Hendricus Antonius
Johannes Christianus van Eijck, fabrikanten te Bredevoort,
verkopen aan Jan Leander of Joannes Leander van Eijck, fabrikant
en huisvrouw Theodora Lambertina Schoonenberg, wonende te Bredevoort: hun onafgedeeld 1/3e aan de blote eigendom der nader te
omschrijven, bij de kopers als fiduciaire erfgenaam reeds thans
in direct genot zijnde onroerende goederen, aan de verkoperen,
tegelijk met de overige kinderen van hun vader, de voormelde Jan
Leander van Eijck gemaakt, bij geoorloofde erfstelling over de
hand, door hun grootvader van vaderszijde, wijlen Hendricus van
Eijck, gewoond hebbende in het gesticht der Broeders van Liefdaedigheijd in de Kloosterstraat wijk 4 Nr.1830 te Antwerpen, en
aldaar overleden; luidens testament opgemaakt te Antwerpen d.d.
16-2-1846; te weten hun aandeel in den bloten eigendom van:
1.Erve en goed Beijers in Meddo, bestaande in woonhuizen, schuren, bergplaatsen, opstallen en getimmertens, bouw-, gaarde-,
tuin-, weide-, heide-, hout-, bos- en veengronden, sectie A
nrs.9, 10, 2026, 2046 t/m 2048, 2051, 2052, 2055 t/m 2057, 2061
t/m 2064, 2083, 2084, 2094, 2095, 2101, 2106, 2933, 2940, 2941,
2961, 2028, 2053, 2931, 2934, 3963, 3869, 3874 t/m 3876, 3906,
4793, 4957, 4984 t/m 4988, 4992 t/m 5001, en sectie H nr.1729,
samen groot 25 bunder 78 roeden 36 ellen.
2.Bouwlanden in den Mister Esch, samen groot 9 bunder 14 roeden
35 ellen.
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3.Gronden genaamd de Vieverik in Aalten, groot 1 bunder
roeden 30 ellen.
4.Gronden genaamd de Plakhorst in Ambt-Doetinchem, groot
bunder 36 roeden.
De koopprijs bedraagt 8000 gulden.

33
10

0659 Inv.nr.4997, akte nr.538 d.d. 18670510
Hendrikus Abbink, landbouwer op den Poolman in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgename te benoemen zijne thans bij hem inwonende dochter Frederika
Aleida Abbink, en zulks uit erkentelijkheid voor de door haar
zonder belooning bewezene diensten aan zijne huishouding, doch
onder verpligting om binnen een jaar na zijnen dood uit te
keeren:
a.Aan haren broeder Gerrit Hendrik Abbink, in de plaats van de
gelden door hem aan den erflater tot aankoop van een perceel
heide der mark van Meddo voorgeschoten, eene som van honderd
veertig gulden;
b.Aan hare zuster Johanna Abbink, gehuwd met Antonie Bluemers te
Groenlo eene som van twintig gulden."
0660 Inv.nr.4962, akte nr.56 d.d. 18670511
Ten verzoeke van: 1.Johannes Grades Elsinghorst op Schuurink in
Meddo; 2.Hendricus Elsinghorst in Meddo; 3.Bernadus Antonius
Elsinghorst op Roerdink in Meddo als voogd der minderjarige
Maria Gesina Elsinghorst; 4.Engelbartus Walterbosch op Walterbosch onder Groenlo, als vader en voogd van Johannes Bernadus
Walterbosch, kind uit zijn echt met wijlen Johanna Hendrica
Elsinghorst; 5.Johannes Hendricus Teselink op Warnsink in Olden
Eibergen, als vader en voogd van Maria Jacoba Teselink, kind uit
zijn echt met wijlen Johanna Willemina Elsinghorst; 6.Hubertus
Hombach, jager op 't huis Diepenbroek te Diepenbroek (Pruissen),
als vader en voogd van Carolina Hombach, kind uit zijn echt met
wijlen Johanna Berendina Elsinghorst; en in tegenwoordigheid van
de toeziende voogden over de minderjarigen sub 3, 4, 5 en 6,
wordt overgegaan tot de beschrijving van de nalatenschap van
wijlen Johannes Josephus Elsinghorst, overleden op Schuurink op
15-2-1867. Feiten: Erflater is in 1818 in volle goederengemeenschap (voorwaarden d.d. 15-1-1818) gehuwd met Anna Maria Schuurink; de laatste is overleden 27-11-1824, waarna inventarisatie
bij acte d.d. 31-1-1828. Uit dit huwelijk waren 3 kinderen, t.w.
de moeders van de sub 4, 5 en 6 genoemde minderjarigen. Erflater
hertrouwde in 1828 met Johanna Harmina Sevink zonder huwelijksvoorwaarden; de laatste is in 1865 overleden, nalatende de
kinderen sub 1, 2 en 3.
Boedel:
1.Koopsom voor onroerende goederen en inboedel te betalen door
comparant ad 1 (akte aankoop 2-2-1867, gedeponeerd bij notaris
Roelvink bij acte van 2-3-1867) ten bedrage van ƒ 4000.=.
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2.Vergoeding door comparant ad 1 aan de boedel wegens vermenging
van inboedelsgoederen behoord hebbende tot de eerste goederengemeenschap met de goederen des erflaters (zie inventaris 1828,
nrs.1 t/m 156), ƒ 234,61.
3.Vergoeding door de kinderen uit eersten echt aan de boedel ad
ƒ 541,39.
Totaal actief ƒ 4776.=.
Schulden t.l.v. de boedel: nrs.4 t/m 31, samen ƒ 6842,56, waarvan de helft of ƒ 3421,28 t.l.v. de boedel van de erflater en de
andere helft t.l.v. de nalatenschap zijner tweede echtgenote.
Begrafeniskosten: nrs.32 t/m 34, samen ƒ 224,40.
Totaal passief ƒ 3645,68.
De comparanten sub 4, 5 en 6 verklaren dat zij door ondertekening niet willen geacht worden te hebben goedgekeurd de verkoop
der bouwplaats Sevink ') en inboedel, zoals sub no.1 opgegeven
en dat zij zich uitdrukkelijk al hun rechten voorbehouden.
') N.B. In de acte staat inderdaad Sevink, doch dit moet zijn
Schuurink.
0661 Inv.nr.4997, akte nr.539 d.d. 18670518
Jan Hendrik Knuivers, landbouwer op Harbers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijnen bij hem inwonenden zoon Jan Willem Knuivers, zijn geheele nalatenschap,
onder verpligting, om daarvan uit te keeren, aan elk zijner
broeders en zusters, eene som van vijf en twintig gulden, en
daarenboven aan zijne zusters Alberdina- en Janna Willemina
Knuivers, al het goud en zilver door de moeder als lijfsieraad
gebruikt. De erflater verklaarde verder, dat de bevoordeeling
door deze beschikking aan zijnen zoon Jan Willem was gedaan, uit
aanmerking van de veeljarige diensten door genoemden zoon aan de
huishouding bewezen, zonder daarvoor immer het hem competerende
loon te hebben ontvangen."
0662 Inv.nr.4997, akte nr.540 d.d. 18670518
Janna Willemina ten Hulzen, huisvrouw van den landbouwer Jan
Hendrik Knuivers, tezamen op Harbers in Meddo wonende, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren bij haar
inwonenden zoon Jan Willem Knuivers, hare geheele nalatenschap,
onder verpligting om daarvan uit te keeren aan elk zijner broeders en zusters eene som van vijf en twintig gulden, en daarenboven aan zijne zusters Alberdina- en Janna Willemina Knuivers
al het goud en zilver door de erflaatster gebruikt. De erflaatster verklaarde verder, dat de bevoordeeling door deze beschikking aan haren zoon Jan Willem gedaan, was geschied uit aanmerking van de veeljarige diensten door genoemden zoon aan de
huishouding bewezen, zonder daarvoor immer het hem competerende
loon te hebben ontvangen."
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0663 Inv.nr.4963, akte nr.64 d.d. 18670601
Johannes Hendricus Sevink, landbouwer op Sevink in Meddo, en
Gesina Berendina Tiggeloven, zonder beroep, wonende op Poelhuis
in Meddo, willen eerlang met elkaar een huwelijk aangaan. Zij
komen de volgende voorwaarden overeen:
1.Wanneer er bij ontbinding van het huwelijk kroost aanwezig is
zal er tussen de echtgenoten volle en algehele wettelijke gemeenschap van goederen bestaan hebben. In het tegenovergestelde
geval zal gemeenschap van winst en verlies plaats gevonden
hebben.
2.Door de a.s. echtgenoot wordt aangebracht kleren en lijfsdragt, voorts de gehele inboedel, levende have, vee, mest,
vruchten te velde of in oogst, hooi en stroo c.a., aanwezig op
't goed Sevink, waard ƒ 4212,55. De echtgenote brengt aan enig
roerend goed, kleren, lijfsdragt en lijnwaad, waard ƒ 400.=.
3.Wanneer geen kroost bestaat maakt de eerststervende aan de
langstlevende het vruchtgebruik zijner nalatenschap en daarenboven de volle eigendom van wat hierboven als aanbreng is genoemd.
0664 Inv.nr.4963, akte nr.72 d.d. 18670614
Hendrik Gabriel van der Kraan, secretaris der gemeente Groenlo
en wonende aldaar, verkoopt aan Grades Johannes Paaijert, landbouwer, wonende op Geessink in Meddo, enige gronden, vroeger een
gedeelte hebbende uitgemaakt van het gesplitste goed Geessink in
Meddo, sectie A nrs.1379 t/m 1381, 1435, 1460 t/m 1463, 5107,
5108, 5148, 5152, samen groot 8 bunders 47 roeden 60 ellen, voor
2100 gulden. De laatste titel van eigendom is een acte van
openbare verkoop d.d. 25-2-1863 voor notaris Roelvink verleden.
0665 Inv.nr.4963, akte nr.77 d.d. 18670621
Gerrit Willem Dunnewijk en huisvrouw Janna Geertruid Hoebink,
landbouwers in Meddo, verkopen aan Hermanus Eelink, landbouwer
in Kotten, het bouwplaatsje genaamd het Hoebinkhuisje in Meddo
sectie A nrs.60, 600, 644, 651, 652, 2625, 5137, 3886 en sectie
H nr.1875, groot 8 bunders 31 roeden 60 ellen (nr.3886 staat
abusief ten name van Hendricus Loitink en consorten), voor 2500
gulden. Verkopers willen onder het verkochte begrepen hebben
zodanig gedeelte van hun veengrond, als nodig kan worden geacht
voor een bouwplaatsje van de grootte en omvang als het omschrevene, teneinde aan de bewoners de voor hun jaarlijks gebruik
nodige brandstoffen te verschaffen. De plaats en de kadastrale
omschrijving van deze veengrond zullen nog nader worden vastgesteld. Als titels van aankomst zijn bekend twee akten van 20-11860 voor notaris Dericks.
0666 Inv.nr.4963, akte nr.78 d.d. 18670624
Christiaan Beijers, landbouwer op Harmelink in Meddo, verkoopt
aan de landbouwer Christiaan Wiggers op het Hoebinkhuisje in
Meddo, het bouwplaatsje de Kolste of Reupennak in Meddo, sectie
A nrs.2025, 2032, 2038, 2039, 2935 t/m 2939, 4550, 4579, 5002
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t/m 5007 en 4325 em sectie H nr.1741, samen groot 8 bunders 37
roeden 25 ellen, voor 2500 gulden. Het verkochte is verkoper
aangekomen bij acte van koop d.d. 3-3-1862 voor notaris Roelvink.
0667 Inv.nr.2781, akte nr.1096 d.d. 18670711 (Eibergen)
Ten verzoeke van Grada Groot Stikken, landbouwster, op Tjeenk in
Meddeho, eerst weduwe van Jan Hendrik Buursen en laatst van
Gerhardus Johannes Onland, voor zich en als moeder en voogdesse
over de zoon Jan Hendrik Buursen (17 jaar) uit eerste huwelijk
en over de kinderen uit 2e huwelijk Frederica Johanna Onland (11
jaar) en Johannes Bernardus Onland (7 jaar) wordt overgegaan tot
inventarisatie van de boedel tussen comparante en haar kinderen
bestaande. Comparante is in 1845 met haar eerste man zonder
huwelijkse voorwaarden gehuwd; kinderen waren Jan Hendrik- en
Johanna Buursen; de eerste man is overleden 26-2-1850. Zonder
inventaris te hebben opgemaakt is zij hertrouwd; kinderen waren
Frederica Johanna- en Johannes Bernardus Onland; de tweede man
is overleden 29-2-1860.
Dochter Johanna Buursen is overleden 4-11-1862.
Roerende goederen: deze belopen ƒ 1939,05.
Klederen en lijfstoebehoren van:
a.Jan Hendrik Buursen ƒ 52,25.
b.Frederika Johanna Onland ƒ 60,05.
c.Johannes Bernardus Onland ƒ 18.=.
Contanten en vorderingen: ƒ 1417,75.
Schulden: ƒ 450,44 (waaronder aan scholte Roelof Tenkink wegens
acht maanden grondpacht ƒ 50.=).
Titels en papieren o.a.: Huwelijkse voorwaarden Grades Johannes
Onland en eerste echtgenote d.d. 13-4-1848; inventaris der
nalatenschap van gemelde Johanna Hendrica Hulshof d.d. 15-121852.
Nog behoort tot de boedel een perceel bovenveen op het Zwilbroeks veen in Meddeho tussen dat van Voortman en van Eerden,
sectie A nr.1151, aangekocht bij akte van 11-11-1829.
0668 Inv.nr.4963, akte nr.108 d.d. 18670819
(eerste zitting d.d.12-8-1867 akte nr.106). Veiling ten verzoeke
van Christiaan Wiggers op het Hoebinkhuisje en Gerrit Jan Lambertus Groot Beernink, beiden landbouwers in Meddo. Geveild
wordt een perceel weiland genaamd de Schotmorsse te Meddo,
sectie A nr.4022 ad 1 bunder 18 roeden 70 ellen. Het weiland is
verkoperen aangekomen bij akte van openbare verkoop van 3-9-1859
voor notaris Dericks. Koper wordt Gerrit Willem Beskers, landbouwer in Meddo, voor 1070 gulden.
0669 Inv.nr.4998, akte nr.603 d.d. 18670829
Hermann Tenwinkel, landbouwer in Lunten onder Vreden, als voogd
over de krankzinnige Johanna ten Beitel, verkoopt aan Jan Willem
Poelhuis, landbouwer op Waijerdink in Meddo, 1/4e gedeelte aan
een perceel weiland in Meddo, voor het geheel bekend sectie A
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nr.2647 ad 1 bunder 32 roeden 40 ellen, schietende dit deel aan
dat hetwelk reeds in bezit van koper is, voor 315 gulden. Er is
geen titel van aankomst bekend.
0670 Inv.nr.4998, akte nr.626 d.d. 18671128
Grada Groot-Stikken, zonder beroep, weduwe van Gerrit Jan Onland, thans hertrouwd met de landbouwer Hendrikus Schurink,
wonende op Tjeenk in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle testamenten te herroepen die zij
vroeger mogt hebben gemaakt. Voorts te legateren aan haren
voornoemden man Hendrikus Schurink, het vruchtgebruik harer
nalatenschap tot hertrouwens toe; verder verklaarde zij, dat
haren oudsten zoon in echt verwekt bij voornoemden Gerrit Jan
Onland, den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, gewas op
het land, zoo als een en ander op Tjeenk voornoemd wordt gevonden, zal verkrijgen, zoodra hij den ouderdom van vijf en twintig
jaar zal hebben bereikt, en wel voor den prijs als waarop de
roerende goederen op voornoemde bouwplaats Tjeenk zijn gewaardeerd door Johannes Hendrikus Sevink, als schatter bij den
inventaris opgemaakt door den te Eibergen standplaats hebbende
notaris ter Braak in de maand Julij dezes jaars."
0671 Inv.nr.4998, akte nr.627 d.d. 18671128
Hendrikus Schurink, landbouwer op Tjeenk in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Grada Groot-Stikken het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap tot hertrouwens toe. Verder tot zijne eenige
erfgenamen te benoemen de kinderen van zijne voornoemde huisvrouw Grada Groot-Stikken in echt verwekt bij wijlen haren
eersten man Gerrit Jan Onland, indien hij tot aan zijnen dood
bij hen blijft inwonen, onder bepaling, dat den oudsten zoon van
voornoemde kinderen, zoodra hij den ouderdom van vijf en twintig
jaar zal hebben bereikt, den inboedel, vee, bouwgereedschap,
bouwerij, gewas op het land, zoo als een en ander op Tjeenk
voornoemd wordt gevonden, zal verkrijgen, voor den prijs als
waarop de roerende goederen op voornoemde bouwplaats Tjeenk zijn
gewaardeerd, door Johannes Hendrikus Sevink, als schatter bij
den inventaris opgemaakt door den te Eibergen standplaats hebbenden notaris ter Braak in de maand Julij dezes jaars."
0672 Inv.nr.4998, akte nr.641 d.d. 18671231
Verdeling van de onverdeelde gemeenschap, bestaande tussen
a.Gradus Johannes Bouwman, landbouwer op Illebarg in Meddo;
b.Grada Johanna Bouwman, zonder beroep, bij ad a inwonende.
De gemeenschap omvat:
1.De bouwplaats Illebarg, sectie A nrs.1077, 1085, 1092, 1094,
1097 t/m 1102, 1105, 1106, 1127, 1128, 2546, 2957, 3642, 3643,
3644, 3662, 3664, 3668 t/m 3670, 3672, 3680, 3681, 3713, 3761,
3778, 3783, 3825, 5128, waard ƒ 4300.=.
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2.Den inboedel, het vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde
staande vruchten en hakhout, waard ƒ 1975.=.
3.Een schuldvordering op Willem Bouwman groot ƒ 1200.= en 8
maanden rente à 4% is ƒ 32.=.
4.Contanten ƒ 1050.=.
Tesamen is dit ƒ 8557.=, makende voor elk der deelgenoten ƒ
4278,50.
Aan Gradus Johannes Bouwman wordt toegedeeld de bouwplaats
Illebarg ad ƒ 4300.=, terwijl hij voorts aan Grada Johanna
Bouwman betaalt ƒ 21,75. Grada Johanna Bouwman krijgt toegedeeld
de inboedel sub 2, de schuldvordering sub 3, de contanten sub 4
en de uitkering ad ƒ 21,75 van Gradus Johannes Bouwman.
0673 Inv.nr.4998, akte nr.670 d.d. 18680216
Hendrikus Grevink, landbouwer op Wormskamp in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijnen eenigen erfgenaam te benoemen zijne bij hem inwonende huisvrouw Maria te Kolstee, onder
bepaling, dat alles wat van deze erfstelling onvervreemdbaar en
onverteerd overblijft, zal worden verkregen door de wettige
afstammelingen van Jan Derk Lemmenes en Anna Hendrika te Kolstee, reeds geboren, of die nog geboren zullen worden."
N.B. Op de omslag: Overleden 28-11-1895.
0674 Inv.nr.4998, akte nr.671 d.d. 18680216
Maria te Kolstee, zonder beroep, huisvrouw van de landbouwer
Hendrikus Grevink, tezamen op Wormskamp in Meddo wonende, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
uiterste wilsbeschikkingen te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te benoemen zijnen zegge haren voornoemden man
Hendrikus Grevink, onder bepaling, dat alles wat van deze erfstelling onvervreemd en onverteerd overblijft, zal worden verkregen door de wettige afstammelingen van Jan Derk Lemmenes en
Anna Hendrika te Kolstee, reeds geboren of die nog geboren
zullen worden."
0675 Inv.nr.4998, akte nr.677 d.d. 18680227
Berend Willem Knuivers, timmerman, wonende in Meddo, verkoopt
aan Christiaan Gabriël, landbouwer op de Hommele in Meddo de
volgende percelen in Meddo: sectie A nrs.1612 (weiland), 1613
(bouwland), 4775 (heide), 4776 (bouwland), 4784 (dennebos) en
4602 (heide), samen groot 58 roeden 30 ellen, voor 200 gulden.
Verkoper heeft deze percelen verkregen bij acte van 12-1-1867
voor notaris Dericks verleden.
0676 Inv.nr.4998, akte nr.701 d.d. 18680425
Gradus Halderiet en Antonia Groot-Holkenborg, landbouwers op
Halderiet in Meddo, verkopen aan Hermanus Gradus Halderiet,
landbouwer, bij de verkopers inwonende:
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A.Het bouwplaatsje Halderiet in Meddo sectie A nrs.987 t/m 993,
en H nr.1688 en A nrs.3542 t/m 3555, 3562, 5167 t/m 5169, samen
groot 11 bunders 36 roeden 40 ellen.
B.Den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten zoals op Halderiet wordt gevonden.
De koopsom bedraagt 1500 gulden.
De laatste titel van aankomst is een acte van publieke veiling
d.d. 18-9-1850 (notaris Dericks). Koper zal de koopprijs niet
eerder hoeven te betalen dan na het overlijden der verkopers,
waarvoor koper de verkopers en zijn innocenten broeder met name
Jan Hendrik Halderiet levenslang bij zich zal doen inwonen, van
al het nodige voorzien en na hun dood volgens hun stand ter
aarde doen bestellen; mochten verkopers of de broeder van koper
om wettige redenen niet langer bij koper kunnen blijven wonen,
dan zal koper of diens rechtverkrijgenden tot straf aan de
eersten elk 300 gulden en de laatstgenoemde insgelijks 300
gulden moeten geven.
0677 Inv.nr.4999, akte nr.771 d.d. 18680903
Ten verzoeke van 1.Berendina Rootink, landbouwster op Knikkink
in Zwol onder Eibergen, weduwe van Jan Willem Sevink (overleden
9-1-1868), voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige dochter Johanna Geziena Sevink, zijnde Berendina
Rootink eerder weduwe geweest van Johannes Bernadus Knikkink,
met wie zij een zoon in echt heeft verwekt, genoemd Gerhardus
Johannes Knikkink; 2.Johannes Gerhardus Elsinghorst, landbouwer
op Schurink in Meddo als toeziend voogd over de minderjarige
Johanna Geziena Sevink; wordt overgegaan tot inventarisatie des
boedels door Berendina Rootink met wijlen haar man Jan Willem
Sevink bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 46, samen ƒ 1896,50.
Pretensien: nummers 47 t/m 53, samen ƒ 1103,60.
Schulden: nummers 54 t/m 56, samen ƒ 663,65.
Onroerende goederen: 1.Onverdeelde helft van de bouwplaats
Knikkink in Zwol onder Eibergen. 2.Onverdeelde helft van de
bouwplaats Schoppers in Meddo. 3.Het bouwplaatsje Nijhuis in
Rekken onder Eibergen.
0678 Inv.nr.4999, akte nr.772 d.d. 18680907
Verkopers: 1.Johanna Sieverink, landbouwster, wed.van Johannes
Bernadus te Molder; 2.Jan Hendrik Sieverink, landbouwer, beiden
te Ruurlo; 3.Jan Willem Sieverink, timmerman in Meddo, voor zich
en als gemachtigde van Antonius Sieverink, schrijnwerker te
Cincinnati in de Ver.Staten van Noord-Amerika. Zij verkopen voor
3100 gulden aan Johannes Bernadus Sieverink, landbouwer op
Goossenshuis in Meddo: de erfrechten der verkopers in de nalatenschappen van hun vader Bartholomeus (ook wel Engelbartus)
Sieverink en diens eerste vrouw Margaretha Weelink, op Goossenshuis gewoond hebbende en aldaar overleden, met uitzondering van:
a.Perceel land bij Groenlo, kadastraal gem.Beltrum sectie B
nrs.526 bouwland (11 roeden 50 ellen) en 532 iden (13 roeden).
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 284 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

b.Een onverdeeld 1/10e deel in het bouwplaatsje Goossenshuis in
Meddo, sectie A nrs.2287 t/m 2290, 2482, 2550, 2561, 2562, 2286,
2384, 4110, 3839, 3991 t/m 3993 en sectie H nr.1749, samen groot
13 bunders 59 roeden 9 ellen.
c.Een 1/10e deel in de onverdeelde helft van een weiland in
gem.Beltrum, voor het geheel groot 53 roeden 80 ellen.
Deze 1/10e delen behoren de kinderen van Johanna Sieverink en
wijlen haar man Johannes Bernadus te Molder voornoemd, terwijl
met deze koop de koper nu de gehele eigendom heeft, met uitzondering van de voorbedoelde 1/10e delen.
Titels van aankomst: publieke veiling voor notaris Weijn te
Groenlo d.d. 28-8-1854, veiling voor notaris Dericks d.d.
24-2-1859 en veiling voor notaris Roelvink d.d. 22-4-1858.
0679 Inv.nr.4999, akte nr.785 d.d. 18681005
Aleida Abbink, zonder beroep, weduwe van Berend Hendrik Schurink
op Tijshuis in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen alle testamenten die zij
vroeger mogt hebben gemaakt, en tot haren eenigen erfgenaam te
benoemen haren zoon Bernades Schurink, bij wien zij inwoont, en
zulks uit aanmerking dat zij gedurende onderscheiden jaren niet
meer in staat was om zelf in haar onderhoud te voorzien; en
mogten hare overige kinderen of een derzelve met deze beschikking geen genoegen nemen, dan zal haar genoemde zoon uit hare
nalatenschap nog kunnen vorderen het kostgeld en verpleging van
de laatste zes jaren haars levens, tegen honderd gulden per
jaar."
0680 Inv.nr.4964, akte nr.104 d.d. 18681014
Scholte Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar, wonende op Willink in Ratum, verklaart bij testament tussen zijn kinderen
enige zijner goederen te verdelen tegen inbreng der waarde door
hem bij elke kavel vermeld. De totale waarde van de in deze akte
vermelde goederen bedraagt ƒ 40.725.=.
Voor zover het Meddo betreft gaat het om de volgende goederen:
1.Aan zijn dochter Aleida te Lintum, huisvrouw van Lubbert
Hermanus Bessinkpas, en bij haar vooroverlijden aan haar kinderen of afstammelingen: de onafgedeelde helft der bouwplaats
Hijink in Meddo, bestaande in boerenhuizen, schuren, opstallen,
bouw-, gaarde-, heide-, weide-, hout- en veengronden, sectie A
nrs.508 t/m 513, 515, 525 t/m 536, 707, 723, 2978, 2979, 3320,
3340, 3341, 3343 t/m 3349, 3351 t/m 3363, 3384, 3593, 4508 en H
nrs.30 t/m 32, 1681, 1695, 1696, 1772, 1773, 1776, 1777, 1793
t/m 1797, 1811, 1812, 1813, 2853 en 2907, samen groot 39 bunder
25 roeden 90 ellen, tegen inbreng van ƒ 6575.=.
2.Aan zijn dochter Janna Alberta te Lintum, huisvrouw van Jan
Albert te Lintum, en bij haar vooroverlijden aan haar kinderen
of afstammelingen:
a.de onafgedeelde helft der bouwplaats het Höfken in Meddo,
bestaande in huis en verdere getimmerten, bouw-, gaarde-, heide, weide- en veengronden, sectie A nrs.1096bis, 2224 t/m 2226,
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2253, 2368, 2408, 2412, 2413, 2439, 2448, 2522, 2525, 2568,
3842, 3844, 3851, 3935, 4107, 4111, 4113 t/m 4115, samen groot
28 bunder 35 roeden 9 ellen, tegen inbreng van ƒ 4125.=;
b.de onafgedeelde helft van het 1/6e deel der bouwplaats de
Hilte in Meddo, bestaande in bouwhuis, schaapskooi, schuur en
verdere getimmerten, bouw-, gaarde-, heide-, weide-, hout- en
veengronden, sectie A nrs.41, 42, 2123 t/m 2125, 2122bis, 2127,
2129 t/m 2134, 2266, 2269, 2270, 2608 t/m 2610, 2737, 2738, 2771
t/m 2773, 2773bis, 2774, 2778, 4226, 4235 t/m 4241, 4460 en 4507,
samen groot 24 bunder 18 roeden 7 ellen, tegen inbreng van ƒ
675.=.
De kinderen Jan te Lintum; Maria Elizabeth te Lintum, huisvrouw
van Hendrik Jan Hesselink op Kossink; Josina te Lintum, huisvrouw van Abraham Hesselink op Huitink, worden geen goederen in
Meddo toegedeeld.
0681 Inv.nr.4964, akte nr.105 d.d. 18681014
1.Jan te Lintum, op Willink in Ratum; 2.Lubertus Hermanus Bessinkpas op 't Ravenhuis in Dorpboer, gehuwd met Aleida te Lintum; 3.Jan Albert te Lintum in Dorp, gehuwd met Janna Alberta te
Lintum; 4.Hendrik Jan Hesselink op Kossink in Huppel, gehuwd met
Maria Elizabeth te Lintum; 5.Abraham Hesselink op Huitink in
Brinkheurne, gehuwd met Josina te Lintum; allen grondeigenaren
in Winterswijk, willen scheiding ener tussen hen bestaande
gemeenschap van onroerende goederen, hun aangekomen uit de
nalatenschap van wijlen hun moeder Maria Elizabeth te Lintum, in
leven huisvrouw van Lubbert Derk te Lintum, grondeigenaar op
Willink in Ratum.
Voor zover het onroerend goed in Meddo betreft wordt toegedeeld
aan:
1.Aleida te Lintum: de helft van het goed Hijink in Meddo, 't
geheel groot 39 bunder 25 roeden 90 ellen, de helft geschat op ƒ
6575.=.
2.Janna Alberta te Lintum: a.de helft der bouwplaats het Höfken
in Meddo, 't geheel groot 28 bunder 35 roeden 9 ellen, de helft
geschat op ƒ 4125.=; b.de helft van 1/6e deel der bouwplaats de
Hilte in Meddo, 't geheel groot 24 bunder 18 roeden 7 ellen, de
helft geschat op ƒ 675.=.
0682 Inv.nr.4999, akte nr.815 d.d. 18681126
Berend Willem Knuivers, timmerman te Meddo, verkoopt aan Antoon
Toebes, bakker te Harreveld onder Lichtenvoorde, een huis met
erf en heide in Meddo, sectie A nrs.5229 huis en erf (1 roede 15
ellen) en 5230 heide (30 roeden 45 ellen) voor 1500 gulden. Het
verkochte is verkoper aangekomen bij acte van notaris Dericks
d.d. 21-3-1866.
0683 Inv.nr.5000, akte nr.835 d.d. 18690111
Aleida Schmeing, weduwe van Jan Hendrik Sevink, landbouwster te
Wullen in Pruissen, verkoopt aan Hendrikus Elsinghorst, landbouwer op het Hagen in Meddo, een perceel bouwland, hakhout en
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heide in Meddo, sectie A nrs.4475, 2017, 2018, 2019, 2011, 5011,
5012, 2016, samen groot 3 bunders 24 roeden 20 ellen, voor 800
gulden. Verkoopster bezit het verkochte krachtens acte van
deling, in Pruissen opgemaakt, doch daarvan geen titel bezittende.
0684 Inv.nr.5000, akte nr.899 d.d. 18690415
Jan Berend Uwland, landbouwer in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijnen oudsten zoon
Jan Albert Uwland, bij hem inwonende, zijne onverdeelde helft
aan het bouwplaatsje de Kolstee in Meddeho voornoemd gelegen,
met inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste- en te velde staande gewassen, zooals een en ander op het voornoemde bouwplaatsje
wordt gevonden, alleen uitgezonderd zijne helft in het lijfslinnen, de kleederen, en het onversneden linnen, en zulks onder de
volgende bepalingen:
a.de legataris zal een jaar na doode van den erflater en diens
vrouw Hendrika Bolthof moeten uitkeeren aan zijne broeders en
zusters elk honderd gulden;
b.de legataris zal aan elk zijner beide broeders, indien zij bij
het leven des erflaters niet mogten zijn gehuwd bij het aangaan
van het huwelijk als uitzet moeten uitkeeren zeven en dertig en
een halve gulden, zooals hunne gehuwde zusters reeds hebben
genoten;
c.de ongehuwde kinderen des erflaters zullen ten allen tijde
ingeval van ziekte eenen vrijen ingang bij den legataris behouden met vrije kost en inwoning.
De erflater verklaarde deze beschikking na rijp beraad te hebben
gedaan, en zulks uit aanmerking dat zijn oudste zoon altijd tot
huisbest heeft gewerkt, terwijl zijne overige kinderen gedeeltelijk zijn gehuwd, en tot hun eigen bate hebben gearbeid; hij
vertrouwt daarom dat zij zijne beschikkingen zullen eerbiedigen,
zooals aan brave kinderen betaamt, doch mogten er onder zijne
eigen- of aangehuwde kinderen zijn die zich daartegen wilden
verzetten, dan is het zijn uitdrukkelijke wil, dat zijn zoon Jan
Albert vooraf, en boven zijn aandeel zal genieten, alles waarover de wet de vrije beschikking toelaat, terwijl die zoon
alsdan ook zal hebben te vorderen, het loon als boerenknecht
vanaf zijn twintigste jaar, voor des erflaters helft ad twintig
gulden per jaar, en niet meer verpligt tot het nakomen der boven
gemaakte uitkeeringen, noch tot betaling van schulden die anders
ten zijnen laste komen."
0685 Inv.nr.5000, akte nr.900 d.d. 18690415
Hendrika Bolthof, zonder beroep, vrouw van de landbouwer Jan
Berend Uwland, wonende in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren oudsten
zoon Jan Albert Uwland, bij haar inwonende, hare onverdeelde
helft aan het bouwplaatsje de Kolstee, in Meddeho voornoemd
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gelegen, met inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste- en te
velde staande gewassen, zooals een en ander op het voornoemde
bouwplaatsje wordt gevonden, alleen uitgezonderd hare helft in
het lijfslinnen, de kleederen, en het onversneden linnen, en
zulks onder de volgende bepalingen:
a.de legataris zal een jaar na doode der erflaatster en haren
man Jan Berend Uwland voornoemd, moeten uitkeeren aan zijne
broeders en zusters elk honderd gulden;
b.de legataris zal aan elk zijner beide broeders, indien zij bij
het leven der erflaatster niet mogten zijn gehuwd, bij het
aangaan van het huwelijk als uitzet moeten uitkeeren zeven en
dertig en een halve gulden, zooals hunne gehuwde zusters reeds
hebben genoten;
c.de ongehuwde kinderen der erflaatster zullen ten allen tijde
ingeval van ziekte eenen vrijen ingang bij den legataris behouden met vrije kost en inwoning;
De erflaatster verklaarde deze beschikking na rijp beraad te
hebben gedaan, en zulks uit aanmerking dat haar oudste zoon
altijd tot huisbest heeft gewerkt, terwijl hare overige kinderen
gedeeltelijk zijn gehuwd en tot hun eigen bate hebben gearbeid;
zij vertrouwt daarom, dat zij hare beschikkingen zullen eerbiedigen, zooals aan brave kinderen betaamt, doch mogten er onder
haar eigen- of aangehuwde kinderen zijn, die zich daartegen
wilden verzetten, dan is het haren uitdrukkelijken wil, dat
haren zoon Jan Albert vooraf, en boven zijn aandeel zal genieten, alles waarover de wet de vrije beschikking toelaat, terwijl
die zoon alsdan ook zal hebben te vorderen, het loon als boerenknecht van af zijn twintigste jaar, voor de helft der erflaatster ad twintig gulden per jaar, en niet meer verpligt tot het
nakomen der bovengemaakte uitkeeringen, noch tot betaling van
schulden, die anders ten zijnen laste komen."
0686 Inv.nr.4965, akte nr.59 d.d. 18690609
Verkopers: Gerrit Willem van Dunnewold, schrijnwerker, en Elisa
Berendina van Dunnewold, grondeigenares, beiden wonende in
Meddo. Zij verkopen aan Jan Jacob van Dunnewold, grondeigenaar
op Jonkers in Meddo, het onafgedeeld 10/32e deel der bouwplaatsjes Reems en Wessels in Meddo, benevens zodanig aandeel van twee
zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk, tot Reems behorende,
zijnde het 5/32e deel reeds het eigendom van koper, terwijl
17/32e deel behoort aan Fredrik Jan van Dunnewold, grondeigenaar
op Jonkers in Meddo, sectie A nrs.210 t/m 212, 221, 223 t/m 225,
227 t/m 229, 178, 179, 186, 187, 214 t/m 219, 254 t/m 260, 338,
213, 345, 346, 349, 350, samen groot 10 bunders 21 roeden 70
ellen, voor 1600 gulden. Het verkochte is verkopers aangekomen
uit de nalatenschappen hunner moeder, wijlen Dora Johanna Simmelink, in leven echtgenote van Fredrik Jan van Dunnewold, zo mede
uit de nalatenschap van een, sints dien dood, gestorven broeder.
De laatste titels van eigendom zijn akte van ruiling d.d. 27-81842 voor notaris Roelvink en ambtgenoot, en akte van koop en
verkoop d.d. 24-11-1849 voor notaris Roelvink.
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0687 Inv.nr.4965, akte nr.60 d.d. 18690609
Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar, wonende op Jonkers in
Meddo, geeft zijn testament op:
Aan zijn zoon Jan Jacob van Dunnewold en bij vooroverlijden
diens wettige afstammelingen, legateert hij:
1.Het goed Jonkers in Meddo, daaronder het plaatsje de Tuunte
met één zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk, sectie A
nrs. 180 t/m 183, 185, 188, 189, 197 t/m 203, 206 t/m 209, 220,
222, 226, 230 t/m 243, 246 t/m 253, 418 t/m 420, 3122, 3124 t/m
3131, 3135, 4023, 4360, 4480, 4505 en H nrs.1717, 1718, 1754,
1884, 1885 en 1890, samen groot 76 bunder 76 roeden 40 ellen;
2.Het onafgedeeld 17/32e deel der bouwplaatsen Wessels en Reems
in Meddo, en 17/32e aan 2 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te
Winterswijk, sectie A nrs.210 t/m 212, 178, 179, 186, 187, 214
t/m 219, 221, 223 t/m 225, 227 t/m 229, 254 t/m 260, 338, 350,
213, 345, 346 en 349, samen groot 10 bunder 21 roeden 70 ellen;
onder verplichting om binnen 3 maanden na zijn dood ƒ 24.000.=
in de boedel te brengen. Hij bepaalt wel zeer nadruklijk dat,
wat er ook gebeure, het zijn stellige wil is dat zijn genoemde
zoon dit legaat zal erlangen.
Wanneer onverhoopt een der andere kinderen beweert dat door
tijdsverloop of verandering van prijzen de in te brengen som te
laag is, dan wordt de volgende weg bewandeld:
1.Het legaat blijft onveranderlijk gelegateerd; de kadastrale
opsomming is slechts aanwijzend; percelen niet kadastraal genoemd en toch bij de bouwplaatsen behorende, maken deel uit van
't legaat.
2.De waarde wordt geschat door 3 door de plaatselijke kantonrechter te benoemen deskundigen.
3.De geschatte waarde komt in de plaats van de inbreng ad ƒ
24.000.=.
Aan de twee overige kinderen, t.w. Gerrit Willem van Dunnewold
en Elisa Berendina van Dunnewold wordt gelegateerd, vrij van
inbreng en boven hun deel, één zitplaats in de Hervormde Kerk te
Winterswijk, dus aan hun tweeën twee zitplaatsen. Deze laatste
legatering vervalt echter, wanneer vorengenoemde schatting door
3 onpartijdige deskundigen nodig wordt gemaakt.
N.B. In de kant: overleden 28-2-1883.
0688 Inv.nr.4965, akte nr.62 d.d. 18690610
Ten verzoeke van Christiaan Beijers, landbouwer, wonende op
Harmelink in Meddo, weduwnaar van Johanna te Gronde, voor zich
en als vader en voogd over zijn enig overgebleven kind Janna
Willemina Beijers, en in tegenwoordigheid van Jan Willem Gronde,
landbouwer, als toeziende voogd over de minderjarige, wordt
overgegaan tot beschrijving der nalatenschappen van wijlen
Johanna te Gronde en van wijlen hare in dien echt verwekte
kinderen Derk Willem- en Geertruida Beijers. Betrokkenen waren
in algehele goederengemeenschap gehuwd. Bij de dood van Johanna
te Gronde waren er 3 kinderen, waarvan Derk Willem Beijers op
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24-4-1869 overleed, tot erfgenamen ab intestato nalatende zijn
vader en zijn 2 zusters; daarna overleed Geertruida Beijers op
28-5-1869, tot haar erfgenamen ab intestato nalatende de vader
en de minderjarige zuster.
Roerende goederen, obligatiën en voordelige pretensien: nummers
1 t/m 31, samen ƒ 5662,30.
Schulden: nummers 32 t/m 38, samen ƒ 1530,80.
Onroerende goederen: 39.Onafgedeeld ¼e deel der bouwplaats Oud
Harmelink in Meddo(laatste titel is acte van scheiding 9-51864); 40.Onafgedeeld 1/3e deel van land in Meddo, genaamd
Kerkenland (aangekomen bij acte van 20-5-1865); 41.1/3e deel van
een perceel heide in het Masterveld in Meddo.
0689 Inv.nr.4965, akte nr.70 d.d. 18690625
Ten verzoeke van Hendrik Goossens, wonende op Eerden in Meddo,
weduwnaar van Janna Gesina te Veene (overleden 14-4-1869),
vroeger weduwe van Willem van Eerden, voor zich en als vader en
voogd over zijn minderjarige kind Willem Goossens; 2.Hermen
Gerrit Oosterman, landbouwer onder Winterswijk, als voogd over
de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Janna
Gesina te Veene, t.w. Gesiena Willemina-, Janna Willemina-, Jan
Willem- en Harmen Jan van Eerden en in tegenwoordigheid van
3.Gerrit Jan te Veene, landbouwer onder Winterswijk, als toeziend voogd over het minderjarige kind sub 1 en 4.Derk Willem
Heezen, landbouwer in 't Woold als toeziend voogd over de minderjarigen sub 2; wordt overgegaan tot beschrijving der nalatenschap van de overledene.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 97, samen ƒ 5105,80.
Obligatiën, effecten en vorderingen: nummers 98 t/m 148, samen
ƒ 31.627,43.
Losse pretensien, pachten enz.: 149 t/m 155, samen ƒ 1096,535.
Aandeel in nalatenschap: nr.156, Het onafgedeeld ¼e deel in de
nalatenschap van wijlen de vader van inventarisant Hendrik
Goossens, voor zo ver daarover niet bij wijze van legaat is
beschikt; betreft de helft van de inboedel in 't ouderlijk huis
in de Misterstraat en obligatie; samen ƒ 513.= en voorts onroerend goed, t.w. een huis, schuur en tuin in de Misterstraat;
deze nalatenschap is bezwaard met een schuld ad ƒ 400.=.
Passief: nummers 157 t/m 162, samen ƒ 995,125.
Onroerende goederen:
163.Bouwplaats van Eerden in Meddo;
164.Bouwplaats Grevink in Meddo;
165.Bouwplaats de Strake in Huppel;
166.Bouwplaats Lohuis in Huppel;
167.De bouwplaats Klein Waijerdink in Meddo;
168.Plaatsje "Villa Minor" in Meddo;
169.Bouwplaats de Kloeze in Meddo;
170.Bouwplaats Groot Waijerdink in Meddo;
171.De Venegoorsmaat in Huppel;
172.De helft van een weide bij den Zeeltoen;
173.Negen zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk;
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174.Perceel heide aan de Markweg van Winterswijk naar Eibergen
in Meddo, groot 3 bunder 61 roeden.
0690 Inv.nr.5000, akte nr.956 d.d. 18690711
Christiaan Gabriel, landbouwer te Meddo, geeft zijn testament
op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Dora Lemmenes, levenslang het vruchtgebruik zijner
nalatenschap en den blooten eigendom aan de kinderen zijner
genoemde vrouw, verwekt in echt met nu wijlen haren eersten man
Frederik Jan Hoenink."
0691 Inv.nr.5000, akte nr.957 d.d. 18690711
Dora Lemmenes, huisvrouw van Christiaan Gabriel, landbouwer,
tezamen in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren genoemden man Christiaan Gabriel het vruchtgebruik harer nalatenschap."
0692 Inv.nr.5000, akte nr.970 d.d. 18690724
Ten verzoeke van 1.Antoon Klumpers, landbouwer op Klumpers in
Meddo; 2.Hendrika Klumpers, zonder beroep; 3.Johanna Klumpers,
zonder beroep; 4.Grades Bernadus Kamps, wieldraaijer, in algehele goederengemeenschap gehuwd met Antonia Anna Maria Klumpers,
allen wonende gemeente Winterswijk; 5.Berend Herman Beuker,
landbouwer, in algehele gemeenschap gehuwd met Janna Klumpers;
6.Wilhelm Lohaus, landbouwer, in algehele gemeenschap gehuwd met
Harmine Klumpers; 7.Jan Hendrik Klumpers, dienstknecht, allen
wonende te Vreden; wordt overgegaan tot inventarisatie des
boedels door Jan Berend Klumpers (overleden 28-3-1869 op Klumpers) nagelaten. Voor comparanten 1, 2, 3, 5, 6 en 7 behoeft
geen inventarisatie plaats te vinden omdat zij het testament van
Jan Berend Klumpers d.d. 22-5-1860 goedkeuren; comparant 4 neemt
geen genoegen met dit testament en verlangt ter vaststelling van
de legitime portie van zijn vrouw inventarisatie.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 35, samen ƒ 840,30, behorende
voor de helft tot de nalatenschap van Jan Berend Klumpers (de
wederhelft behoort comparant Antoon Klumpers).
Contanten: nr.36 ad ƒ 15,06.
Pretensiën: nummers 37 t/m 43, samen ƒ 646,70; bij post 43
inbreng van Antonia Anna Maria Klumpers wegens huwelijksuitzet,
door Antoon Klumpers opgegeven voor ƒ 127,70 staat aangetekend:
"De comparant Kamps verklaarde met deze schatting en opgaaf geen
genoegen te nemen, doch niet te willen opgeven wat zijne vrouw
wegens huwelijksuitzet heeft genoten.
Comparant Kamps gaf te kennen, dat er vroeger een kapitaal van ƒ
600.= was geweest, dat door zijnen zwager Antoon Klumpers voornoemd niet was opgegeven, waarop deze antwoordde, dat hem een
dergelijke som door zijne ouders bij hun leven was betaald als
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verdiensten voor het werk, dat hij in de plaats van eenen knecht
gedurende meer dan twintig jaren had verrigt, terwijl zij anders
meer dan dat bedrag aan knechtsloon zouden hebben moeten betalen."
Voorts: "Comparant Antoon Klumpers beweert dat genoemde Kamps
aan contanten heeft ontvangen van zijne vrouws ouders ƒ 216.=,
waarvan de helft tot den onderwerpelijken boedel behoort,dus ƒ
108.=, doch Kamps erkent dat geld wel te hebben ontvangen maar
bij de vereffening over den moederlijken boedel Geertruid Steegers, huisvrouw van Jan Berend Klumpers, voornoemd, met zijnen
zwager Antoon Klumpers voornoemd te hebben verrekend."
Schulden t.l.v. de boedel: nrs.44 t/m 49, samen ƒ 49,905.
0693 Inv.nr.3165, akte nr.5213 d.d. 18690814 (Groenlo).
Antonij Toebes, landbouwer en winkelier, wonende in Meddo onder
Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of wettige afkomelingen kome na te laten, alsdan geef, maak en legateer
ik aan mijne huisvrouw Anna Johanna Holkenborg het vruchtgebruik
van mijne geheele nalatenschap en zulks haar leven lang gedurende en zonder gehouden te zijn ter zake van dat vruchtgebruik
eenige zekerheid of borgtocht te stellen als waarvan ik haar
voor zooveel nodig ontsla bij deze. Mogt ik echter bij mijn
overlijden geen kind, kinderen noch wettige afkomelingen komen
na te laten, in dat geval stelle en benoeme ik voornoemde mijne
huisvrouw Anna Johanna Holkenborg tot mijne eenige en algeheele
erfgename en zulks met uitsluiting van alle anderen welke op
mijne nalatenschap aanspraak zouden willen maken ten einde in
dat geval dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot te kunnen en
mogen beschikken, zonder uitzondering noch voorbehouding. Ik
benoeme tevens tot eenige uitvoerderse van dezen mijnen uitersten wil voornoemde mijne huisvrouw Anna Johanna Holkenborg met
verleening van alle daartoe nodige magt en regt, en in het
bijzonder het regt van bezitneming mijnes geheelen boedels
overeenkomstig de wet."
N.B. In de kant staat: Vervallen door vooroverlijden vrouw.
0694 Inv.nr.3165, akte nr.5214 d.d. 18690814 (Groenlo).
Anna Johanna Holkenborg, landbouwster en winkelierster, wonende
te Meddo onder Winterswijk, gehuwd met Antonij Toebes, geeft
haar testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen, door mij voor dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
soreteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of
wettige afkomelingen kome na te laten, alsdan geef, maak en
legateer ik aan mijnen man Antonij Toebes, bij wien ik ben
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inwonende, het vruchtgebruik van mijne geheele nalatenschap, en
zulks zijn leven lang gedurende, en zonder gehouden te zijn ter
zake van dat vruchtgebruik eenige zekerheid of borgtocht te
stellen, als waarvan ik hem voor zooveel nodig ontsla bij deze.
Mogt ik echter bij mijn overlijden geen kind, kinderen noch
wettige afkomelingen komen na te laten, in dat geval stelle en
benoeme ik voornoemden mijnen man Antonij Toebes tot mijnen
eenigen en algeheelen erfgenaam, en zulks met uitsluiting van
alle anderen welke op mijne nalatenschap aanspraak zouden willen
maken, ten einde in dat geval dadelijk na mijn overlijden over
mijne geheele nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot
te kunnen en mogen beschikken zonder uitzondering noch voorbehouding. Ik benoem denzelven mijnen man Antonij Toebes tevens
tot eenigen uitvoerder van dezen mijnen uitersten wil, met
verleening van alle daartoe nodige magt en regt en in het bijzonder het regt van bezitneming mijnes geheelen boedels overeenkomstig de wet."
N.B. In de kant staat: Overleden 29-12-1900.
0695 Inv.nr.5001, akte nr.1095 d.d. 18700324
(eerste zitting d.d.10-3-1870 akte nr.1086). Veiling ten verzoeke van: 1.Steven Jan Goossens, genees- heel- en verloskundige te
Winterswijk voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt in echt met echtgenote Salomina Alberta
Hijink, met name Jan Willem-, Johannes Theodorus- en Maria
Gesina Goossens; 2.dezelfde als gevolmachtigde van a.Geertruida
Theodora van Hengel, weduwe van Barend Jan Goossens, te Winterswijk; b.Albertus Theodorus Goossens, genees- heel- en verloskundige te Steenderen; 3.Hendrik Goossens, steenfabrikant te Meddo
voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige zoon
Willem Goossens, in echt verwekt bij wijlen Janna Gesiena te
Veene; 4.Jan Esselink, grondeigenaar op Vriezenhuis in het
Woold; 5.Gerrit Jan te Veene, landbouwer in het Woold als toeziende voogd over de minderjarige sub 3. Geveild worden 12
percelen, waarvan 2 in Meddo, namelijk:
9.Perceel bouw- en weiland den Heerdinkkamp in Meddo, sectie A
nr.2727 weiland (0.16.60 ha)en 2895 bouwland (0.62.70 ha).
10.Een onverdeeld 1/4e deel aan de bouwplaats de Giffel in Meddo
met steenbakkerij, sectie A nrs.1241, 1259, 1262, 1266, 1267,
3741, 3850, 3867, 3923 t/m 3925, 3927, 3956 t/m 3961, 3965 t/m
3975, 3977 t/m 3981, 3998, 4000, 3976, 5174, westelijk deel van
3926, samen groot 14.35.96 hectare.
Het 10e perceel behoort aan verkoper sub 1 met zijn kinderen; de
overige percelen behoren voor 5/8e aan lastgeefster sub 2a, 1/8e
aan lastgeefster sub 2b en 1/8e aan verkoper sub 1 met kinderen
en 1/8e aan verkoper sub 3 met kind.
Perceel 9 wordt gekocht door Jan Willem Geessink, landbouwer op
de Giffel in Meddo voor ƒ 803.= en perceel 10 door Hendrik
Goossens, steenfabrikant te Meddo voor ƒ 1000.=.
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0696 Inv.nr.5001, akte nr.1156 d.d. 18700607
Gerrit Willem Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger dor hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenamen te benoemen
zijne broeders Jan Albert Geessink op de Hilte en Jan Willem
Geessink op den Panoven en zijne zuster Janna Willemina Geessink, gehuwd met Gerrit Hendrik Simmelink, allen in Meddeho
voornoemd wonende, en bij vóóroverlijden, hunne afstammelingen
bij plaatsvervulling."
0697 Inv.nr.5001, akte nr.1171 d.d. 18700620
Hendrik Goossens, steenfabrikant te Meddo, bruidegom en Johanna
Dora te Veene, zonder beroep, wonende te Woold, bruid, zijn
voornemens eerstdaags een wettelijk huwelijk aan te gaan en
willen t.a.v. de aan te brengen of aan te erven goederen de
wettelijke algehele gemeenschap uitsluiten en willen huwen in
gemeenschap van winst en verlies. Bij vooroverlijden van de
bruidegom zal de bruid het vruchtgebruik hebben van zijn halve
nalatenschap, doch indien het huwelijk met achterlating van meer
dan een kind mogt worden ontbonden, alsdan van zijn gehele
nalatenschap.
De bruid brengt aan:
a.Schuldbekentenis t.l.v. Jan Willem te Veene ad ƒ 2100.=.
b.dito t.l.v. notaris Roelvink te Aalten ad ƒ 300.=.
c.dito t.l.v. Steven Jan Goossens te Winterswijk ad ƒ 1000.=.
d.een Italiaansch effect, waard ƒ 270.=.
e.1/3 aan een Oostenrijks effect, waard ƒ 228.=.
f.1/5 aan een dito, waard ƒ 22.=.
g.kledingstukken en linnen, waard ƒ 260.=.
a t/m g tezamen
ƒ 4180.=.
h.1/6e aan 3 gezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
i.een geheel gezit in idem.
De bruidegom brengt aan:
a.voorraad op en vorderingen van de steen- en panoven,
ƒ 1397,14;
b.contanten en kleine pretensien ƒ 531.81;
c.een kabinet, klok, tafel, ledikant ƒ 134.=;
d.een Oostenrijks effect, waard ƒ 680.=;
e.een obligatie t.l.v. Geertruida Theodora van Hengel, weduwe
van Barend Jan Goossens te Winterswijk, ad ƒ 2000.;
f.een dito t.l.v. de weduwe Barend Jan Goossens ad ƒ 500.=.
a t/m f tezamen
ƒ 5242,95;
voorts zijn aandeel in de nog onverdeelde nalatenschap van zijn
vader Barend Jan Goossens en in de gemeenschap tussen hem comparant en wijlen zijn vrouw Janna Geziena te Veene, vroeger weduwe
van Willem van Eerden, bestaan hebbende;
g.schulden t.l.v. de steenfabriek ƒ 525,435;
h.diverse huishoudelijke schulden ƒ 572,585;
i.koopprijs van ¼e deel voor de Giffel ƒ 1000.=;
g t/m i tezamen
ƒ 2098,02.
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0698 Inv.nr.5001, akte nr.1208 d.d. 18700809
Jan Hendrik Knuivers, landbouwer, wonende op Harbers in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde het testament verleden voor mij notaris
den 18 Mei 1867 in zoo ver te herroepen, dat de making, gedaan
aan zijnen zoon Jan Willem Knuivers zal vervallen, en overgaan
met alle daarbij gemaakte bepalingen op zijnen bij hem inwonenden zoon Berend Willem Knuivers, timmerman, of bij vóóroverlijden op diens wettige afstammelingen, en zulks uit aanmerking dat
deze zoon gedurende jaren tot huisbest heeft medegewerkt, zonder
daarvoor het hem toekomend knechtsloon te ontvangen."
0699 Inv.nr.4966, akte nr.126 d.d. 18701109
Comparanten: 1.Hendrik Goossens, steenfabrikant op het goed van
Eerden in Meddo, voor zich en als vader en voogd over zijn in
huwelijk met wijlen Janna Gesina te Veene verwekt kind Willem
Goossens; 2.Herman Gerrit Oosterman, landbouwer onder Winterswijk, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Janna
Gesina te Veene voornoemd uit haar eerste huwelijk met wijlen
Willem van Eerden, t.w. Gesina Willemina-, Janna Willemina-, Jan
Willem- en Harmen Jan van Eerden; 3.Gerrit Jan te Veene, landbouwer onder Winterswijk als toeziend voogd over de sub 1 genoemde minderjarige en 4.Derk Willem Heesen, landbouwer onder
Winterswijk als toeziend voogd over de sub 2 genoemde minderjarigen. Zij willen overgaan tot scheiding van de boedel, tot
dusver gemeenschappelijk bezeten tussen comparant 1, diens
minderjarig kind en de sub 2 genoemde minderjarigen.
Willem van Eerden is op 10-3-1864 overleden, waarna de opengevallen boedel is beschreven bij acte van 20-1-1865; de weduwe
hertrouwde op 2-2-1865 met Hendrik Goossens, waarvoor huwelijkse
voorwaarden werden opgesteld d.d. 28-1-1865; Janna Gesina te
Veene is vervolgens overleden op 14-4-1869; bij acte van 25 en
26-6-1869 is daarna de opengevallen boedel beschreven.
In de scheiding zijn o.a. begrepen:
1.Het goed van Eerden sectie A nrs.1152, 2217, 2280, 2291, 2292,
2313, 2544, 2545, 2570, 2766 t/m 2769, 2569, 3073, 4088, 4089,
4126 (gedeelte), 4132, 4135 t/m 4137, 4151 t/m 4153, 4012 t/m
4014, 4124 (gedeelte), 4125 (gedeelte), 3880 (gedeelte), 3735,
3936, 4178, 4179, 2277, 4131, met Kloeze sectie A nrs.2236,
2237, 2281, 2314, 2315, 4133, 4503, 4002, 4154, 3744, 3746, 3891
(gedeelte) en met Villa Minor of Bössel sectie A nrs.2746, 2747,
2964 t/m 2967, 3913 en 3914 (volgens bijlage groot resp.
33.37.77 hectare, 12.87.90 hectare en 1.67.60 hectare), samen
geschat op ƒ 15.789,33.
2.Klein Waijerdink in Meddo, sectie A nrs.555 t/m 560, 568, 655,
3296 t/m 3298, 5066, 5067, 3835, 3836, sectie H nrs.12, 13, 14,
1819, 1820, 1823, 1829, 1830 (volgens bijlage groot 18.18.90
hectare) met de helft der Hietkampsmaat bij de Plekenpol in
Woold (volgens bijlage 1.15.00 hectare); raming ƒ 6164,80.
3.Groot Waijerdink in Meddo, sectie A nrs.3277 t/m 3280, 542,
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661, 662, 697 t/m 703, 705, 706, 710, 713 t/m 715, 3299 t/m
3304, 3880 (gedeelte), 2639, 3281 t/m 3284, 5068, sectie H
nrs.1672, 1673, 1807, 1832 (volgens bijlage groot 28.22.90
hectare); raming ƒ 10.531,80.
4.Grevink in Meddo, sectie A nrs.2201, 2205, 2244 t/m 2247,
4172, 4173, 4180 t/m 4186, 3837, 1163, 3891 (gedeelte) (volgens
bijlage groot 12.75.70 hectare); raming ƒ 2656,20.
5.Onafgedeeld ¼e deel van de steenbakkerij met woonhuizen c.a.
genaamd de Giffel in Meddo, sectie A nrs.1241, 1259, 1262, 1266,
3850, 3867, 3923, 3924, 3925, 3927, 3956 t/m 3961, 3965 t/m
3975, 3977 t/m 3981, 4000, 3976, 5174, 4001 (volgens bijlage
groot 12.05.20 hectare); raming ƒ 6005,76, waarvan ¼e deel dus ƒ
1501,445.
Bij de toedeling gaat:
a.aan Hendrik Goossens: het ¼e der steenbakkerij de Giffel ad ƒ
1501,44.
b.aan Janna Willemina van Eerden: Klein Waijerdink ad ƒ 6164,80.
c.aan Jan Willem van Eerden: het erf van Eerden met de Kloeze en
Villa Minor ad ƒ 15.789,33.
d.aan Harmen Jan van Eerden: Groot Waijerdink ad ƒ 10.531,80.
e.aan Willem Goossens: Grevink ad ƒ 2656,20.
0700 Inv.nr.5002, akte nr.1250 d.d. 18701126
Comparanten zijn: 1.Christiaan Vriesen, grondeigenaar; 2.Jan
Derk Beskers, kalkbrander te Cotten, gehuwd met Geziena Vriesen;
3.Derk Willem Smalbraak, grondeigenaar op Deunk, gehuwd met
Aleida Vriesen; 4.Jan Willem Tenkink, grondeigenaar op Siebelink, gehuwd met Janna Vriesen; 5.Johanna Vriesen, wed. Jan
Willem Hijink, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Hendrik Jan-, Berendina Johanna-, Berend
Willem- en Stina Geertruida Hijink; 6.Jan Gerhard Vriesen,
grondeigenaar op Bennink; 7.Jan Bernard Gussinklo, zonder beroep; 8.Berend Willem Gussinklo, zonder beroep; allen wonende in
de gemeente Winterswijk; 9.Bartus Vriesen, grondeigenaar te
Oeding in Pruissen; 10.Gerrit Jan Hijink, winkelier te Winterswijk, als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. Zij keuren
goed het testament van hun vader en grootvader Berend Vriesen,
gewoond hebbende op Deunk. Zij gaan over tot de scheiding van de
boedel van Berend Vriesen en diens tweede vrouw Berendina Johanna Boeijink.
Hierin bevindt zich o.a. 1/16e deel aan de bouwplaats Wesselink
in Meddo, sectie A nrs.1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449,
2452 t/m 2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m
3596, 3603, 3636 t/m 3641, 3665, 3666, 3720, 3721, 3779, 3828,
3829, 3832, 3833, 3995, 5026, 5027, 5207 en 5208 en delen van
3604 en 3664, samen groot 45.17.80 hectare, voor het deel waard
ƒ 646,56.
Dit deel van Wesselink wordt toegescheiden aan comparant Christiaan Vriesen.
0701 Inv.nr.4966, akte nr.133 d.d. 18701126
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Scholte Jan Willem Roerdink, grondeigenaar op Leessink in Ratum,
geeft zijn testament op. Hij maakt aan zijn echtgenote Johanna
Elisabetha Huiskamp het vruchtgebruik zijner nalatenschap.
Hij legateert aan zijn kinderen Harmen Jan Roerdink, Johan
Gerhard Roerdink, Janna Barta Roerdink en Gesina Roerdink diverse onroerende goederen tegen inbreng van diverse bedragen in
zijn boedel.
Hieronder aan Janna Barta Roerdink, echtgenote van Tenkink op
Boeijink Gelderesch in Meddo:
1.Onafgedeeld ¼e deel aan de bouwplaats Wesselink in Meddo tegen
inbreng in de boedel van ƒ 2582.=;
2.Onafgedeeld 3/20e deel aan de bouwplaats de Buurse in Meddo
tegen inbreng in de boedel van ƒ 1606.=.
Hij onterft die zijner erven, die zich verzet. voorzover de wet
hem dat toestaat.
De inbezitneming en inbreng zal geschieden na afloop van 't
ingestelde vruchtgebruik.
0702 Inv.nr.4966, akte nr.134 d.d. 18701126
Scholtinne Johanna Elisabetha Huiskamp, zonder beroep, echtgenoot van Scholte Jan Willem Roerdink, wonende op Leessink in
Ratum, geeft haar testament op. Zij maakt aan haar echtgenoot
Jan Willem Roerdink het vruchtgebruik harer nalatenschap.
Zij legateert aan twee van haar kinderen, t.w. Johan Gerhard
Roerdink en Janna Barta Roerdink diverse onroerende goederen
tegen inbreng van diverse bedragen in haar boedel.
Hieronder aan Janna Barta Roerdink, echtgenote van Tenkink op
Boeijink Gelderesch in Meddo: haar weide genaamd de Rouwkampsmaat in Meddo tegen inbreng in de boedel van ƒ 750.=.
De inbezitneming en inbreng zullen geschieden na het eindigen
van voormeld vruchtgebruik.
Zij onterft die harer erfgenamen, die zich verzet, voorzover de
wet haar dat toelaat.
0703 Inv.nr.5002, akte nr.1255 d.d. 18701207
Maria Elisabeth Heurneman of Huurneman, wed. van Hendrikus
Schilderink, wonende op Oostendorp in Meddo, schenkt aan:
I.Haar stiefzoon Antonius Johannes Hendrikus Schilderink, bij
haar inwonend, de helft aan het bouwplaatsje het Voorde in
Meddo, sectie A nrs.1079, 2906, 1090, 1091, 1125, 2958, 1080,
1084, 1034, 1038, 3601, 3602, 3649, 3658, 3659 en 3682 en westelijke helft van 3752, samen 6.93.20 ha (echter nr.2096 ad
0.01.40 ha moet zijn 3653 ad 0.10.70 ha) en haar eigendom aan
inboedel, vee, bouwerij c.a. op de bouwplaats Schilderink genaamd Oostendorp (ook wel Groot Oostendorp) voorhanden, waard 80
gulden voor haar aandeel.
II.Haar stiefzoon Johannes Hendrikus Schilderink, bij haar
inwonend, haar 1/4e deel aan het plaatsje Holkenborg in Meddo,
sectie A nrs.1027 t/m 1032, 2898, 1036, 3599, 1037, 2901 t/m
2903, 3610 t/m 3613 en de oostelijke helft vam 3752 (N.B.1031
thans 5023 t/m 5025), samen 4.16.00 ha; voorts haar helft in een
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 297 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

hypothecaire schuldvordering t.l.v. Johan Theodor Ferrieth onder
Eibergen, groot voor deze helft 300 gulden. Schenkster heeft de
eigendom verkregen bij acte van veiling, doch verklaart de
titels van aankomst niet bij de hand te hebben.
0704 Inv.nr.5003, akte nr.1277 d.d. 18710117
(eerste zitting d.d.3-1-1871 akte nr.1271). Veiling ten verzoeke
van Jan Willem- en Jan Berend Poelhuis en Jan Willem Esselink,
landbouwers te Meddo. Zij zijn hypotheekgevers voor nu wijlen
Harmen Jan Kerkhof in leven landbouwer te Meddo voor een som van
500 gulden met rente en kosten; schuldenaar is nalatig gebleven
in het betalen van enige rente. Daarom nu executoriale verkoop
aangezegd.
Geveild wordt het bouwplaatsje de Kerkhofshut in Meddo, sectie H
nrs.1833 t/m 1838, samen groot 2.32.90 hectare. Koper wordt
Gradus Johannes Koldewei, landbouwer in Meddo, voor ƒ 840.=.
0705 Inv.nr.5003, akte nr.1282 d.d. 18710129
Gerrit Schols, kleermaker, wonende op den Breedenbosch in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne universele erfgenaam te
benoemen zijne bij hem inwonende huisvrouw Willemina Heemink,
indien hij zonder achterlating van wettig kroost mogt komen te
sterven, doch wanneer op zijn overlijden kind of kinderen mogt
aanwezig zijn, alsdan legateert hij haar het vruchtgebruik
zijner nalatenschap."
0706 Inv.nr.5003, akte nr.1283 d.d. 18710129
Willemina Heemink, huisvrouw van de kleermaker Gerrit Schols op
den Breedenbosch in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts tot hare universele erfgenaam
te benoemen haren voornoemden man Gerrit Schols, wanneer zij
zonder achterlating van wettig kroost komt te sterven, doch
indien zij met achterlating van kind of kinderen mogt komen te
overlijden, alsdan legateert zij hem het vruchtgebruik harer
geheele nalatenschap."
0707 Inv.nr.5003, akte nr.1298 d.d. 18710223
Op de bouwplaats de Stroete in Meddo is op 17-2-1871 overleden
Johannes Bernadus te Stroete, nalatende de volgende erfgenamen,
bestaande uit 4 staken als:
1.Maria Wilhelmina te Stroete, weduwe van Johannes Henricus
Hermanus Josephus Wissing, te Winterswijk, zuster van de overledene;
2.de kinderen van een vooroverleden zuster Gerharda te Stroete,
gehuwd geweest met wijlen Hendrikus Dievelaar, t.w. a.Johannes
Bernadus Dievelaar te Amsterdam en b.Mattheus Josephus Dievelaar
te Groenlo;
3.de kleinzoon van een vooroverleden zuster Harmina te Stroete,
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gehuwd geweest met Jan Willem Roerdink, t.w. Jan Willem Demmink
te Bocholt;
4.de kinderen van een vooroverleden zuster Johanna te Stroete,
gehuwd geweest met Gerrit Kemperman, t.w. a.Jozef Garselder te
Sillevold, gehuwd met Willemina Kemperman; b.Johannes Seesing in
Noord-Amerika, gehuwd met Grada Elisabeth Kemperman; c.Jan
Hendrik Elsinghorst in Noord-Amerika, gehuwd met Hendrika Theresia Kemperman; d.Willem Kemperman te Varsseveld; e.Johannes
Hermanus Kemperman te Varsseveld; f.Aloïsius Lambertus Kemperman, vermoedelijk te Velp.
Overgegaan wordt tot inventarisatie van de boedel van de overledene.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 88, samen ƒ 1159,45.
Boedelschulden: nummers 89 t/m 105, samen ƒ 2105,55.
Pretensien: nummers 106 t/m 112, samen ƒ 201,935 en pro memorie
nr.113 de begrafeniskosten en kerkelijke diensten.
Onroerende goederen:
114.De bouwplaats de Stroete in Meddo.
115.Een garf en bloedtiend genaamd Lammerdinktiend uit de bouwplaatsen Lammerdink, de Braak en perceel land uit bouwplaats
Stoltenberg, alles in Meddeho (van deze tiende 1/5e behorende
aan de overledene).
116.Enige percelen vloglanden onder Groenlo, Beltrum en in het
Ruurlosche broek.
Aanvullend worden nog als boedelschulden opgegeven het nr.117 ad
ƒ 86.= en als vordering nog nr.118 ad ƒ 10.=.
0708 Inv.nr.4967, akte nr.31 d.d. 18710225
Comparanten zijn:1.Gerrit Venemans, molenaar (Winterswijk);
2.Jan Derk Venemans grondeigenaar (Winterswijk); 3.Janna Geertruid Venemans grondeigenares, wed.van Jan Derk Boeijenk op
Sellink in Ratum; 4.Johanna Martina Venemans, gehuwd met Lubbert
Derk Jan Hesselink op Wamelink, grondeigenaar; 5.Gesina Aleida
Venemans, gehuwd met Gerrit Broens, grondeigenaar (Varsseveld).
Zij geven te kennen dat de enige erfgenamen van wijlen de echtelieden Jan Derk Venemans en Grada Theodora te Lintum, overleden
te Winterswijk, zijn hun 5 kinderen, de comparanten 1 t/m 5. Bij
deze acte geschiedt overgifte der legaten door genoemde echtelieden gemaakt bij hun testamenten d.d. 14-4-1862 voor notaris
Roelvink. Daarna volgt nog boedelscheiding. Bij de overgifte van
de legaten o.a.: aan den legataris Jan Derk Venemans voornoemd
de legaten bestaande uit het bouwplaatsje de Kip in Meddo,
sectie A nrs. 1707, 1708, 1711 t/m 1714, 4514, 4558 en H nr.
1721, samen groot 11.28.50 hectare.
0709 Inv.nr.5003, akte nr.1302 d.d. 18710228
Verkopers: 1.Gerrit Jan Meijnen, landbouwer, en huisvrouw Johanna Berendina Beijers; 2.Hendrik Jan Ribbink, landbouwer, en
huisvrouw Jozina Alberdina Beijers; 3.Jan Hendrik Maas, landbouwer op de Horst en huisvrouw Janna Willemina Beijers; 4.Jan
Hendrik Beijers op de Horst, landbouwer. Zij verkopen aan:
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 299 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

a.Jan Esselink op Vriezenhuis in 't Woold: percelen bouw- en
weiland en heide sectie A nrs.2862, 4931, 4952, 4953, 4971,
1995, 2086 t/m 2089, samen 3.68.80 ha voor 2000 gulden.
b.Derk Willem Geelink op Aalberink onder Winterswijk als voogd
over de minderjarige Gerrit Jan Geelink, kleermakersgezel in
Meddo: een perceel weiland in Meddo sectie A nr.4798 ad 0.31.50
ha voor 160 gulden.
Aan de verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
Voorts verklaren partijen dat op art.1370 der kadastrale legger
t.n.v. verkoper voorkomt sectie A nr.4930 dennebos ad 0.17.10
ha, dat aan verkopers nog nimmer heeft toebehoord, maar altijd
onder de bouwplaats Horst heeft behoord (hetwelk voorkomt op
art.3014 t.n.v. Wandrina Maria Hesselink c.s.).
0710 Inv.nr.3166, akte nr.5406 d.d. 18710317 (Groenlo)
Berend Broekman, landbouwer, is eerst gehuwd met Johanna Hendrica Tolkamp en daarna (huwelijkse voorwaarden 4-8-1836) met
Wilhelmina Drietelaar. Uit 1e huwelijk zijn geboren Jan Hendriken Johanna (Hendrica) Broekman en de op 8-3-1838 overleden
Harmanus Broekman; uit 2e huwelijk is -vóór 't overlijden van
Harmanus Broekman- nog geboren Jan Derk Broekman, welke laatste
is overleden op 21-5-1856.
Erfgenamen van Johanna Hendrica Tolkamp waren haar 3 kinderen
ieder voor 1/3e deel. Erfgenamen van Harmanus Broekman waren
zijn vader voor 1/4e, Jan Hendrik Broekman voor 5/16e, Johanna
(Hendrica) Broekman voor 5/16e en halfbroer Jan Derk Broekman
voor 3/24e deel. Erfgenamen van Jan Derk Broekman waren zijn
vader voor 1/4e, zijn moeder Wilhelmina Drietelaar voor 1/4e, Jan
Hendrik- en Johanna (Hendrica) Broekman elk voor 1/4e deel.
Bij akte van 12-8-1829 hebben Berend Broekman en Johanna Hendrica Tolkamp gekocht 9/16e onverdeelde gedeelten van navermelde
onroerende goederen voor ƒ 625.=; Johanna Hendrica Tolkamp was
voordien al voor 3/16e deel in deze goederen gerechtigd als
erfgenaam van haar vader Harmen Tolkamp. De erfgenamen van
Johanna Hendrica Tolkamp hebben gebruik gemaakt van de bevoegdheid de staande huwelijk gekochte onroerende goederen terug te
nemen voor ƒ 625.=.
Na overlijden van Johanna Hendrica Tolkamp hebben Berend Broekman en zijn toen in leven zijnde 3 kinderen bij acte van 27-61836 gekocht het onverdeelde 1/4e deel van navermelde onroerende
goederen.
In de onroerende goederen zijn nu gerechtigd: Berend Broekman en
zijn huisvrouw samen voor 41/256e, Jan Hendrik Broekman voor
215/512e en Johanna (Hendrica) Broekman voor 215/512e deel.
In de roerende goederen, t.w. huismeubelen, levende have en vee,
bouwgereedschappen, gewas op en in den lande, zijn Berend Broekman en zijn huisvrouw samen gerechtigd voor 53/96e, Jan Hendrik
Broekman voor 129/576e en Johanna (Hendrica) Broekman voor
129/576e deel.
De onroerende goederen betreffen het bouwplaatsje Tolkamp in
Winterswijk, sectie H nrs.142, 144, 148, 1699, 1732, 1840 t/m
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1847, 1849 t/m 1851, 1859 t/m 1862 en 2913, huis en erf, veenderij, heide, bouwland, dennebos, hakhout, samen groot 8 bunder 73
roeden 30 ellen, gewaardeerd op ƒ 3200.=; de roerende goederen
worden gewaardeerd op ƒ 1000.=; voorts wordt ingebracht het
eerder genoemde bedrag ad ƒ 625.=; tezamen dus ƒ 4825.=.
Berend Broekman komt hiervan toe ƒ 1377,08 1/3 en Jan Hendriken Johanna (Hendrica) Broekman samen ƒ 3447,91 2/3.
De onroerende goederen gaan bij de verdeling naar Jan Hendriken Johanna (Hendrica) Broekman (ƒ 3000.=), de roerende goederen
naar Berend Broekman (ƒ 1000.=); voor het overige wordt verrekend met het bedrag ad ƒ 625.=.
0711 Inv.nr.3166, akte nr.5408 d.d. 18710317 (Groenlo)
Berend Broekman, landbouwer, wonende onder Winterswijk, verkoopt
aan Jan Hendrik Broekman en Johanna Hendrika Broekman, landbouwers onder Winterswijk:
a.Een perceel hakhout in Winterswijk, sectie H nr.2813 ad 20
roeden voor ƒ 25.=.
b.De gehele inboedel des huizes en voorwerpen van bouwerij op
het plaatsje Tolkamp, bestaand in kisten, kasten, stoelen en
tafels, koper-, tin-, blik-, ijzer-, hout- en aardewerk, levende
have en vee, hooi, stroo en mest, gewas op en in den lande,voor
ƒ 1000.=.
0712 Inv.nr.5003, akte nr.1316 d.d. 18710323
Derk Dekkers Smits, grondeigenaar te Winterswijk, verkoopt aan
Bernadus Braak, landbouwer in Meddo, een perceel heide nabij de
Eibergenschen dijk in Meddo, sectie A nr.4217 ad 32 aren, voor
80 gulden. Er zijn geen titels van aankomst bekend.

0713 Inv.nr.5003, akte nr.1322 d.d. 18710401
Jan Willem Knuivers, landbouwer op Harbers in Meddo, verkoopt
aan Berend Willem Knuivers, eveneens op Harbers, de onverdeelde
helft aan het bouwplaatsje Harbers in Meddo sectie A nrs.2200,
2250, 2251, 2198, 2199, 3075, 3076, 3751, 3838, 3990, 4138,
4139, 4141 t/m 4144, 4149, 4150 en 4213 samen 8.12.04 hectare,
en de inboedel, vee, bouwgereedschap c.a. uitgezonderd het paard
en 2 wagens, voor 1600 gulden. Koper kan op de koopsom inhouden
750 gulden, waarmee het verkochte is bezwaard t.b.v. de erven
Willem van Eerden, tot verkopers dit hebben afgelost of koper
dit zelf mocht verkiezen te doen. De restant-koopprijs behoeft
niet te worden voldaan; daarvoor zal koper de verkoper levenslang bij zich doen inwonen, van al het nodige voorzien en na
dode hem volgens zijn stand ter aarde doen bestellen. Mocht
verkoper om wettige redenen niet langer bij koper kunnen blijven, dan zal koper binnen 3 maanden aan verkoper moeten betalen
1200 gulden en wanneer verkoper uit eigen verkiezing vertrekt
slechts 850 gulden. Aan verkopers is geen titel van aankomst
bekend.
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0714 Inv.nr.5003, akte nr.1348 d.d. 18710512
Grades Bernadus Kamps, wieldraaijer, in algehele goederengemeenschap gehuwd met Antonia Anna Maria Klumpers, wonende te Winterswijk, verklaart goed te keuren de uiterste wilsbeschikking
van zijn schoonvader Jan Berend Klumpers, overleden op Klumpers
in Meddo; hij keurt goed, dat krachtens testament d.d. 22-5-1860
het onroerend goed voor zijn aandeel (1/14e deel) op naam van de
gestelde erfgenaam Antoon Klumpers, wonende op Klumpers, wordt
overgeschreven.
Het betreft de bouwplaats Klumpers, sectie A nrs.1589 t/m 1592,
1597 t/m 1599, 1723, 1732, 3862, 4355 t/m 4357, 4518, 4752 t/m
4756, samen groot 12 bunder 55 roeden 50 ellen.
Compareert Antoon Klumpers voornoemd, die verklaart de verklaring van Kamps aan te nemen, zodat nu het onroerend goed voor
het geheel op zijnen naam kan worden overgeschreven, hebbende de
overige belanghebbenden voor hunne aandelen het voormelde testament goedgekeurd bij akte van boedelscheiding d.d. 24-7-1869.
0715 Inv.nr.5003, akte nr.1370 d.d. 18710615
Hendrikus Poelhuis, landbouwer op Niers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren:
a.aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Anna Maria Huinink het
vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap, zonder verpligt te
zijn daarvoor zekerheid te moeten stellen;
b.aan zijnen bij hem inwonenden zoon Antoon Poelhuis zijn aandeel aan al zijne onroerende goederen onverschillig waar die
gelegen zijn, benevens de helft aan alle roerende goederen, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten
zooals een en ander door de erflater is gebruikt en bezeten.
Voor deze legaten zal de erfgenaam Antoon Poelhuis binnen een
jaar na het eindigen van voormeld vruchtgebruik in de nalatenschap der erflater moeten uitkeeren eene som gelijkstaande met
zes duizend gulden voor de geheele waarde berekend.
Mogt een der legitimarissen met deze beschikkingen geen genoegen
nemen, dan wil de erflater dat het beschikbare deel aan hem
worde onttrokken die de beschikking aanrandt."
0716 Inv.nr.5003, akte nr.1371 d.d. 18710615
Anna Maria Huinink, huisvrouw van de landbouwer Hendrikus Poelhuis, wonende op Niers in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren:
a.aan haren voornoemden man Hendrikus Poelhuis het vruchtgebruik
harer geheele nalatenschap, zonder verpligt te zijn daarvoor
zekerheid te moeten stellen;
b.aan haren bij haar inwonenden zoon Antoon Poelhuis haar aandeel aan al hare onroerende goederen onverschillig waar die
gelegen zijn, benevens de helft aan alle roerende goederen, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten
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zooals een en ander door de erflaatster is gebruikt en bezeten.
Voor deze legaten zal de erfgenaam Antoon Poelhuis binnen een
jaar na het eindigen van voormeld vruchtgebruik in de nalatenschap der erflaatster moeten uitkeeren eene som gelijkstaande
met zes duizend gulden voor de geheele waarde berekend. Mogt een
der legitimarissen met deze beschikkingen geen genoegen nemen,
dan wil de erflaatster dat het beschikbare deel aan hem worde
onttrokken die de beschikking aanrandt."
0717 Inv.nr.5003, akte nr.1444 d.d. 18711012
(eerste zitting d.d. 28-9-1871 akte nr.1435). Veiling ten verzoeke van 1.Maria Wilhelmina te Stroete, weduwe van Johannes
Henricus Hermanus Josephus Wissing, zonder beroep te Winterswijk; 2.Johannes Bernadus Dievelaar te Amsterdam; 3.Mattheus
Josephus Dievelaar te Groenlo; 4.Jan Willem Demmink te Bocholt
(Pruissen); 5.Joseph Garselder te Sillevold, gehuwd met Willemina Kemperman; 6.Johannes Seesing in Noord Amerika, gehuwd met
Grada Elisabeth Kemperman; 7.Jan Hendrik ook genoemd Johan
Heinrich Elsinghorst in Noord Amerika, gehuwd met Hendrika
Theresia Kemperman; 8.Willem Kemperman te Varsseveld; 9.Johannes
Hermanus Kemperman te Varsseveld; 10.Aloijsius Lambertus Kemperman, laatst gewoond hebbende te Velp.
Verkocht wordt o.a. het bouwplaatsje de Stroete in Meddo, sectie
A nrs.789 t/m 792, 794, 795, 804, 1177, 3432, 3460 t/m 3468,
3507, 3718, 3762, samen groot 9 bunder 40 roeden 70 ellen,
waarbij koper het recht van naasting van de grote schuur of
schoppe heeft. Voorts wordt o.a. verkocht de Lammerdinktiend,
gaande uit de goederen Lammerdink, Lammerdinkhuisje, de Braak,
Tolkamp en Stoltenborg in Meddo.
Koper van de Stroete wordt voor ƒ 6500.= Willem Albertus Heesen,
landbouwer op Guldenhuis in het Woold, die verklaarde de grote
schuur op het bouwplaatsje te willen naasten voor ƒ 215.=.
De Lammerdinktiend wordt door Jan Jacob van Dunnewold, landbouwer in Meddo, gekocht voor ƒ 1400.= totaal; hij verklaart het
gedeelte wat van de bouwplaats Stoltenborg tot de tiend behoort,
als gemachtigde van Jannes Boerhof, landbouwer in Meddo, te
hebben gekocht voor ƒ 46,50.
Titel van aankomst: onderhandse acte van scheiding d.d.
25-12-1839.
0718 Inv.nr.5004, akte nr.1473 d.d. 18711127
Jan Willem Kuenen Gerrit Jan zoon, zonder beroep, wonende op de
bouwplaats Walvaart in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde te legateren aan Sophia Petronella
Slijper, minderjarige dochter van Frederik Slijper, pettemaker
te Winterswijk, vijf honderd gulden, indien zij gedurende omstreeks twee maanden in te gaan den laatsten zegge den negen en
twintigsten November dezes jaars zijne vrouw in de huishouding
zal hebben bijgestaan en ook des nachts bij haar verblijf zal
hebben gehouden."
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0719 Inv.nr.5004, akte nr.1476 d.d. 18711208
Gradus Johannes Schurink, landbouwer op Wesselink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen te herroepen. Voorts tot zijne universele
erfgenaam te benoemen zijne bij hem inwonende huisvrouw Janna
Willemina Poelhuis indien hij zonder achterlating van wettig
kroost mog komen te sterven, doch ingeval op zijn overlijden een
of meer wettige kinderen mogten aanwezig zijn, alsdan legateert
hij haar het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap, zonder
verpligt te zijn daarvoor zekerheid te stellen."
0720 Inv.nr.5004, akte nr.1477 d.d. 18711208
Janna Willemina Poelhuis, huisvrouw van de landbouwer Gradus
Johannes Schurink op Wesselink in Meddo, geeft haar testament
op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
uiterste wilsbeschikkingen te herroepen. Voorts tot haren universelen erfgenaam te benoemen haren voornoemden man Gradus
Johannes Schurink, indien zij zonder achterlating van wettig
kroost mog komen te sterven, doch ingeval op haar overlijden een
of meer wettige kinderen mogten aanwezig zijn, alsdan legateert
zij hem het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, zonder
verpligt te zijn daarvoor zekerheid te stellen."
0721 Inv.nr.5004, akte nr.1488 d.d. 18711222
Ten verzoeke van 1.Geziena Alberta Bessinkpas, weduwe van Gerrit
Christiaan Hesselink (overleden 22-9-1870), zonder beroep,
wonende op Loijtink in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes
over haar minderjarig kind Jan Derk Hesselink; 2.Jan Hesselink,
landbouwer op Loijtink, als toeziend voogd over de minderjarige;
wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, door Geziena
Alberta Bessinkpas en wijlen haar man in gemeenschap bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 96 ƒ 2712,35 (waarvan 1/6e
deel) en nrs.97 t/m 111 ad ƒ 386.=.
Pretensien: nr.112 ad ƒ 1100.= en 1/3e deel van nrs.113 t/m 138,
samen ƒ 11715.=.
Onroerende goederen: nr.131: 1/3e deel aan het goed Loijtink in
Meddo met het daaronder behorend bouwplaatsje Lantink;
nr.132: 1/6e deel aan het Bargebosch en de Stegge in Dorpbuurt.
Boedelpapieren: de testamenten van wijlen Teunis Loitink en
Christina Geertruid Koobs d.d. 29-12-1852.
0722 Inv.nr.5005, akte nr.1538 d.d. 18720317
Johanna Willemina Simmelink, huisvrouw van de landbouwer Jan
Hendrik Simmelink in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren voormelden man het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, hem tevens
ontheffende
van
de
verplichting
tot
zekerheidsstelling.
Tenslotte
verklaarde
de
erflaatster
tot
haren
executeur
testamentair te benoemen met macht van inbezitstelling haren
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benoemen met macht van inbezitstelling haren meergemelden man
Jan Hendrik Simmelink."
0723 Inv.nr.5005, akte nr.1560 d.d. 18720414
Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Dela te Bokkel, het vruchtgebruik zijner nalatenschap, zonder verplicht te zijn daarvoor zekerheid te moeten
stellen, en haar tevens benoemende tot uitvoerster van zijnen
uitersten wil met macht van inbezitstelling."
0724 Inv.nr.5005, akte nr.1561 d.d. 18720414
Dela te Bokkel, huisvrouw van de molenaar Bernadus Gerhardus
Lammers in Meddo, maakt haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te heroepen. Voorts te legateren aan haar genoemde
man Bernadus Gerhardus Lammers het vruchtgebruik harer nalatenschap, zonder verplicht te zijn daarvoor zekerheid te moeten
stellen, en hem tevens benoemende tot uitvoerder van haren
uitersten wil met macht van inbezitstelling."
0725 Inv.nr.5005, akte nr.1573 d.d. 18720504
Ten verzoeke van Janna Geertrui ter Haar, weduwe van Gerrit Jan
Heurnink (overleden 17-9-1871), landbouwster, wonende op Wennink
in Meddo, als moeder en voogdes over haar minderjarig kind
Geziena Willemina Heurnink en voor haarzelve en in presentie van
Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar in Meddo, als toeziende
voogd over de minderjarige, wordt overgegaan tot inventarisatie
van de boedel door Janna Geertrui ter Haar en wijlen haar man in
gemeenschap bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 24, samen ƒ 395,30 (de nummers
23 en 24 hiervan, ad ƒ 30.= behoren alleen aan de minderjarige).
Pretensien: nummer 25 ad ƒ 300.=.
Kontanten: nummer 26 ad ƒ 50.=.
Schulden: aan docter Goossens, waarvan nog geen rekening
(nr.27).
Onroerend goed: nummer 28, het bouwplaatsje Wennink in Meddo.
0726 Inv.nr.5005, akte nr.1590 d.d. 18720518
Beschrijving boedel, nagelaten door Johannes Bernadus te Stroete, gewoond hebbende op de Stroete in Meddo (overleden 17-21871), waartoe gerechtigd de erfgenamen, behorende tot 4 staken,
als:
I.Maria Wilhelmina te Stroete, wed. Johannes Henricus Hermanus
Josephus Wissing te Winterswijk, zuster van de overledene.
II.kinderen van vooroverleden zuster Gerharda te Stroete, gehuwd
geweest met wijlen Hendrikus Dievelaar, t.w. a.Johannes Bernadus
Dievelaar te Amsterdam; b.wijlen Mattheus Josephus Dievelaar,
die bij testament (Groenlo d.d. 17-4-1872) zijn vrouw Johanna
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Catharina Harperink het vruchtgebruik zijner nalatenschap legateerde en tot erfgenamen naliet zijn kinderen 1.Aleida Johanna
Dievelaar (gehuwd met Alexander Wilhelmus Lamberts) te Groenlo;
2.Catharina Maria Dievelaar te Groenlo; 3.Christina Geertruida
Dievelaar te Groenlo; 4.Hendrikus Johannes Dievelaar te Groenlo.
III.de kleinzoon van een overleden zuster Harmina te Stroete,
gehuwd geweest met Jan Willem Roerdink, t.w. Jan Willem Demmink
in Bocholt.
IV.de kinderen van een vooroverleden zuster Johanna te Stroete,
gehuwd geweest met Gerrit Kemperman, t.w. a.Willemina Kemperman,
wed. Jozef Garselder te Sillevold; b.Johannes Seesing in NoordAmerika, gehuwd met Grada Elisabeth Kemperman; c.Jan Hendrik
Elsinghorst in Noord-Amerika, gehuwd met Hendrika Theresia
Kemperman; d.Willem Kemperman te Varsseveld; e.Johannes Hermanus
Kemperman te Varsseveld; f.Aloijsius Lambertus Kemperman te
Arnhem.
Inventaris:
1.Verkocht meubilair ƒ 1636,65.
2.Verkocht gewas ƒ 689,70.
3.Verkocht hout ƒ 448,75.
4.Verkocht vastgoed (akte 12-10-1871) ƒ 10.157.=.
5 t/m 10.Vorderingen, samen ƒ 420,92, waarvan deel ad ƒ 243,68
niet tot deze boedel behoort.
Totaal actief: ƒ 13.109,34.
Schulden: nummers 11 t/m 25, samen ƒ 4441,255.
0727 Inv.nr.5005, akte nr.1592 d.d. 18720524
Scheiding boedel, nagelaten door Johannes Bernadus te Stroete,
gewoond hebbende op de Stroete in Meddo, waartoe gerechtigd de
erfgenamen, behorende tot 4 staken, als:
I.Maria Wilhelmina te Stroete, wed. Johannes Henricus Hermanus
Josephus Wissing te Winterswijk, zuster van de overledene.
II.Kinderen van vooroverleden zuster Gerharda te Stroete, gehuwd
geweest met wijlen Hendrikus Dievelaar, t.w. a.Johannes Bernadus
Dievelaar te Amsterdam; b.wijlen Mattheus Josephus Dievelaar,
die bij testament te Groenlo (d.d. 17-4-1872) zijn vrouw Johanna
Catharina Harperink het vruchtgebruik zijner nalatenschap legateerde en tot erfgenamen naliet zijn kinderen 1.Aleida Johanna
Dievelaar (gehuwd met Alexander Wilhelmus Lamberts) te Groenlo;
2.Catharina Maria Dievelaar te Groenlo; 3.Christina Geertruida
Dievelaar te Groenlo; 4.Hendrikus Johannes Dievelaar te Groenlo.
III.de kleinzoon van een overleden zuster Harmina te Stroete,
gehuwd geweest met Jan Willem Roerdink, t.w. Jan Willem Demmink
in Bocholt.
IV.de kinderen van een vooroverleden zuster Johanna te Stroete,
gehuwd geweest met Gerrit Kemperman, t.w. a.Willemina Kemperman,
wed. Jozef Garselder te Sillevold; b.Johannes Seesing in NoordAmerika, gehuwd met Grada Elisabeth Kemperman; c.Jan Hendrik
Elsinghorst in Noord-Amerika, gehuwd met Hendrika Theresia
Kemperman; d.Willem Kemperman te Varsseveld; e.Johannes Hermanus
Kemperman te Varsseveld; f.Aloijsius Lambertus Kemperman te
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Arnhem.
De opbrengsten van verkochte roerende en onroerende goederen
c.a. bedroegen ƒ 13.109,34, de schulden ƒ 4441,255, saldo dus ƒ
8668,085 (zie inventaris d.d. 18-5-1872).
De verdeling over de erfgenamen is aldus:
Ad I krijgt ƒ 2167,02; Ad II Johannes Bernadus Dievelaar krijgt
ƒ 1083,51; elk der 4 kinderen genoemd onder IIb, nrs.1 t/m 4
ƒ 270,88 (één krijgt ƒ 270,875; Ad III Jan Willem Demmink krijgt
ƒ 2167,02; Ad IV de kinderen genoemd onder a t/m f krijgen elk
ƒ 361,17. Totaal dus ƒ 8668,085.
0728 Inv.nr.4968, akte nr.73 d.d. 18720620
Janna Catharina Konings, weduwe van Jan Willem Boeijink, landbouwer op Brinke in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep alle mijne vroegere testamenten. Ik benoem tot mijne
erfgename Harmina Boeijink, dienstmeid bij Beskers."
0729 Inv.nr.3167, akte nr.5545 d.d. 18720804 (Groenlo).
Jan Hendrik Broekman, landbouwer, wonende op Tolkamp onder
Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen, door mij vóór dato dezes gemaakt of gepasseerd en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of
wettige afkomelingen kome na te laten alsdan geef, maak en
legateer ik aan mijne huisvrouw Johanna Margaretha Martina
Drietelaar, zonder beroep, bij mij inwonende, het vruchtgebruik
van mijne geheele nalatenschap en zulks haar leven lang
gedurende en zonder gehouden te zijn ter zake van dat
vruchtgebruik eenige zekerheid of borgtocht te stellen, als
waarvan ik haar, voor zoo veel nodig, ontsla bij deze. Mogt ik
echter bij mijn overlijden geen kind, kinderen of wettige
afkomelingen komen na te laten, in dat geval stelle en benoeme
ik tot mijne eenige en algeheele erfgename voornoemde mijne
huisvrouw Johanna Margaretha Marina Drietelaar, ten einde in dat
geval dadelijk na mijn overlijden over mijn geheele nalatenschap
in vollen en vrijen eigendom en genot te kunnen en mogen
beschikken, zonder uitzondering noch voorbehouding. Ik benoeme
tevens
tot
uitvoerderse
van
dezen
mijnen
uitersten
wil
voornoemde
mijne
huisvrouw
Johanna
Margaretha
Martina
Drietelaar, met verleening van alle daartoe nodige magt en regt
en in het bijzonder het regt van bezitneming mijnes geheelen
boedels overeenkomstig de wet."
0730 Inv.nr.3167, akte nr.5546 d.d. 18720804 (Groenlo).
Johanna Margaretha Martina Drietelaar, landbouwster, wonende op
Tolkamp onder Winterswijk, huisvrouw van Jan Hendrik Broekman,
geeft zijn testament op:
"Ik herroepe en vernietige alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen door mij vóór dato dezes gemaakt of gepasseerd, en
wil dat alleen dit mijn testament zal stand grijpen en effect
sorteren. Indien ik bij mijn overlijden kind, kinderen of
wettige afkomelingen kome na te laten alsdan geef, maak en
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ge afkomelingen kome na te laten alsdan geef, maak en legateer
ik aan mijnen man Jan Hendrik Broekman, landbouwer, wonende op
Tolkamp onder Winterswijk, bij wien ik ben inwonende het vruchtgebruik van mijne geheele nalatenschap en zulks zijn leven lang
gedurende, en zonder gehouden te zijn ter zake van dat vruchtgebruik eenige zekerheid of borgtocht te stellen, als waarvan ik
hem voor zoo veel nodig ontsla bij deze. Mogt ik echter bij mijn
overlijden geen kind, kinderen of wettige afkomelingen komen na
te laten, in dat geval stelle en benoeme ik voornoemden mijnen
man Jan Hendrik Broekman tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam ten einde dadelijk na mijn overlijden over mijne geheele
nalatenschap in vollen en vrijen eigendom en genot te kunnen en
mogen beschikken zonder uitzondering noch voorbehouding. Ik
benoem dezelven mijnen man tevens tot eenigen uitvoerder van
dezen mijnen uitersten wil, met verleening van alle daartoe
nodige magt en regt en in het bijzonder het regt van bezitneming
mijnes geheelen boedels overeenkomstig de wet."
0731 Inv.nr.4968, akte nr.97 d.d. 18720817
Comparanten zijn: 1.Lubbert Derk Jan Hesselink op Eelkink; 2.Jan
Hesselink op Eelkink; 3.Tobias Hesselink op Eeltinkhuisje;
4.Abraham Hesselink in de Misterstraat; 5.Jan Derk Hesselink,
hoofdonderwijzer; 6.Aleida Christina Hesselink en haar man
Gerrit Jan Sellink en 7.Josina Johanna Hesselink en haar man
Steven Jan Berentschot; allen grondeigenaren onder Winterswijk.
Zij willen scheiding der nalatenschappen van wijlen hun ouders
Tobias Hesselink en Aleida Hesselink, gewoond hebbende op Eeltink.
Hierbij o.a.: Het 1/8e deel der bouwplaats de Hilte in Meddo,
sectie A nrs.41, 42, 2123 t/m 2125, 2127, 2129, 2130 t/m 2134,
2266, 2269, 2270, 2608 t/m 2610, 2737, 2778, 2122a, 2738, 2771
t/m 2773, 2773bis, 2774, 4226, 4235 t/m 4241, 4460, 4507, samen
groot 24 bunder 18 roeden 7 ellen; geschat voor dit 1/8e deel op
ƒ 1000.=.
Dit deel van de bouwplaats de Hilte wordt toegedeeld aan Jan
Derk Hesselink, hoofdonderwijzer.
0732 Inv.nr.5006, akte nr.1669 d.d. 18720821
Harmen Jan Oonk, landbouwer in Brinkheurne, bruidegom en Janna
Geertrui ter Haar, weduwe van Gerrit Jan Heurnink, landbouwster
in Meddo, bruid, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan
en te willen huwen in gemeenschap van goederen, zoals de wet
voorschrijft bij tweede of verder huwelijk, wanneer kind of
kinderen uit het vroeger huwelijk van één der echtgenoten aanwezig zijn. De bruidegom houdt echter ƒ 1000.= buiten de gemeenschap.
Bruidegom en bruid geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
der nalatenschap.
De bruidegom brengt in: klederen en lijfsbehoren ad ƒ 100.= en ƒ
2000.= contanten, dus samen ƒ 2100.=.
De bruid brengt in: de goederen voorkomende op de inventaris van
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4-5-1872.
Ingeval van overlijden van de bruidegom zal zijn a.s. echtgenote
of haar kind Geziena Willemina Heurnink het recht hebben om het
aandeel in het onroerend goed, dat bruidegom tengevolge van deze
gemeenschap verkrijgt, tegen taxatie over te nemen.
0733 Inv.nr.4968, akte nr.102 d.d. 18720828
Jan Hendrik Wassink, landbouwer op Klein Poelhuis in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten. Ik maak mijn geheele
nalatenschap aan Jan Derk Jansen, die bij mij woont. Bij vooroverlijden zal deze making gelden voor diens wettige afstammelingen."
0734 Inv.nr.4968, akte nr.105 d.d. 18720908
Jan Berend Jansink, landbouwer onder Aalten, verkoopt aan Jan
Derk Jansen, landbouwer op Kleinpoelhuis in Meddo het plaatsje
Kleinpoelhuis in Meddo, sectie A nrs.1391d, 1497, 1520, 1523,
1524, 1526, 1528, 1535, 1537, 1725, B nrs. 1853, 49a, 49b, sectie
A nrs.1538, 1539, 4541 t/m 4545, 4556, 4572, 4595, 4619, 4630,
4641, 4642, 4653, 4704, 4705, 4716, 4721, 4727, 4728, 5224,
samen groot 13.96.00 hectare, voor 300 gulden. Een bedrag van
100 gulden is reeds betaald; de overige 200 gulden worden betaald binnen 6 maanden na de dood van Jan Hendrik Wassink,
weduwnaar van Janna Hendrika Kleinpoelhuis, landbouwer op Kleinpoelhuis in Meddo. Er zijn geen titels van aankomst bekend.
0735 Inv.nr.4968, akte nr.108 d.d. 18720930
Hendricus Nijenhuis, landbouwer op Snijdershuis in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik maak aan mijne wettige erfgenamen mijne nalatenschap; aan
mijne vrouw Aaltje Nahuis het vruchtgebruik. Ik herroep alle
vroegere testamenten."
0736 Inv.nr.4968, akte nr.109 d.d. 18720930
Aaltje Nahuis, landbouwster wonende op Snijdershuis in Meddo,
huisvrouw van Hendricus Nijenhuis, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn echtgenoot mijne nalatenschap en legateer aan
mijne wettige erfgenamen eene som van vierhonderd gulden en
mijne kast met wat er in is. Dit legaat zal eerst na den dood
van mijn voornoemden echtgenoot worden overgegeven, zonder
rente. Bij vooroverlijden van mijn echtgenoot benoem ik hen, die
zijne wettige erfgenamen waren, tot mijne erfgenamen. Bij vooroverlijden van alle, of sommige dier wettige erfgenamen, geldt
de making voor wat de vooroverledenen aangaat, voor hunne wettige afstammelingen. Ook voor 't geval, dat de wettige erfgenamen
mijns echtgenoot, of hunne afstammelingen mijne erven zijn,
geldt de making van het legaat hierboven vermeld; dat dus in
zodanig geval terstond na mijn dood wordt afgegeven. Ik herroep
alle vroegere testamenten."
N.B. Op de omslag: overleden 19-8-1874.
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0737 Inv.nr.4968, akte nr.113 d.d. 18721017
Comparanten zijn: 1.Jan Berend te Strake; 2.Gerrit Jan te Strake; 3.Berendina te Strake, gehuwd met Harmen Jan Heemink; 4.Jan
Albert te Strake; 5.Jan Willem Smalbraak, gehuwd met Janna
Berendina te Strake; 6.Salomon Kruisselbrink, gehuwd met Dora
Willemina te Strake; 7.Berend Willem te Strake; allen landbouwers in de gemeente Winterswijk. Zij willen scheiden de gemeenschap van goederen die tussen hen bestond door het overlijden
van Gesina Willemina Simmelink, in leven echtgenoot van comparant sub 1, in de regten van welke overledene zijn getreden de 6
kinderen, voorkomende onder 2 t/m 7.
Tot de te scheiden goederen behoren o.a. bouwlanden bij Geessink
in Meddo, sectie A nrs.1436, 1436bis, 1437 t/m 1443, 5153 t/m
5155, samen groot 5.35.80 hectare, geschat op ƒ 2500.=. Dit land
wordt toegewezen aan Jan Willem Smalbraak, gehuwd met Janna
Berendina te Strake.
0738 Inv.nr.5006, akte nr.1690 d.d. 18721031
Verkopers:
1.Gerrit
Willem
Beskers,
landbouwer
in
Meddo;
2.Hendrikus Poelhuis, landbouwer op Niers in Meddo; 3.Antonius
Johannes Dievelaar, landbouwer te Groenlo. Verkoper 1 verkoopt
aan Gerrit Jan Koldeweij, landbouwer op Nieuwe Voorde in Meddo
een perceel heide in Meddo, sectie H nr.1839 ad 1 bunder 8
roeden 30 ellen voor 120 gulden. Verkoper 2 verkoopt aan idem
een perceel veen op het Zwilbroeksche veen sectie A nr.1157
veenderij, heide ad 10 roeden 30 ellen voor 50 gulden. Verkoper
3 verkoopt aan idem een perceel veen op het Kolenbargerveen
sectie H nr.3044 veenderij, heide ad 11 roeden 30 ellen voor 30
gulden. Aan verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
0739 Inv.nr.5006, akte nr.1697 d.d. 18721107
Ten verzoeke van Antonius Johannes Hendrikus Schilderink, landbouwer op Groot-Oostendorp in Meddo, weduwnaar van Grada Catharina Reirink (overleden 9-8-1872), voor zich en als vader en
voogd over zijn minderjarige kinderen Johanna Hendrika-, Christina Maria-, Maria Hendrika-, Antonius Hendrikus-, Hendrika
Johanna- en Grada Hermina Schilderink, en in presentie van
Willem Reirink, landbouwer op Ticheloven in Zwolle (Eibergen)
als toeziend voogd over de minderjarigen, wordt overgegaan tot
inventarisatie van de boedel, die door Antonius Johannes Hendrikus Schilderink en zijn vrouw in gemeenschap is bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 89, samen ƒ 2301,65.
De volgende roerende goederen behoren voor de helft tot de
gemeenschap, te weten de nummers 90 t/m 99, samen ƒ 131,80.
Pretensien: nummers 100 en 101, samen ƒ 565.=.
Onroerende goederen:
nr.102: Het bouwplaatsje het Voorde in Meddo.
nr.103: De helft aan het bouwplaatsje Scheenk in den Holterhoek
onder Eibergen.
nr.104: Een weiland genaamd de Fliermate in Meddo.
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Boedelschulden: nr.105 ad ƒ 850.=.
Boedelpapieren: akte van schenking d.d. 7-12-1870 en testament
d.d. 18-5-1860 van wijlen Maria Elisabeth Heurneman, weduwe van
Hendrikus Schilderink onder Winterswijk.
0740 Inv.nr.5006, akte nr.1717 d.d. 18721226
Jan Hendrik Wormskamp, landbouwer op de Harmenjanshut in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts tot zijne
eenige erfgenaam te benoemen zijne bij hem inwonende huisvrouw
Johanna Geertruida Sieverink."
0741 Inv.nr.5006, akte nr.1718 d.d. 18721226
Testament van Johanna Geertruida Sieverink, huisvrouw van Jan
Hendrik Wormskamp, landbouwster op de Harmenjanshut in Meddo.
N.B. Dit testament blijkt niet meer aanwezig te zijn.
0742 Inv.nr.5006, akte nr.1720 d.d. 18721227
Jan Gerhard Vriesen, grondeigenaar op Bennink in Brinkheurne,
verkoopt aan Christiaan Vriesen, grondeigenaar op Bennink, een
onafgedeeld 1/8e deel aan a.de bouwplaats Wesselink in Meddo,
sectie A nrs.1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m
2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603,
3636 t/m 3641, 3720, 3721, 5026, 5027, 3779, 3828, 3829, 3832,
3833, 3995, 5207, 5208, 5284, 3665, 3666 en gedeelte van 3664;
en b.de bouwplaats Essink in IJzerlo onder Aalten. De koopsom
bedraagt 3050 gulden. De titels van aankomst zijn akte van koop
22-6-1865 (notaris Dericks)en akte van scheiding d.d. 26-11-1870
(id.)
0743 Inv.nr.4969, akte nr.7 d.d. 18730113
Jan Albert Stemerdink, landbouwer op de Slippe in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep al mijne vroegere testamenten. Aan mijne vrouw
Johanna Willemina Lomans maak ik het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik wensch, dat na de dood van mijne vrouw en mij onze
gezamenlijke nalatenschappen tusschen onze kinderen en hare
voorkinderen zullen worden verdeeld als waren die kinderen allen
geboren uit onzen echt, natuurlijk onder den mits, dat bedoelde
voorkinderen of hunne representanten in de volle deelmassa
brengen hetgeen hun van hun vader aankwam, beschreven in den
inventaris van dertien Julij 1854, verleden voor notaris Roelvink te Winterswijk, dus dat de kinderen erven zullen voor
gelijke deelen. Bij vooroverlijden van een of meer der kinderen
geldt dit voor de afstammelingen bij representatie. Mogten
echter de voorkinderen mijner vrouw, of een hunner, of bij
vooroverlijden van deze of een dezer voorkinderen, hunne representanten reeds bij het leven van mij en mijne vrouw hun vaderlijk goed hebben opgevraagd, dan zal voor hem die deze
opeisching deed, of er van gebruik maakte deze "making voor
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 311 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

gelijke aandeelen" als niet gedaan gehouden worden."
0744 Inv.nr.4969, akte nr.8 d.d. 18730113
Johanna Willemina Lomans, huisvrouw van Jan Albert Stemerdink,
landbouwster, wonende op de Slippe in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep al mijne vroegere testamenten. Aan mijn echtgenoot
Jan Albert Stemerdink maak ik het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Ik wensch dat mijne kinderen uit mijne twee huwelijken
aan 't verlangen van mijn man en mij gevolg zullen geven, om
namelijk na ons beider dood den geheelen boedel (dat is mijne
nalatenschap, die van mijn man, en 't geen mijne voorkinderen
uitwijzens den inventaris van dertien Julij 1854, verleden voor
notaris Roelvink, van hun vaders kant hadden) elk voor gelijk
deel, te deelen. Ik dring hierop te sterker aan, wijl -op die
wijze gedeeld- de werkelijke regten van elke deelgenoot het
beste zullen zijn in praktijk gebragt en ieders belangen op den
eenvoudigsten voet zullen zijn geregeld. Ik onterf hem of haar
mijner kinderen, of afstammelingen, die deze wilsverklaring in
de uitvoering onmooglijk maakt."
0745 Inv.nr.5006, akte nr.1733 d.d. 18730130
Jan Hendrik Simmelink, landbouwer op Stevenshuis in Meddo, geeft
haar testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Janna Willemina Simmelink het vruchtgebruik zijner
geheele nalatenschap, haar tevens ontheffende van de verplichting tot zekerheidsstelling. Tenslotte verklaarde de erflater
tot uitvoerster van zijnen uitersten wil te benoemen zijne
voormelde huisvrouw Janna Willemina Simmelink, met macht van
inbezitstelling."
0746 Inv.nr.4969, akte nr.32 d.d. 18730219
Jan Willem Simmelink, landbouwer op de Walvaart in Meddo, verkoopt aan Engelbarts Simmelink, landbouwer op Beijers in Meddo,
de navolgende heidegronden in Meddo, t.w. sectie A nrs.3337 t/m
3339, 3385 t/m 3390, samen groot 2.87.70 hectare voor 300 gulden, zijnde niet onder het verkochte begrepen een op het verkochte staande steenoven met de daarbij gelegen opstanden en
bergplaatsen, welke verkoper zich voorbehoud weg te ruimen. Er
zijn geen andere titels van aankomst bekend dan akte voor notaris Roelvink d.d. 26-3-1861 en onderhandse acte van 28-11-1859.
0747 Inv.nr.5007, akte nr.1822 d.d. 18730502
Gerrit Jan Stemerdink, landbouwer op de Drummelshut in Meddo,
verkoopt voor 350 gulden aan Johanna Stemerdink, landbouwster in
Meddo:
a.De helft aan de Drummelshut, sectie A nrs.4336, 4338 t/m 4340,
samen groot 95 roeden 70 ellen.
b.Den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
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velde staande vruchten, zoals op de Drummelshut worden gevonden.
Koopster zal de koopprijs niet behoeven te voldoen, maar daarvoor de verkoper levenslang bij zich doen inwonen, van al het
nodige voorzien en na dode volgens zijn stand ter aarde doen
bestellen. Indien verkoper om wettige redenen niet langer bij
koopster mocht kunnen blijven inwonen dan zal koper aan hem bij
diens vertrek de volle koopprijs moeten uitbetalen. Voorts
verklaart de mede verschenen Gerrit Willem te Voortwis, landbouwer op Scholtenhuis in Meddo, te hebben verkocht aan voormelde
Johanna Stemerdink, een perceel nieuw ontgonnen weiland sectie A
nr.4346 ad 36 roeden 90 ellen voor 50 gulden.
Tenslotte verklaren partijen dat de sub a en b vermelde aandelen
niet zijn de helft, maar 21/40e aandelen en dat van de vermelde
onroerende goederen geen titel van aankomst bekend is.
0748 Inv.nr.5008, akte nr.1846 d.d. 18730531
Ten verzoeke van 1.Harmen Jan Oonk, landbouwer op het bouwplaatsje Wennink in Meddo, weduwnaar van Janna Geertrui ter Haar
(overleden 4-5-1873); 2.Jan Hendrik ter Haar, landbouwer op
Nijenhuis in Brinkheurne als voogd over de minderjarige dochter
Geziena Willemina Heurnink uit 1e huwelijk van Janna Geertrui
ter Haar met Gerrit Jan Heurnink; 3.Bernadus Gerhardus Lammers,
molenaar in Meddo, als toeziend voogd over de minderjarige;
volgt inventarisatie van de boedel die tussen Harmen Jan Oonk en
Janna Geertrui ter Haar heeft bestaan. Van de boedel van Janna
Geertrui ter Haar en Gerrit Jan Heurnink is inventaris opgemaakt
bij acte van 4-5-1872; huwelijkse voorwaarden tussen Janna
Geertrui ter Haar en Harmen Jan Oonk zijn opgemaakt bij acte van
21-8-1872.
Inventaris:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 59, samen ƒ 910.=.
Contanten: nummer 60 ad ƒ 25,65.
De volgende roerende goederen behoren alleen aan de minderjarige, t.w.de nummers 61 en 62 ad ƒ 27.=(betreft kast en vrouwenkleren).
Boedelpretensiën: nummers 63 t/m 65, samen ƒ 2296,75.
Schulden: nummers 66 t/m 69, samen ƒ 20,93.
Onroerende goederen:
nr.70: Het bouwplaatsje Wennink in Meddo, sectie A nrs.2293,
2294, 2370, 3708, 3716, 3986, 3987 en sectie H, oostelijke helft
van nr.1751, percelen in sectie A samen groot 3.42.30 hectare,
perceel H nr.1751 in 't geheel groot 1.15.60 hectare, geschat ƒ
1750.=.
nr.71: De helft van een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk ad ƒ 50.=.
0749 Inv.nr.5008, akte nr.1851 d.d. 18730603
Harmanus Johannes Schreven, landbouwer op Nijenhuis in Meddo,
verkoopt percelen veen aan de landbouwers Gerrit Willem Beskers
op Nijenhuis, Jan Berend Abbink op Teubenhuis, Gerrit Hendrik te
Molder op Garverdink, de laatste tevens als gemachtigde van de
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landbouwer Johannes Hendrikus Sevink op Sevink, alle in Meddo.
Het betreft percelen veen op het Meddehosche veen, sectie H
nrs.3240, 1742, 1743 en 1738 samen 1 bunder 70 roeden 80 ellen,
beginnende
op
419
meter
afstand
van
de
dwarsdijk,
aan
G.W.Beskers en J.B.Abbink een lengte van 68 meter en een breedte
van 13 meter circa, voor 100 gulden; daarnaastvolgende aan
G.H.te Molder een lengte van circa 25 en een kwart meter en een
breedte van 10 meter, voor 30 gulden, vervolgens aan J.H.Sevink
een lengte van 75 meter en een breedte van 8½ meter circa, voor
80 gulden; blijvende voor de verkoper nog een lengte van bijna
60 meter voor het perceel toebehorende aan Kots, zijnde de
voormelde percelen op het terrein door paaltjes aangewezen.
0750 Inv.nr.5008, akte nr.1884 d.d. 18730708
Ten verzoeke van 1.Jan Hendrik Geelink,landbouwer op Stammershuis in Meddo, weduwnaar van Johanna Dora Hietkamp (overleden
20-5-1873), voor zich en als vader en voogd over zijn twee
minderjarige kinderen Janna Elisabeth- en Geziena Willemina
Geelink; 2.Gerrit Jan Geelink, landbouwer onder Winterswijk, als
toeziend voogd over de minderjarigen; 3.Christiaan Nijweide,
landbouwer op Lohuis in Cotten, gehuwd met Johanna Willemina
Geelink en 4.Jan Willem Geelink, landbouwer onder Winterswijk;
wordt overgegaan tot inventarisatie des boedels, zoals deze door
Jan Hendrik Geelink en wijlen diens vrouw Johanna Dora Hietkamp
in gemeenschap is bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 45, samen ƒ 1479,40.
Contanten: nummer 46 ad ƒ 10.=.
Boedelschuld: nummer 47 ad ƒ 100.=.
Onroerend goed: nummer 48, het bouwplaatsje Stammershuis in
Meddo, sectie A nrs.7, 8, 1287, 4299 t/m 4306, 4312, 4313, 4570
en 5028, samen groot 6.86.40 hectare, geschat op ƒ 2680.=.
Abusief staat ten name van inventarisant als tot het plaatsje
behorend, sectie A nrs.4307 t/m 4311, die behoren aan de heer
Jan Leander van Eijk, fabrikant te Breedevoord, bij het erve
Beijers in Meddo.
0751 Inv.nr.5008, akte nr.1887 d.d. 18730710
Comparanten zijn:
1.Harmen Jan Oonk, landbouwer op Wennink (Meddo).
2.Jan Hendrik ter Haar, landbouwer op Nijenhuis (Brinkheurne),
als voogd over de minderjarige dochter Geziena Willemina Heurnink uit het huwelijk van nu wijlen Gerrit Jan Heurnink en Janna
Geertrui ter Haar.
3.Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar in Meddo, als toeziend
voogd over de genoemde minderjarige.
Gerrit Jan Heurnink is in gemeenschap van goederen getrouwd
geweest met Janna Geertrui ter Haar, waaruit voornoemd kind,
welk huwelijk is ontbonden door het overlijden van eerstgenoemde, zijnde van de toen ontbonden gemeenschap een inventaris
opgemaakt d.d. 4-5-1872. Janna Geertrui ter Haar is vervolgens
hertrouwd met Harmen Jan Oonk, waarvan akte van huwelijkse
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voorwaarden van 21-8-1872, volgens welke Oonk aanbrengt aan
klederen c.a. ƒ 100.= en aan contanten ƒ 2000.=; de aanbreng van
Janna Geertrui ter Haar komt voor op de inventaris van 4-5-1872.
Door Oonk wordt buiten de gemeenschap gehouden een som van ƒ
1000.=. Het laatste huwelijk is kinderloos ontbonden door het
overlijden van Janna Geertrui ter Haar; van de toen ontbonden
gemeenschap is inventaris opgemaakt op 31-5-1873.
Volgens inventaris 4-5-1872 betreffende de gemeenschap van G.J.
Heurnink en J.G.ter Haar bedroeg de waarde aan roerende goederen
en contanten ƒ 745,30 en werd de helft van het bouwplaatsje
Wennink in Meddo, sectie A nrs.2293, 2294, 2370, 3708, 3716,
3986, 3987 samen groot 3.42.30 hectare, gewaardeerd op ƒ 875.=,
samen ƒ 1620,30, waartoe Janna Geertrui ter Haar en haar kind
ieder voor de helft (ƒ 810,15) gerechtigd waren.
De inventaris van 31-5-1873 omvat:
a.roerende goederen c.a. ......................... ƒ 881,25
b.contanten ...................................... "
25,65
c.boedelpretensien ............................... " 2296,75
d.¼ van het bouwplaatsje Wennink ................. " 437,50
e.½ zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk "
50,=
__________
ƒ 3691,15
de schulden belopen
" 1413,58
__________
zuiver saldo
ƒ 2277,57
Harmen Jan Oonk en Geziena Willemina Heurnink zijn hierin ieder
voor de helft (ƒ 1138,785) gerechtigd.
Geziena Willemina Heurnink krijgt dus toegedeeld ƒ 810,15 (1e
inventaris) + ƒ 1138,785 (2e inventaris), maakt ƒ 1948,935.
Harmen Jan Oonk krijgt toegedeeld ƒ 1138,785 (2e inventaris) plus
de buiten de gemeenschap gelaten ƒ 1000.=, maakt ƒ 2138,785.
Na de verdeling berust de helft van het bouwplaatsje Wennink ad
ƒ 875.= bij de minderjarige Geziena Willemina Heurnink.
0752 Inv.nr.5008, akte nr.1927 d.d. 18730821
Ten verzoeke van 1.Johanna Hendrika Reindina Ebberink, weduwe
van Harmanus Johannes Alves of Alefs (overleden 1-1-1873),
wonende op de bouwplaats Alves in Meddo, voor zich en als moeder
en voogdes over haar minderjarige kinderen Johanna Aleida Maria, Willem-, Johanna Geertruida-, Harmina Aleida-, Johannes Hendrikus- en Hendrikus Antonius Alves; 2.Gerrit Hendrik Schurink,
landbouwer op Essenhuis in Meddo als toeziend voogd over de
minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie des boedels,
door wijlen Harmanus Johannes Alves of Alefs en diens nagelatene
weduwe in gemeenschap bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 49, samen ƒ 2074,35.
Contanten: nummer 50 ad ƒ 50.=.
Pretensiën: nummer 51 ad ƒ 800.=.
Schuld: nummer 52 ad ƒ 10/=.
Onroerend goed: nummer 53, de bouwplaats Aalves in Meddo.
Boedelpapieren: koopakte d.d. 28-5-1862.
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0753 Inv.nr.5008, akte nr.1931 d.d. 18730830
Verkopers:1.Gerrit Jan Hesselink, landbouwer te Winterswijk, als
gehuwd met Theodora Stemerdink; 2.Gerrit Hendrik Lobeek, landbouwer te Winterswijk, als gehuwd met Janna Hendrika Stemerdink;
3.dezelfde Gerrit Hendrik Lobeek als gemachtigde van Jan Willem
Stemerdink, klompenmaker te Laren. Zij verkopen aan Jan Berend
Lemmenes, landbouwer op de Drummelshut in Meddo, als gehuwd met
Johanna Stemerdink, al hun eigendom of 3/8e aan het volgende:
a.De Drummelshut voornoemd, sectie A nrs.4336, 4338 t/m 4340,
samen groot 95 roeden 70 ellen.
b.Den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals op Drummelshut wordt gevonden. De
koopprijs bedraagt 260 gulden. Er zijn geen titels van eigendom
bekend.

0754 Inv.nr.5008, akte nr.1940 d.d. 18730918
Jan Albert Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo, verkoopt
aan de N.V. Meddehosche nieuwe molen te Winterswijk (vertegenwoordigd door Hendrikus Elsinghorst, landbouwer en Hendrik
Goossens, steenfabrikant, beide te Winterswijk) een perceel
heide bij de Meddehosche kerk, sectie A nr.4218 ad 34 roeden 70
ellen voor 315 gulden. Het perceel is de verkoper aangekomen bij
akte van publieke veiling voor notaris Dericks d.d. 2-8-1861.
0755 Inv.nr.5008, akte nr.1968 d.d. 18731109
Jan Derk Knippers, landbouwer op Alves of Alefs in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenaam te benoemen
indien hij zonder achterlating van wettig kroost mocht komen te
sterven zijne bij hem inwonende huisvrouw Johanna Hendrika
Reindina Ebberink of bij vooroverlijden hare wettige afstammelingen; doch ingeval op zijn overlijden een of meer wettige
kinderen mochten aanwezig zijn alsdan legateert hij zijne voormelde vrouw Johanna Hendrika Reindina Ebberink het vruchtgebruik
zijner geheele nalatenschap, haar alsdan ontheffende van de
verplichting tot zekerheidstelling."
0756 Inv.nr.5008, akte nr.1969 d.d. 18731109
Johanna Hendrika Reindina Ebberink, huisvrouw van den landbouwer
Jan Derk Knippers, op Alves of Alefs in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren meergenoemden man Jan Derk Knippers het vruchtgebruik harer geheele
nalatenschap, hem tevens ontheffende van de verplichting tot
zekerheidstelling."
0757 Inv.nr.5009, akte nr.2004 d.d. 18740105
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Abraham Hesselink, grondeigenaar, wonende op het scholtengoed
Freriks bij Winterswijk, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle uiterste wilsbeschikkingen die hij vroeger mocht hebben gemaakt. Voorts van het
recht op zijne nalatenschap uit te sluiten, de kinderen en
derzelver afstammelingen, van zijne vrouw Geziena Willemina
Loitink, vroeger gehuwd geweest met des erflaters broeder Jan
Derk Hesselink."
0758 Inv.nr.5009, akte nr.2005 d.d. 18740112
Ten verzoeke van 1.Grades Johannes Paaijert, landbouwer op
Geessink in Meddo, weduwnaar van Maria Willemina te Vocht (overleden 17-12-1872) voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Antoon-, Johannes Hendrikus-, Jacoba
Johanna- en Johanna Paaijert; 2.Grades Johannes te Vocht, landbouwer in Eefsele onder Groenlo, als toeziend voogd over de
minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie des boedels
door Grades Johannes Paaijert en wijlen diens vrouw Maria Willemina te Vocht in gemeenschap bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 59, samen ƒ 2129,25.
Contanten: nummer 60 ad ƒ 142.=.
Boedelschulden: nummers 61 t/m 70, samen ƒ 5420.=.
Boedelpapieren: nrs.71 en 72, acte veiling d.d. 13-8-1863 en
koopakte d.d. 14-6-1867.
Onroerend goed: het bouwplaatsje Geessink in Meddo, zoals in de
boedelpapieren omschreven.
0759 Inv.nr.5009, akte nr.2031 d.d. 18740216
Comparanten zijn:
1.Jan Hendrik Geelink, landbouwer op Stammershuis in Meddo, voor
zich en als vader en voogd over zijn 2 nog minderjarige kinderen
uit huwelijk met wijlen Johanna Dora Hietkamp, met name Janna
Elisabeth- en Geziena Willemina Geelink.
2.Gerrit Jan Geelink, landbouwer (meerderjarig kind uit huwelijk
sub 1).
3.Christiaan Nijweide, landbouwer op Cohuis in Cotten en huisvrouw Johanna Willemina Geelink (meerderjarig kind uit huwelijk
sub 1).
4.Jan Willem Geelink, landbouwer in Meddo (meerderjarig kind uit
huwelijk sub 1).
Zij bezitten onverdeeld de roerende en onroerende goederen uit
de gemeenschap van comparant 1 en wijlen diens huisvrouw; inventaris is opgemaakt bij acte d.d. 8-7-1873.
De gemeenschap omvat:
a.Roerende goederen op inventaris de nrs.1 t/m 45 ad
ƒ 1479,40
b.Bouwplaatsje Stammershuis in Meddo, sectie A nrs.7, 8,
1287, 4299 t/m 4306, 4312, 4313, 4570, 5028 ad
" 2680.=
c.Contanten .........................................
"
10.=
_________
samen
ƒ 4169,40
schuld, op inventaris voorkomend onder nr.47
" 100.=
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_________
blijft
ƒ 4069,40
Hiervan komt Jan Hendrik Geelink ƒ 2034,70 toe en elk der 5
kinderen ƒ 406,94.
Aan Jan Hendrik Geelink wordt het bouwplaatsje Stammershuis ad ƒ
2680.= toebedeeld; voor het overige krijgt Jan Willem Geelink de
roerende goederen, gewas etc. ad ƒ 1479,40. Met de overige
deelgenoten vindt verrekening plaats.
Tenslotte wordt nog verklaard dat ten kadaster de percelen
sectie A nrs.4307 t/m 4311 abusievelijk te hunnen name staan,
doch dat deze in werkelijkheid behoren aan Jan Leander van
Eijck, fabrikant te Breedevoord bij het erve Beijers in Meddo.
0760 Inv.nr.4970 , akte nr.23 d.d. 18740226
Christina Maas op de Slippe in Meddo, verkoopt aan de echtelieden Jan Albert Stemerdink en Johanna Willemina Lomans alle
rechten welke verkoopster heeft in de nalatenschap van wijlen
haar vader Jan Hendrik Maas, eerder man van de comparante koopster, tot welke rechten o.a. behoort het 1/4e deel van een
inboedel, bij inventaris d.d. 13-7-1854 (notaris Roelvink),
zomede de volgende delen in onroerende goederen:
a.Het 1/4e deel van het plaatsje de Slippe in Meddo, bestaande
uit huis, erf en opstallen,bouw-, gaarde-, weide-, heide- en
veengrond, sectie A nrs.1161, 2282 t/m 2285, 2316, 2533, 2765,
4163, 4164, 3742, 3897, 5205, 5275, samen groot 11.24.08 hectare.
b.Het 1/4e van 2 zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk.
c.1/20e aan een zitplaats in idem.
Het aandeel in de schuld dezer nalatenschap bedroeg ƒ 63,75.
De koopsom is 600 gulden.
0761 Inv.nr.5009, akte nr.2040 d.d. 18740228
Comparanten: 1.Jan Hendrik Lenderink, landbouwer op Luikenhuis;
2.Jan Bouwman, landbouwer op Illebarg, gehuwd met Maria Lenderink; 3.Bernadus te Braak, tapper, gehuwd met Janna Lenderink;
4.Aleida Lenderink, zonder beroep; 5.Bernadus Meinen, klompenmaker, gehuwd met Aleida Christina Lenderink; allen wonende in
Winterswijk; 6.Antonius Lenderink, landbouwer in Avest onder
Groenlo; 7.Gerrit Willem Alferink, landbouwer in Ammelo onder
Vreden, gehuwd met Johanna Hendrika Lenderink. Zij keuren goed
het testament d.d. 29-11-1855 van Hendrikus Lenderink op Luikenhuis in Meddo gewoond hebbende en aldaar overleden, waarbij aan
diens zoon Jan Hendrik Lenderink het bouwplaatsje Luikenhuis en
des erflaters aandeel aan de inboedel c.a. wordt gelegateerd
tegen een waarde van ƒ 2000.= en alzo het aandeel des erflaters
in evenredigheid van die prijs berekend.
Het onroerend goed zal thans t.n.v. Jan Hendrik Lenderink in de
openbare registers worden overgeschreven, terwijl erflaters
aandeel wordt vastgesteld op ƒ 1700.=.
Het betreft de percelen sectie A nrs.1137, 1139, 1188, 1798,
1799, 1801, 2016a, 2019a, 2020 t/m 2023, 3743, 3773, 4521, 4791,
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4792, 4918, 4919, 4921 t/m 4925, 4982, 4983, 5008 t/m 5010,
samen groot 7 bunder 32 roeden 70 ellen.
0762 Inv.nr.5009, akte nr.2041 d.d. 18740306
1.Johannes Hendrikus Jozef Ubbink, landbouwer; 2.Johanna Geertruida Ubbink, zonder beroep; 3.Mina Antonia Ubbink, zonder
beroep; allen in Meddo wonende, verkopen aan de bij hen inwonende broer Jan Willem Ubbink, landbouwer, het aandeel der verkopers of 3/6e in de nalatenschappen hunner ouders wijlen Johannes
Hendrikus Ubbink en Hendrika Aleida Wanders, op de bouwplaats
Wanders in Meddo gewoond hebbende en aldaar overleden en van
welke nalatenschappen koper zelf eigenaar is voor 1/6e deel.
De koopsom bedraagt 1500 gulden en in geval van huwelijk of
vertrek als uitzet in natura of in de plaats daarvan 400 gulden
en wel deze beide sommen voor elk der 3 verkopers afzonderlijk.
Voorts wordt overeengekomen:
a.Koper betaalt de schulden, die 2600 gulden voor het geheel
bedragen, dus voor deze 3/6e gedeelten de helft;
b.Koper zal de koopprijs niet hoeven te betalen maar verkopers
levenslang daarvoor op Wanders verplegen, van al 't nodige
voorzien en na dode volgens hun stand ter aarde doen bestellen.
c.Indien verkopers niet blijven inwonen of een huwelijk aangaan,
zal ieder van hen de koopprijs met de uitzet, tezamen 1900
gulden, van de koper kunnen opvorderen.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.
0763 Inv.nr.5009, akte nr.2073 d.d. 18740418
Jan Hendrik Lenderink, landbouwer op Luikenhuis in Meddo, verkoopt voor 2200 gulden aan Bernadus Meijnen, klompenmaker te
Winterswijk: het bouwplaatsje Luikenhuis in Meddo, sectie A
nrs.1187 t/m 1189, 1798,1801, 2016a, 2019a, 2020 t/m 2023, 3743,
3773, 4521, 4791, 4792, 4918, 4919, 4921 t/m 4925, 4982, 4983,
5008 t/m 5010, samen 7 bunders 32 roeden 70 ellen en de helft
van de inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals op Luikenhuis worden gevonden.
Koper behoeft de koopsom niet te voldoen, maar moet daarvoor de
verkoper levenslang bij zich doen inwonen, van al het nodige
voorzien en hem na dode volgens zijn stand ter aarde doen bestellen. Wanneer verkoper om wettige redenen niet langer bij
koper blijft wonen, dan zal de koper binnen 3 maanden 1000
gulden betalen. Aan verkoper is geen titel van aankomst bekend.
0764 Inv.nr.5009, akte nr.2106 d.d. 18740601
Johannes Hendrikus Steenkamp, landbouwer in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle testamenten die hij
vroeger mocht hebben gemaakt en tot zijnen eenigen erfgenaam te
benoemen zijnen broeder Antoon Steenkamp, landbouwer op Steenkamp in Meddeho onder Winterswijk, met wien hij zamen woont;
tenslotte verklaarde de erflater zijnen benoemden erfgenaam
tevens te benoemen tot zijnen executeur testamentair, met de
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macht van inbezitstelling."
0765 Inv.nr.4970, akte nr.76 d.d. 18740617
Tobias te Strake, landbouwer op Dieterink in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten. Aan mijne vrouw Gesiena
Verink maak ik het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Aan mijn
zoon Gerrit Jan te Strake, of bij diens vooroverlijden aan diens
wettige afstammelingen en zoo deze er niet zijn aan zijn zoon
Jan Albert te Strake, en bij diens vooroverlijden aan diens
wettige afstammelingen, legateer ik, tegen inbreng van 6500
gulden, mijn aandeel, dat is de helft, der navolgende onroerende
en roerende goederen, namelijk van
a.Het goed Dieterink met al wat daar onder en bij behoort,
bepaald Dieters Nijhuis.
b.Heidegrond met houtgewas, genaamd de Poel, in Meddo onder
Winterswijk.
c.Gronden herkomende van Hobbennakke in Meddo.
d.Een vijfde aan de Sevink molen in Meddo, met molenaarshuis en
gronden.
e.Twee en een halve zitplaats in de Hervormde kerk te Winterswijk.
f.Inboedel, bouwerij, voortvaring van landbouw, of landbouwbedrijf op Dieterink in Meddo; daaronder gewassen, zoo te velde,
als reeds ingeoogst.
Mogt men -(dat ik niet hoop)- zich tegen deze beschikking verzetten (uit welken hoofde ook) dan maak ik aan mijn voormelden
zoon, òf bij vooroverlijden aan zijne wettige afstammelingen
altijd in de voorschreven orde, vooruit en boven zijn wettig
erfdeel, al datgene waarover mij dan de wet de vrije beschikking
gunt. Ik bepaal dan verder, dat ik wil, dat het aan mijn voormelden zoon of wettige afstammelingen in voorschreven orde
gelegateerde, hem alsdan zal moeten worden toegedeeld, bij
boedelscheiding tegen de waarde, waarop die zaken zijn gewaardeerd volgens de regels en op de wijze bij de wet op boedelscheidingen bepaald."
0766 Inv.nr.4970, akte nr.77 d.d. 18740617
Gesina Verink, vrouw van Tobias te Strake op Dieterink in Meddo,
geeft haar testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten.
Aan mijn man Tobias te Strake maak ik het vruchtgebruik mijner
nalatenschap.
Aan mijn zoon Gerrit Jan te Strake, of bij diens vooroverlijden
aan diens wettige afstammelingen en zoo deze er niet zijn aan
mijn zoon Jan Albert te Strake, en bij diens vooroverlijden aan
diens wettige afstammelingen legateer ik, tegen inbreng van 6500
gulden, mijn aandeel, dat is de helft der navolgende onroerende
en roerende goederen, namelijk van:
a.Het goed Dieterink, met al wat daar onder en bij behoort,
bepaald Dieters Nijhuis.
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b.Heidegrond met houtgewas, genaamd de Poel, in Meddo onder
Winterswijk.
c.Gronden herkomende van Hobbennakke in Meddo.
d.Een vijfde aan de Sevink molen in Meddo, met molenarshuis en
gronden.
e.Twee en een halve zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
f.Inboedel, bouwerij, voortvaring van landbouw, of landbouwbedrijf op Dieterink in Meddo, daaronder gewassen zoo te velde,
als reeds ingeoogst.
Mogt men -(dat ik niet hoop)- zich tegen deze beschikking verzetten (uit welken hoofde ook) dan maak ik aan mijn voormelden
zoon, of bij vooroverlijden aan zijne wettige afstammelingen,
altijd in de voorschreven orde, vooruit en boven zijn wettig
erfdeel, al datgeen waarover mij dan de wet de vrije beschikking
gunt. Ik bepaal dan verder dat ik wil, dat het aan mijn voormelden zoon, of wettige afstammelingen, altijd in de voorschreven
orde, gelegateerde hem alsdan zal moeten worden toegedeeld bij
boedelscheiding tegen de waarde, waarop die zaken zijn gewaardeerd volgens de regels en op de wijze bij de wet op boedelscheidingen bepaald."
N.B. In de kant staat: Overleden 23-1-1882.
0767 Inv.nr.5009, akte nr.2121 d.d. 18740622
Grada Johanna Ubbink, zonder beroep (Meddo) verkoopt aan Jan
Willem Ubbink, landbouwer (Meddo), haar 1/6e deel in de nalatenschappen harer ouders wijlen Johannes Hendrikus Ubbink en Hendrika Aleida Wanders, op Wanders in Meddo gewoond hebbende en
aldaar overleden. De koopsom bedraagt 1500 gulden en in geval
van huwelijk of vertrek een uitzet in natura of in de plaats
daarvan 400 gulden.
Voorts wordt overeengekomen:
a.Koper betaalt de schulden, die 2600 gulden voor 't geheel
bedragen, dus voor het hierbij verkochte 1/6e deel daarvan.
b.Koper zal de koopprijs niet hoeven te betalen, maar daarvoor
verkoopster levenslang op Wanders verplegen, van al 't nodige
voorzien en na dode volgens haar stand ter aarde doen bestellen.
c.Indien verkoopster niet blijft inwonen of huwt, zal zij de
koopprijs met de uitzet, tezamen 1900 gulden, van de koper
kunnen opvorderen.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.
Het onroerend goed is kadastraal bekend sectie A nrs.1343 t/m
1345, 1512, 1547, 1568 t/m 1570, 1574, 1578 t/m 1588, 1171,
2322, 2337, 2592, 2704 t/m 2706, 2754 t/m 2757, 1501, 1503,
4123, 4168, 4278, 4337, 4358, 4359, 4502, 4522 t/m 4529, 4531
t/m 4534, 4557, 4622, 4628, 4720, 4734 t/m 4737, 4741 t/m 4751,
3754, 3759, 3859, 3890, 4712, 4530, 1500, 1510 en 3858, samen
groot 58 bunders 22 roeden 60 ellen.
0768 Inv.nr.4970, akte nr.96 d.d. 18740723
Ten verzoeke van Berend Willem te Voortwis, landbouwer op het
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goed de Scholte van Huppel in Meddo, weduwnaar van Janna Aleida
te Strake (overleden 2-6-1874) als vader en voogd over zijn
minderjarig kind Jan te Voortwis en in tegenwoordigheid van
Tobias te Strake, grondeigenaar te Meddo, als toeziende voogd
over de minderjarige, wordt overgegaan tot beschrijving der
nalatenschap van Janna Aleida te Strake. Berend Willem te Voortwis was met zijn vrouw in algehele goederengemeenschap gehuwd,
zodat het beschrevene maar de helft uitmaakt der te inventariseren nalatenschap.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 30, samen ƒ 840,26.
Passief: schulden ad ƒ 43,63 en de dood- en begrafeniskosten ad
ƒ 72,94.
0769 Inv.nr.5009, akte nr.2157 d.d. 18740727
Frans Antonius Stottelaar, grutter te Groenlo, gehuwd met Grada
Johanna Elisabeth Ubbink, verkoopt aan Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo, hun 1/6e deel in de nalatenschappen
hunner ouders wijlen Johannes Hendrikus Ubbink en Hendrika
Aleida Wanders, op de bouwplaats Wanders in Meddo gewoond hebbende en aldaar overleden. Het overige 5/6e deel behoort de
koper reeds toe. De koopsom bedraagt 2670 gulden. Koper zal de
schulden voldoen, voor 't geheel bedragende 2600 gulden, dus
voor het nu verkochte 1/6e deel daarvan, op de koopprijs te
korten. Verkoper kan niet worden gemaand wegens het erfpachtsrecht waarmede een gedeelte van het verkochte is bezwaard t.b.v.
de familie ter Woord, zolang hiervan afstammelingen bestaan. Er
zijn geen titels van aankomst bekend. Het onroerend goed is
kadastraal bekend sectie A nrs.1343 t/m 1345, 1512, 1547, 1568
t/m 1570, 1574, 1578 t/m 1588, 1171, 2322, 2337, 2592, 2704 t/m
2706, 2754 t/m 2757, 1501, 1503, 4123, 4168, 4278, 4337, 4358,
4359, 4502, 4522 t/m 4529, 4531 t/m 4534, 4557, 4622, 4628,
4720, 4734 t/m 4737, 4741 t/m 4751, 3754, 3759, 3859, 3890,
4712, 4530, 1500, 1510 en 3858, samen groot 58 bunders 22 roeden
60 ellen.
0770 Inv.nr.5009, akte nr.2164 d.d. 18740810
Grada Johanna Poelhuis, weduwe van Gerrit Jan Tigcheloven,
landbouwster, wonende op Poelhuis in Meddo, geeft haar testament
op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen alle testamenten die zij
vroeger mocht hebben gemaakt. Voorts tot haren eenigen erfgenaam
te benoemen, haren bij haar wonenden zoon Johannes Bernadus ook
wel Bernadus Antonius Tigcheloven; deze laatste zal daarentegen
de volgende verplichtingen op zich nemen:
1e.Hij zal binnen een jaar na doode der erflaatster aan elk
zijner broeders en zusters moeten betalen duizend gulden; afstammelingen in de plaats der vóóroverledenen tredende.
2e.De ongehuwde kinderen zullen eenen vrijen ingang in het
ouderlijk huis hebben, mits tot huis best medewerkende.
3e.Voor zoover de kinderen der erflaatster op haar overlijden
nog geen uitzet hebben ontvangen, of dezelve nog niet klaar is,
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zal de helft moeten worden verstrekt door den bovengenoemden
erfgenaam, even als de gehuwde heeft ontvangen en wordt daarvoor
gerekend duizend gulden, voor de vier nu nog ongehuwde kinderen;
doch indien een of meer hunner gehuwd zijn tijdens het leven der
erflaatster, zal hun aandeel (ad twee honderd vijftig gulden)
onder alle kinderen deelbaar zijn, onder aftrek der schulden."
0771 Inv.nr.5009, akte nr.2175 d.d. 18740830
Gerrit Hendrik Lappenschaar, landbouwer op de Lichtmissenhut in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenaam te benoemen
zijne bij hem inwonende huisvrouw Janna Geziena Warnshuis of bij
vóóroverlijden hare dochter Geziena Hendrika Berendina ten Pas."
0772 Inv.nr.5009, akte nr.2176 d.d. 18740830
Janna Geziena Warnshuis, huisvrouw van de landbouwer Gerrit
Hendrik Lappenschaar, op de Lichtmissenhut in Meddo, geeft haar
testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts te legateren aan haren voornoemden man Gerrit Hendrik Lappenschaar, het vruchtgebruik harer
geheele nalatenschap, hem tevens ontheffende van de verplichting
tot zekerheidstelling."
0773 Inv.nr.5009, akte nr.2186 d.d. 18740909
Bernadus Meijnen, klompenmaker op Luikenhuis in Meddo wonende,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenamen te benoemen
indien hij zonder achterlating van wettig kroost mocht komen te
sterven zijne bij hem inwonende huisvrouw Maria Christina Lenderink; doch ingeval op zijn overlijden een of meer kinderen
mochten aanwezig zijn alsdan legateert hij haar het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap."
0774 Inv.nr.5009, akte nr.2187 d.d. 18740909
Maria Christina Lenderink, huisvrouw van Bernadus Meijnen,
klompenmaker, op Luikenhuis in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te
benoemen, indien zij zonder achterlating van wettig kroost mocht
komen te sterven, haren voornoemden man Bernadus Meijnen; doch
ingeval zij met achterlating van een of meer kinderen mocht
komen te overlijden, alsdan legateert zij hem het vruchtgebruik
harer geheele nalatenschap."
0775 Inv.nr.4970, akte nr.112 d.d. 18740925
Jan Albert Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo, geeft zijn
testament op:
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"Ik herroep alle vroegere testamenten. Ik legateer aan de vijf
kinderen uit mijn huwelijk met Janna Berendina ten Bokkel, al
mijne onroerende goederen, tegen inbreng in mijne nalatenschap
eener som van vier duizend gulden. Bij vooroverlijden van een
dezer kinderen met nalating van kroost, zal dit in de plaats
treden van den vooroverledene. Mogt onverhoopt deze mijne beschikking worden aangevallen of betwist dan bepaal ik voor
zoodanig geval het navolgende. Bij boedelscheiding zal aan mijne
voorbedoelde vijf kinderen uit tweeden echt worden toegedeeld
het hierboven bedoelde onroerende goed tegen zodanigen prijs als
waarop het zal worden geschat op de wijze bij boedelscheiding
plaatsvindende. In zoodanig geval echter maak ik aan bedoelde
vijf kinderen uit mijn tweeden echt vooruit en boven hun wettig
aandeel, al datgeen, waarover de wet mij de vrije beschikking
toestaat. Ook hier wil ik, dat bij vooroverlijden van een dezer
kinderen bij bestaan van kroost van den vooroverledene, dit
kroost bij representatie zal optreden in voege voorzegd.
Kleeren en lijfsdragt van mij en mijne vrouw zoo mede de kleerkast mijner vrouw, waren niet begrepen onder den inboedel die ik
verkocht heb."
N.B. In de kant staat: overleden 28-12-1892.
0776 Inv.nr.4970, akte nr.113 d.d. 18740925
Janna Berendina ten Bokkel, zonder beroep, vrouw van Jan Albert
Geessink, wonende op de Hilte in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten."
N.B. In de kant staat: overleden 18-9-1892.
0777 Inv.nr.4970, akte nr.115 d.d. 18740927
Engelbarts Simmelink, landbouwer onder Winterswijk, verkoopt aan
Antonij Toebes, tapper in Meddo, heidegrond gelegen in Meddo
sectie A nrs.5099, 5100, 3918 ad 1.59.70 hectare voor 300 gulden. De grond is door verkoper verkregen bij acte van 19-2-1873,
verleden voor notaris Roelvink, zijnde in laatstgenoemde akte
abusief opgegeven sectie A nrs.3337 t/m 3339, 3385 t/m 3390. Tot
het verkochte behoorde niet de daarop staande steenoven met de
daarbij gelegen en behorende opstallen en bergplaatsen, welke
uitdrukkelijk van het verkochte worden buitengesloten.
0778 Inv.nr.5009, akte nr.2209 d.d. 18741107
Johannes Hendrikus Sevink, landbouwer op Sevink, gehuwd met
Geziena Berendina Tiggeloven en Anna Wilhelmina Tiggeloven,
zonder beroep, alle te Meddo, verkopen aan Bernadus Antonius
Tiggeloven, landbouwer op Poelhuis in Meddo: een vijfde deel aan
de volgende roerende en onroerende goederen als:
a.De bouwplaats Poelhuis in Meddo, sectie A nrs.1496, 1508,
1525, 1543 t/m 1546, 1548 t/m 1561, 1565 t/m 1567, 1696 t/m
1698, 1710, 2896, 2897, sectie B nrs.1942, 2097, 2098, 1941,
2603, deel van 48, sectie I nrs.1627, 1651, sectie A nrs.1564,
1542, 4554, 4635 t/m 4637, 3365, 4535, 4538 t/m 4540, 4581,
4585, 4618, 4624, 4625, 4631, 4710, 4723, 4724, 4731 t/m 4733,
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 324 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

4738 t/m 4740, 3366, 5331, 5332, 5334, 5335, 5342, 5343, 1709,
4616, 5338, 5339, 1724, 5340, 5341, 4702 en sectie B nr.2129;
b.De gronden in de buurschap Gaxel (Vreden); c.De inboedel, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, zoals op Poelhuis in Meddo wordt gevonden. Koper kan het
gekochte na dode der moeder Grada Johanna Poelhuis weduwe Gerrit
Jan Tiggeloven aanvaarden; hij zal dan aan elk der verkopers
1200 gulden betalen. Hij zal zijn broeders en zusters een uitzet
moeten verstrekken, gerekend voor het geheel 1000 gulden voor
zijn 4 nog ongehuwde broeders en zusters, maar wanneer een of
meer voor de aanvaarding gehuwd mochten zijn zal het aandeel van
elk der reeds gehuwden ad 250 gulden tussen koper en diens
broeders en zusters deelbaar zijn, onder aftrek der schulden. Er
zijn geen titels van aankomst bekend. Voor berekening van het
registratierecht wordt de waarde begroot op 2700 gulden.
0779 Inv.nr.3170, akte nr.1 d.d. 18750104 (Groenlo).
Johannes Hendrikus Kok, arbeider, wonende te Groenlo, als gemachtigde van Cornelis Martinus Johannes Weijn, notaris te
Maasbommel, verklaart te hebben verkocht aan Fredericus Petrus
Stottelaar, logementhouder te Groenlo, die koopt ten behoeve van
mr.Wilhelm Arnold Roelvink, advocaat en notaris te Winterswijk:
een perceel heide gelegen onder Meddo, gemeente Winterswijk,
sectie A nr.5113 ad 10.02.50 hectare.
Het perceel is verkoper aangekomen bij acte van definitieve
toewijzing voor notaris Ter Braak te Eibergen d.d. 26-11-1874.
De koopsom bedraagt ƒ 1000.=.
0780 Inv.nr.5010, akte nr.2261 d.d. 18750130
Gerrit Jan Abbink, landbouwer en slachter, wonende in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle testamenten die hij
vroeger mocht hebben gemaakt; voorts tot zijnen eenigen erfgenaam te benoemen zijnen zoon Gerrit Jan Antonie Abbink, onder
verplichting om daarvan aan elk der overige kinderen van den
erflater uit te betalen de som van vijftig gulden, en hen zoolang zij ongehuwd zijn eenen vrijen ingang in zijn huis te verleenen; daar en boven zal de tot erfgenaam benoemde zoon moeten
betalen aan des erflaters broeder Jan Derk Willem Abbink, de
helft van diens vordering voor het geheel bedragende drie honderd gulden waarvan geen ander bewijs bestaat. Eindelijk verklaarde de erflater nog zooveel mogelijk te legateren aan zijne
huisvrouw Janna Berendina Holkenborg, het vruchtgebruik zijner
nalatenschap. Tenslotte verklaarde de erflater, dat zijn zoon,
de benoemde erfgenaam alle doodschulden en kleine huisschulden
voor des erflaters deel zal moeten betalen."
0781 Inv.nr.5010, akte nr.2265 d.d. 18750205
Gradus Johannes Paaijert, landbouwer op Geessink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamen15 november 2006
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ten te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Hendrika Mokkink het vruchtgebruik zijner geheele
nalatenschap, haar tevens ontheffende van de verplichting tot
zekerheidstelling."
0782 Inv.nr.5010, akte nr.2266 d.d. 18750205
Hendrika Mokkink, huisvrouw van de landbouwer Gradus Johannes
Paaijert op Geessink in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te
benoemen haren voornoemden man Gradus Johannes Paaijert of bij
vooroverlijden diens wettige afstammelingen."
0783 Inv.nr.5010, akte nr.2279 d.d. 18750218
Hendrik Kersten, landbouwer op de Kronnie in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroegere testamenten te herroepen.
Voorts tot eenigen erfgenaam te benoemen zijnen bij hem inwonenden zoon Gerhard of Gradus Kersten, uit zijn eerste huwelijk
gesproten, onder verplichting om binnen een jaar na zijnen dood,
aan zijnen vollen broeder Arnoldus Kersten, onder Lichtenvoorde
wonende, te betalen vier honderd gulden, en aan elk zijner
broeders en zusters van halven bedde twee honderd gulden."
0784 Inv.nr.5010, akte nr.2308 d.d. 18750325
Antonius Poelhuis, landbouwer op Niers in Meddo, bruidegom, en
Willemina Antonia Ubbing, zonder beroep, wonende op Wanders in
Meddo, bruid, zijn voornemens binnen enige dagen een wettig
huwelijk met elkaar aan te gaan; zij willen ten aanzien van hun
aan te brengen of aan te erven goederen de wettelijke algehele
goederengemeenschap uitsluiten en willen huwen in gemeenschap
van winst en verlies. Zij verklaren:
1.Als bruidegom vóór de bruid sterft zonder kroost na te laten,
dan zal de bruid uit zijn nalatenschap genieten al zijne onroerende goederen benevens de inboedel, vee, gewas en bouwerij
tegen uitkering in zijne nalatenschap van ƒ 1000.=.
2.Dat ingeval bruidegom kinderloos stervende, geen onroerende
goederen mocht nalaten, de bruid zijn enige erfgenaam zal zijn.
3.Dat als de bruid voor de bruidegom kinderloos sterft, hij
erfgenaam zal zijn van de aanbrengsten der bruid.
4.Dat als één der a.s. echtgenoten mocht overlijden met achterlating van wettige kinderen, alsdan de langstlevende het vruchtgebruik zal genieten van de eerststervende.
De bruidegom brengt aan: kleding, gewaardeerd op ƒ 150.=.
De bruid brengt aan: huwelijksuitzet ad ƒ 400.= en een obligatie
ad ƒ 1500.=.
0785 Inv.nr.5010, akte nr.2321 d.d. 18750420
Bernadus Antonius Tiggeloven, landbouwer op Poelhuis in Meddo,
bruidegom, en Johanna Gesiena Elsinghorst, zonder beroep, wonende op Schurink in Meddo, bruid, zijn voornemens binnen enige
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dagen een wettig huwelijk met elkaar aan te gaan. Voorwaarden:
1.Als het huwelijk met achterlating van wettige kinderen wordt
ontbonden zal het geacht worden te zijn aangegaan in algehele
gemeenschap van goederen.
2.De bruidegom houdt van de gemeenschap uitgesloten het vaste
goed dat hij thans bezit of van zijn moeder, broeders of zusters
mocht beërven of aankopen.
3.De bruid verkrijgt de eigendom van de sub 2 bedoelde goederen
als zij op de bouwplaats Poelhuis blijft wonen tot haren dood en
eigen wettige kinderen of kind nalaat.
4.De langstlevende zal het vruchtgebruik hebben van de goederen
des eerststervenden.
5.Indien het huwelijk kinderloos mocht worden ontbonden, zal de
langstlevende van de eerststervende verkrijgen diens aandeel aan
al het roerend goed, vee, bouwgereedschap, gewas, contanten en
obligatiën.
0786 Inv.nr.5010, akte nr.2328 d.d. 18750424
Ten verzoeke van 1.Grada Kobussen, weduwe van Hendrik Kersten,
landbouwster op de Kronnie in Meddo, voor zich en als moeder en
voogdes over haar minderjarige kinderen Dina- en Hendrikus
Kersten; 2.Grades Kersten, landbouwer op de Kronnie; 3.Arnoldus
Kersten, landbouwer in Lievelde onder Lichtenvoorde, voor zich
en als gemachtigde van Maria Kersten, zonder beroep, te Roosendaal (N.Br.); 4.Grada Kersten, zonder beroep, wonende op de
Kronnie; 5.Bernadus Kobussen, landbouwer op Garstenveld onder
Lichtenvoorde, als toeziend voogd over genoemde minderjarigen;
wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, door deze
personen in gemeenschap bezeten.
Toelichting: Wijlen Hendrik Kersten is eerst gehuwd geweest met
nu wijlen Maria Koeters, waaruit 2 kinderen zijn geboren, de
comparanten Grades- en Arnoldus Kersten. Hij is hertrouwd met
comparante Grada Kobussen, waaruit de kinderen Grada-, Maria-,
Dina- en Hendrikus Kersten. Daarna is Hendrik Kersten overleden
19-2-1875. Bij testament van 18-2-1875 is zijn zoon Grades
Kersten tot enige erfgenaam benoemd.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 87, samen ƒ 1562,65.
Contanten: ad 88, ƒ 100.=.
Schulden: nummers 89 t/m 92, samen ƒ 1165.=.
Pretensien: nummers 93 en 94, samen ƒ 500.=.
Onroerend goed: Bouwplaats de Kronnie in Meddo; perceel weiland
het Broek in Meddo; perceeltje veen op het Zwilbroeksche veen.
Boedelpapieren: akte van koop van de Kronnie d.d. 17-4-1847;
akte van veiling d.d. 3-9-1859 en idem d.d. 5-6-1855.
0787 Inv.nr.5010, akte nr.2329 d.d. 18750427
Johannes Hendrikus Hassink, Roomsch Catholijk Kapellaan te
IJsselstein en Johannes Henricus of wel Johannes Hermanus Hassink, steenfabrikant te Zwolle (Eibergen) bezitten in onverdeelde gemeenschap roerende en onroerende goederen, gedeeltelijk
verkregen uit de nalatenschap van hun vader Wilhelmus Hassink,
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overleden te Zwolle (Eibergen).
De totale waarde der goederen bedraagt ƒ 8860.=, waaronder het
bouwplaatsje den Hoeverbosch in Meddo, sectie A nrs.886, 887,
893, 899, 903, 913 t/m 915, 920, 923, 926, 927, 931, 3402 t/m
3404, 3695, 3696, en H nr.1782, samen groot 12 bunder 36 roeden
30 el, waard ƒ 3800.=.
Het bouwplaatsje den Hoeverbosch wordt bij de ontbinding van de
gemeenschap toegescheiden aan Johannes Hermanus Hassink te
Zwolle (Eibergen).
0788 Inv.nr.5010, akte nr.2345 d.d. 18750528
Verkopers zijn: 1.Johann Bensing, landbouwer in Krosewick;
2.Anton Bensing, landbouwer in idem; 3.Anton Wenning, landbouwer
in idem en huisvrouw Elisabeth Bensing; 4.Hermann Bockwinkel,
landbouwer in Ellewick en huisvrouw Gertrud Bensing; 5.Bernard
Sicking, landbouwer in Krosewick en huisvrouw Maria Bensing;
6.Heinrich Vrenegor, landbouwer in idem en huisvrouw Gesina
Bensing; allen te Vreden wonende en 7.Wilhelm Bensing, landbouwer te Südlohn. Zij verkopen aan Jan Willem Poelhuis, landbouwer
op Waijerdink in Meddo het bouwplaatsje den Beijtel in Meddo,
sectie A nrs.2202, 2203, 2229 t/m 2231, 3837, 4103, 4169 samen
groot 8 bunders 27 roeden 70 ellen, voor 1200 gulden. Ala titel
van aankomst is bekend de acte van scheiding voor notaris
B.G.Dericks d.d. 14-7-1855.
0789 Inv.nr.4971, akte nr.50 d.d. 18750608
Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar op Boeijink-Gelderesch in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Janna Barta Roerdink, zoolang zij niet
hertrouwd zal zijn het vruchtgebruik mijner nalatenschap. Mitsdien eindigt behalve door haar dood, nog door een tweede huwelijk het hierbij ingesteld vruchtgebruik. Ik herroep alle vroegere testamenten."
0790 Inv.nr.5010, akte nr.2355 d.d. 18750612
Jan Hendrik Geelink, landbouwer op Stammershuis in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijnen eenigen erfgenaam te
benoemen zijnen bij hem inwonenden zoon Jan Willem Geelink,
onder verplichting om daarvan uit te keeren aan zijnen broeder
en zijne drie zusters elk eene som van drie honderd vijf gulden
vrijgeld."
0791 Inv.nr.5010, akte nr.2365 d.d. 18750625
Johannes Theodorus Eitink en Johanna Berendina Holkenborg,
echtelieden en landbouwers op Holkenborg in Meddo, verkopen aan
hun zoon Jannes of Jan Hendrik Eitink, landbouwer, bij verkopers
inwonende voor 900 gulden:
a.Al hun eigendom of de helft aan het bouwplaatsje Holkenborg in
Meddo, sectie A nrs.1029, 1030, 1032, 1036, 1037, 2901 t/m 2903,
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2898, 3599, 3610 t/m 3613, 5023 t/m 5025, samen groot 2 bunders
27 roeden 60 ellen.
b.Een bouwland en heide in Meddo, sectie A nrs.3608 heide (18
roeden 50 ellen) en 3609 bouwland (60 roeden 30 ellen).
c.De inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zich op Holkenborg bevindende.
Voorwaarden:
1.Koper zal de schulden moeten voldoen.
2.Koper zal de kinderen van de verkopers betalen 6 maanden na
dode der verkopers: Aleida 10 gulden, Grada Engelina 20 gulden
en Johanna Hendrika 40 gulden.
3.Koper behoeft de koopsom niet te voldoen, maar moet daarvoor
de verkopers levenslang bij zich doen inwonen, van al het nodige
voorzien en na dode hen volgens hun stand ter aarde doen bestellen.
4.Wanneer verkopers om wettige redenen niet langer bij de koper
blijven wonen, dan zal deze laatste aan hen bij vertrek de
koopprijs moeten uitkeren, onder aftrek van de schulden en de
bedragen onder 2 genoemd.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.
0792 Inv.nr.5010, akte nr.2366 d.d. 18750628
Johan Gerhard ten Houten, koopman te Winterswijk en huisvrouw
Hermana Helena ter Pelkwijk, verkopen aan Antonius ten Barge,
klompenmaker te Meddo, het bouwplaatsje de Lammerdinkbraak in
Meddo, sectie A nrs.502, 503, 861, 862, 3342, 3364 t/m 3368,
3371 t/m 3374, 3379 t/m 3383 en 3725, samen groot 6 bunders 64
roeden 90 ellen, voor 2000 gulden. Er zijn geen titels van
aankomst bekend.
0793 Inv.nr.4971, akte nr.52 d.d. 18750629
Ontbinding goederengemeenschap tussen:
1.Berend Willem Loitink op Hoebink, weduwnaar van Frederika
Gesina Simmelink.
2.Gerrit Jan te Strake op Hoebink, gehuwd met Janna Gesina
Loitink.
3.Jan te Giffel op Laag-Meijnen in Vragender, gehuwd met Berendina Johanna Loitink; allen landbouwers.
Scheiding vindt plaats ten gevolge van overlijden van Frederika
Gesina Simmelink, waarvan de enige erfgenamen de sub 2 en 3
genoemde vrouwen zijn.
De gemeenschap bestaat uit:
I.Bouwplaats Hoebink in Meddo, sectie A nrs.630, 53, 54, 616 t/m
621, 625 t/m 629, 633 t/m 636, 645, 646, 656 t/m 658, 2619,
2621, 2631, 3201, 3202, 3203, 3214, 3215 en H nr.1880, samen
30.37.40 hectare; geschat op ........................ ƒ 6000.=
II.Onafgedeeld 3/4e deel ener hooimaat met heide en
hakhout, genaamd de Rietmaat in Meddo, sectie A nrs.
61, 62 en 2617, 2.48.91 hectare, geschat ............ " 1000.=
III.Inboedel, bouwerij, levende have, vee, voertuigen,
landbouwgereedschappen, mest, geoogste en te velde
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staande gewassen, ........... ......................
IV.Gereed geld en pretensiën .......................
samen
Hierin zijn berechtigd:
A.Berend Willem Loitink: a.11/28e in I (hij kocht
staande ehe 3/14e, dus voor hem 3/28e en kreeg uit
ouderlijke boedel 2/7e)
2/7 b.13/16e in II (hij kocht staande ehe 3/8e,dus
voor hem 3/16e en kreeg uit ouderlijke boedel 5/8e)
c.de helft van sub III ..........................
d.de helft van sub IV ....................... ...

" 4000.=
" 5000.=
_________
ƒ 16000.=

ƒ 2357,14
" 812,51
" 2000,=
" 2500,=
-----------ƒ 7669,64 2/7

samen
B.Gerrit Jan te Strake: a.onverdeelde helft van I
(acte aankoop 15-12-1859) en 3/56e deel
(kindsdeel echtgenote in moederlijke nalatenschap,
de helft van 3/28e) ..............
... ƒ 3321,42 6/7
b.3/32e deel van II (kindsdeel echtgenote in moederlijke nalatenschap, de helft van 3/16e deel)
"
93,75
c.¼e deel van III en IV (kindsdeel vrouw in moederlijke nalatenschap) .......................... ... " 2250.=
___________
samen ƒ 5665,17 6/7
C.Jan te Giffel: a.3/56e deel van I (moederlijk
versterf zijner vrouw) ........................... ƒ 321,42 6/7
b.3/32e deel van II (moederlijk versterf idem) ... "
93,75
e
c.¼ deel van III en IV (moederlijk versterf idem) " 2250.=
_____________
samen ƒ 2665,17 6/7
Toegedeeld wordt:
I.Aan Berend Willem Loitink de posten II en III en ƒ 2334,82 1/7
van post IV, terwijl door Gerrit Jan te Strake ƒ 334,82 1/7 aan
hem wordt uitgekeerd; samen maakt dit ƒ 7669,64 2/7.
II.Gerrit Jan te Strake post I, maar moet aan Berend Willem
Loitink uitkeren ƒ 334,82 1/7; per saldo dus ƒ 5665,17 6/7.
III.Jan te Giffel krijgt van post IV een bedrag ad ƒ 2665,17
6/7.
Titels van eigendom en overschrijving:
a.Twee akten van uitersten wil van 23-12-1844;
b.Akte van 19-7-1845 en
c.Akte van 15-12-1859.
0794 Inv.nr.4971, akte nr.53 d.d. 18750629
Testament van Berend Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in
Meddo:
"Ik legateer aan mijne dochter Janna Gesina Loitink, vrouw van
Gerrit Jan te Strake op Hoebink, en bij haar vooroverlijden aan
hare kinderen mijn eigendom of drie vierde (3/4) aan de Rietmate
in Meddo, waarvan een vierde (¼) aan de Diaconie behoort; benevens eene mij behoorende zitplaats in de Hervormde Kerk te
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Winterswijk. Ik maak haar dit onder conditie dat zij kwijting
bezorge voor eene som van duizend gulden die ik van haar man
Gerrit Jan te Strake geleend heb."
0795 Inv.nr.5010, akte nr.2370 d.d. 18750702
Ten verzoeke van a.Gerrit Grevink, landbouwer op den Kip in
Meddo, weduwnaar van Geziena te Selle (overleden 17-4-1875),
voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarig kind Hanna
Berendina Grevink, en b.Jan Berend te Selle, landbouwer op
Hoebinkhuisje in Meddo, als toeziend voogd over de minderjarige;
wordt overgegaan tot inventarisatie des boedels door Gerrit
Grevink en wijlen zijn huisvrouw in gemeenschap bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 53, samen ƒ 1205,55.
Boedelpretensien: nummers 54 t/m 58, samen ƒ 1169,10.
Boedelschulden: nummers 59 t/m 65, samen ƒ 157,21.
Aanvulling roerende goederen: nummers 66 en 67, samen ƒ 7,75.
0796 Inv.nr.5010, akte nr.2383 d.d. 18750708
Geziena Boeijink, huisvrouw van de landbouwer Gerrit Jan ter
Maat, met wien zij op het plaatsje den Beuzel in Meddo woont,
geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te
benoemen indien zij zonder achterlating van wettig kroost mocht
komen te sterven, haren meergenoemden man Gerrit Jan ter Maat;
doch ingeval zij met achterlating van een of meer wettige kinderen mocht overlijden alsdan legateert zij haren genoemden man
het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap."
0797 Inv.nr.4971, akte nr.61 d.d. 18750713
Grades Nijenhuis op Sieverdink en Jan Willem Heezen, beiden
houtkopers onder Winterswijk, verkopen aan de landbouwer Jan
Willem Geesink in Meddo een perceel heide in Meddo, sectie A
nrs.3882 en 3883, samen groot 5.39.60 hectare, voor 300 gulden.
Titel van aankomst is een akte van publieke verkoop van 5-5-1858
voor notaris Roelvink.
0798 Inv.nr.4971, akte nr.74 d.d. 18750724
Jan Berend Beskers, landbouwer op Konings in Brinkheurne verkoopt aan Jan Albert Stemerdink, landbouwer op de Slippe in
Meddo, al zijn rechten welke hij door zijn echt met Janna Geertruid Maas heeft in de nalatenschap van wijlen haar vader Jan
Hendrik Maas, eerste man van Johanna Willemina Lomans, thans
vrouw van voornoemde Stemerdink. Tot deze rechten behoren het
vierde deel van een inboedel, bij inventaris van 13-7-1854 voor
notaris Roelvink inschreven, zomede de navolgende delen in
onroerend goed:
a.Het vierde deel aan 't plaatsje de Slippe in Meddo, sectie A
nrs.1161, 2282 t/m 2285, 2316, 2533, 2765, 4163, 4164, 3742,
3897, 5205, 5275, samen groot 11.24.08 hectare.
b.1/4e van 2 zitplaatsen in de Herv.Kerk te Winterswijk.
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c.1/20e van een zitplaats in idem.
Comparanten verklaren dat het aandeel in de schuld dezer nalatenschap bedroeg ƒ 63,75. De koopsom bedraagt 900 gulden. Er
zijn geen titels van eigendom bekend.
0799 Inv.nr.5010, akte nr.2401 d.d. 18750726
Gerrit Jan ter Maat, landbouwer op den Beuzel in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenaam te benoemen,
indien hij zonder achterlating van wettig kroost mocht komen te
sterven, zijne bij hem inwonende huisvrouw Geziena Boeijink;
doch ingeval hij met achterlating van een of meer kinderen mocht
overlijden alsdan legateert hij haar het vruchtgebruik zijner
geheele nalatenschap."
0800 Inv.nr.5010, akte nr.2449 d.d. 18751129
1.Johannes
Grades
Elsinghorst,
landbouwer
op
Schurink;
2.Hendrikus Elsinghorst, landbouwer op het Hagen; 3.Bernadus
Antonius Tiggelovens op Poelhuis, gehuwd met Johanna Gesina
Elsinghorst; allen in Meddo, bezitten in gemeenschap de nalatenschap van hun moeder Johanna Harmina Sevink, in leven vrouw van
Johannes Josephus Elsinghorst, op Schurink in Meddo overleden,
t.w.
a.De helft aan de bouwplaats Schurink in Meddo, sectie A
nrs.711, 1186, 2074 t/m 2081, 2100, 2100bis, 2102 t/m 2105, 2108
t/m 2114, 2114bis, 2117, 2118, 2121, 2122, 2174, 2336, 2591,
2683, 2742 t/m 2744, 2145, 2146, 2770, 2775 t/m 2777, 3772,
3894, 3907, 4222, 4242 t/m 4249, 4267, 4470, 4958, 4959, 5215,
5216, 5241, 5259, 5260, samen groot 47 bunder 73 roeden 2 el,
waard ƒ 7000.=.
b.De helft aan een perceel heide bij den Poolman in Meddo,
sectie A nrs.4379 en 4380, samen groot 2 bunder 90 roeden 80 el,
waard ƒ 100.=.
c.De onverdeelde helft aan de bouwplaats Schoppers in Meddo,
sectie A nrs.1646, 1649 t/m 1655, 1661 t/m 1668, 1716, 1727,
2024bis, 2982, 3861, 4366, 4367, 4510, 4772, 4773, 4790, 4813 t/m
4817, 4832 t/m 4839, 4840 en sectie J nrs.1635, 2183, 2184,
samen groot 26 bunder 73 roeden 50 el, waard ƒ 4050.=.
d.Contanten wegens verkocht hout op Schurink ƒ 1400.=.
e.Vordering t.l.v. J.C.ten Beitel op de Hoeve in Meddo ad
ƒ 1350.=.
f.Contanten ad ƒ 1100.=.
Dit is samen ƒ 15000.=, dus voor iedere erfgenaam ƒ 5000.=.
Comparant 1 krijgt de helft van de bouwplaats Schurink en moet
aan comparant 3 ƒ 2000.= uitkeren; comparant 2 krijgt de heide
bij den Poolman, de helft van Schoppers en ƒ 850.= aan contanten
uit sub f; comparant 3 krijgt de contanten sub d, de vordering
sub e, ƒ 250.= van de contanten sub f en de uitkering ad
ƒ 2000.= van comparant 1.
Voorts verkoopt hierna Johannes Grades Elsinghorst aan Hendrikus
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Elsinghorst de helft van een perceel heide bij Poolman (als
boven) voor ƒ 100.=.
Als titel van aankomst is alleen bekend een onderhandse akte van
koop d.d. 2-2-1867.
0801 Inv.nr.4973, akte nr.28 d.d. 18760222
Wandrina Maria Elisabeth Hesselink, zonder beroep, wonende onder
Winterswijk, verkoopt aan de echtelieden Jan Esselink en Josina
Aleida Hijink, grondeigenaren op Vriesenhuis in 't Woold, het
onafgedeeld 1/60e der plaats de Horst in Meddo, sectie A nrs.24,
1999 t/m 2004, 2058, 2059, 2090 t/m 2093, 4273, 4274, 4276,
3901, 4954, 4955, 4960 t/m 4970, 4972, 4973, 4989 t/m 4991,
4980, samen groot 14.35.30 hectare, voor 150 gulden. De laatste
titel van eigendom is een akte van overgifte van legaten van 306-1866 voor notaris Roelvink.
0802 Inv.nr.5011, akte nr.2501 d.d. 18760229
Ten verzoeke van 1.Gerrit Jan Laarberg, landbouwer, wonende op
Siebinkbijvank in Meddo, weduwnaar van Janna Catharina te Selle
(overleden 16-6-1869), voor zich en als vader en voogd over zijn
2 nog minderjarige kinderen Janna Geertruida- en Jan Hendrik
Laarberg; 2.Harmen Jan Laarberg, landbouwer op Siebinkbijvank;
3.Gerrit Jan te Selle, landbouwer op Nieuw Laarberg te Winterswijk als toeziende voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan
tot inventarisatie van de boedel, door Gerrit Jan Laarberg en
wijlen diens vrouw in gemeenschap bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 49, samen ƒ 1270,90.
Pretensien: nummers 50 t/m 52, samen ƒ 675.=.
Voorts een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
0803 Inv.nr.5011, akte nr.2507 d.d. 18760313
Bernard Antoon Elsinghorst, grondeigenaar op Roerdink in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroeger door hem gemaakte testamenten te herroepen. Voorts tot zijnen eenigen erfgenaam te benoemen zijnen bij hem inwonenden zoon Johannes Wilhelmus Elsinghorst, onder verplichting om daarvan aan des erflaters dochter af te staan, met name Johanna Willemina Elsinghorst, een
vierde aan de bouwplaats Tops in Zwolle onder Eibergen en aan
haar uit te keeren zes maanden na doode des erflaters eene som
van twee duizend vijf honderd gulden."
0804 Inv.nr.5011, akte nr.2508 d.d. 18760313
Geertruida Hendrika Effing, huisvrouw van de grondeigenaar
Bernard Antoon Elsinghorst, op Roerdink in Meddo wonende, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
testamenten te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te
benoemen haren bij haar inwonenden zoon Johannes Wilhelmus
Elsinghorst, onder verplichting om daarvan aan der erflaatster
dochter Johanna Willemina Elsinghorst af te staan een vierde aan
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de bouwplaats Tops in Zwolle onder Eibergen en aan haar uit te
keeren zes maanden na doode der erflaatster eene som van twee
duizend vijf honderd gulden."
0805 Inv.nr.5011, akte nr.2521 d.d. 18760403
Jan Hendrik Stammers, landbouwer en huisvrouw Berendina Aleida
Lutjenhuis op Wenninknijhuis in Meddo, verkopen aan Antonius
Johannes Hendrikus Stammers, landbouwer, bij de verkopers inwonend:
a.Het bouwplaatsje Wenninknijhuis in Meddo, sectie A nrs.4004
t/m/ 4010, 2899, 2900, 3600, 4577, 2904, samen groot 2 bunders
20 roeden 40 ellen.
b.De inboedel, vee, bouwgereedschappen, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals door verkopers op Wenninknijhuis
wordt bezeten.
De koopsom bedraagt 940 gulden, welke koopsom niet aan verkoper
behoeft te worden betaald, maar:
1.Aan H.Goossens onder Winterswijk moet 500 gulden worden betaald; 2.Koper zal de verkopers levenslang bij zich doen inwonen, van al het nodige voorzien en hen na dode volgens hun stand
ter aarde doen bestellen; 3.Koper zal geen loon mogen vorderen
voor de jaren dat hij bij verkopers tot huisbest heeft medegewerkt. Er zijn geen titels van aankomst bekend.
0806 Inv.nr.5011, akte nr.2543 d.d. 18760427
Gerrit Grevink, landbouwer op den Kip in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle testamenten die hij vroeger mocht
hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan zijne bij
hem inwonende huisvrouw Berendina te Selle het vruchtgebruik
zijner nalatenschap, indien hij met achterlating van wettige
afstamming sterft, doch ingeval hij zonder achterlating van
wettig kroost mocht komen te overlijden alsdan benoemt hij zijne
genoemde vrouw Berendina te Selle tot zijne eenige erfgenaam."
0807 Inv.nr.5011, akte nr.2544 d.d. 18760427
Berendina te Selle, huisvrouw van de landbouwer Gerrit Grevink
op den Kip in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle testamenten die zij vroeger
mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan haren
voornoemden man Gerrit Grevink het vruchtgebruik harer nalatenschap, indien zij met achterlating van afstamming sterft, doch
ingeval zij zonder achterlating van wettig kroost mocht komen te
overlijden alsdan benoemt zij haren meergenoemden man Gerrit
Grevink tot haren eenigen erfgenaam."
0808 Inv.nr.4973, akte nr.52 d.d. 18760506
Ten verzoeke van 1.Janna Alberta te Lintum, zonder beroep,
wonende Winterswijk, weduwe van Jan Albert te Lintum Janzoon
(overleden 2-3-1876), als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Johanna Maria- en Jan Lubertus te Lintum;
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2.Gerhardus Engelbartus te Lintum, wonende Winterswijk, als
voogd over Christina Johanna te Lintum, minderjarig kind uit de
eerste echt van Jan Albert te Lintum Janzoon met wijlen Johanna
Luberta Bennink; en 3.Lubertus Harmanus Bessinkpas op Ravenhorst, toeziend voogd der sub 1 genoemde minderjarigen; en 4.Jan
Hendrik Hijink op 't Selle in Woold als toeziend voogd der sub 2
genoemde minderjarige; wordt overgegaan tot inventarisatie der
nalatenschap van wijlen Jan Albert te Lintum Janzoon. Na ontbinding van het eerste huwelijk is inventaris opgemaakt op 28-31860. Het nu geïnventariseerde maakt de volle boedel uit, in
welken het voorkind ook nog wegens moeders versterf is berechtigd.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 26, samen ƒ 1546.=.
Passief: nummers 27, 28 en 51 t/m 54, samen ƒ 1214,88.
Onroerende goederen: nrs.29 t/m 42, waaronder nr.39, Bouwplaats
Höfken in Meddo voor de helft, en nr.40, De helft van het 1/6e
deel aan de bouwplaats de Hilte in Meddo.
Titels: nummers 43 t/m 50, waaronder boedelscheiding d.d. 14-101868 betreffende o.a. de nummers 39 en 40.
0809 Inv.nr.4973, akte nr.53 d.d. 18760507
Jan Esselink, grondeigenaar op Vriesenhuis in 't Woold, verkoopt
aan Wandrina Maria Elisabeth Hesselink, Janna Willemina Hesselink huisvrouw van Abraham Esselink, Josina Luberta Hesselink,
Janna Gesina Hesselink en Janna Aleida Hesselink, allen grondeigenaren in Winterswijk, het onafgedeeld 1/60e deel van enige
gronden in Meddo, sectie A nrs.2962, 4931, 4952, 4953, 4971,
1995, 2086 t/m 2089, samen groot 3.68.80 hectare voor 55 gulden.
De laatste titel van eigendom is een akte van koop d.d. 28-21871 voor notaris J.B.Dericks.
0810 Inv.nr.4973, akte nr.63 d.d. 18760523
Scheiding van gemeenschappelijk bezeten goederen tussen Jan
Esselink, grondeigenaar op Vriezenhuis (Woold) en huisvrouw
Josina Aleida Hijink (eerder wed.van Tobias Hesselink), voor
zich en als medevoogd en voogdes over Janna Aleida Hesselink,
minderjarig kind uit eerste huwelijk van Josina Aleida Hijink;
en de meerderjarige kinderen uit dit huwelijk, t.w. Janna Willemina Hesselink (gehuwd met Abraham Esselink op Meerdink in
Woold), Wandrina Maria Elisabeth-, Josina Luberta- en Janna
Gesina Hesselink op Vriezenhuis.
Bij akte van 12/22-7-1861 is boedel van wijlen Tobias Hesselink
en Josina Aleida Hijink geinventariseerd; van de 6 kinderen uit
dit huwelijk is er één spoedig na 's vaders dood overleden.
Bovendien zijn tussen de echtelieden Esselink en Hijink en de 5
bedoelde kinderen enige onroerende goederen, niet tot genoemde
boedel behorende, gemeenschappelijk eigendom geworden. De totale
waarde van de te verdelen 36 goederen bedraagt ƒ 127736,20.
Tot de goederen behoren o.a.:
ad 30: De bouwplaats Koldeweije in Meddo, sectie A nrs.2910,
2912, 2989, 2990, 2993, 3900, 4933, 4945 t/m 4951, 5013, 4888,
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5044 t/m 5047, 1971, 1978 t/m 1980, 1985 t/m 1987, 1990, 1929,
samen groot 17.97.20 hectare, geschat op ƒ 6041.=.
ad 32: Het onafgedeeld 5/12e deel van de plaats de Hilte in
Meddo, sectie A nrs.41, 42, 2123 t/m 2125, 2127, 2129 t/m 2134,
2266, 2269, 2270, 2608 t/m 2610, 2737, 2778, 2122a, 2738, 2771
t/m 2773, 2773bis, 2774, 4226, 4235 t/m 4241, 4460, 4507, 5264,
3927 (de laatste 2 nummers staan op naam van Jan Willem Hesselink en consorten),samen groot 27.74.17 hectare, geschat op
ƒ 4412,50.
ad 35: De bouwplaats de Horst in Meddo, sectie A nrs.24, 1999
t/m 2004, 2058, 2059, 2090 t/m 2093, 4273, 4274, 4276, 4960 t/m
4970, 4972, 4973, 4989 t/m 4991, 2985, 3884, 3889, 2986, 3899,
samen groot 21.23.50 hectare, geschat op ƒ 8762.=.
ad 36: Percelen bouw-, wei- en heidegrond bij de Horst in Meddo,
sectie A nrs.2962, 4931, 4952, 4953, 4971, 1995, 2086 t/m 2089,
samen groot 3.68.80 hectare, geschat op ƒ 3300.=.
Al deze in Meddo gelegen eigendommen worden toegedeeld aan de 5
kinderen Wandrina Maria Elisabeth-, Janna Willemina-, Josina
Luberta-, Janna Gesina- en Janna Aleida Hesselink.
0811 Inv.nr.4973, akte nr.78 d.d. 18760627
Hendrik Jan te Kolstee is op 3-5-1876 aan de Tuunte in Meddo
overleden. Ter inventarisatie van zijn nalatenschap verschijnen
Gerrit Jan te Kolstee, landbouwer op Kampman in Meddo (broeder
uit vollen bedde van de overledene) en de echtelieden Manus
Zeggelink, landbouwer op Snijdershuis in Hupsel onder Eibergen
en Christina te Kolstee (zuster uit halven bedde van de overledene), erfgenamen. De inventaris omvat: enkele effecten en
obligatiën, gezamenlijk groot ƒ 1025.= en enige oude hoeden,
kleren e.d. van luttel waarde en voor geen omschrijving vatbaar.
De schulden bestaan uit nog niet opgegeven kosten der laatste
ziekte; ƒ 9,65 voorschotten ter zake der begrafenis door Arnoldus Scholten, bewoner van Tuunte betaald; de overige begrafeniskosten zijn door Hendrik Jan te Kolstee nog bij zijn leven
met een bedrag van ƒ 50.= aan Arnoldus Scholten betaald.
Nog wordt opgegeven een oud zilveren horologie met zilveren
ketting. Zeggelink verklaart dat de overledene hem bij zijn
leven mondeling had beloofd dat Christina te Kolstee voor gelijk
deel van hem zou erven als de volle broer. De laatste wil zijn
erfrechten door 't Burgerlijk Wetboek blijven regelen, maar wil
zijn halfzuster van zijn erfdeel ƒ 100.= afstaan.
0812 Inv.nr.5011, akte nr.2616 d.d. 18760723
Jan Kortschot, kleermaker op den Weijenboom in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle testamenten, die hij vroeger mocht
hebben gemaakt te herroepen. Voorts tot zijnen eenigen erfgenaam
te benoemen zijnen bij hem inwonenden stiefzoon Gerrit Jan
Geelink."
0813 Inv.nr.5011, akte nr.2645 d.d. 18760925
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Antoon Hemink, landbouwer te Vreden, verkoopt aan Antoon Grevink, landbouwer op Grevink in Meddo 1/9e gedeelte aan het
bouwplaatsje de Steeg in Meddo, sectie A nrs.2207, 3745, 3750,
4015, 5189, 5190, 1164, 1167, 2204, 4090 t/m 4094, 4127, 4155,
4170, 4171, 4175, 4174, 4176, 5349, 4080 en 4081, samen groot 12
bunders 70 roeden 70 ellen, voor 500 gulden. Er zijn geen titels
van aankomst bekend.
0814 Inv.nr.5011, akte nr.2648 d.d. 18760927
Gerrit Jan Bargebos, landbouwer en bleeker op de Koldewei in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap aan zijne bij hem
inwonende huisvrouw Geziena Berendina Lammers, haar tevens
ontheffende van de verplichting tot zekerheidstelling."
0815 Inv.nr.5011, akte nr.2649 d.d. 18760927
Geziena Berendina Lammers, huisvrouw van de landbouwer en bleeker Gerrit Jan Bargebos, wonende op de Koldewei in Meddo, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap aan haren
voornoemden man Gerrit Jan Bargebos, hem tevens ontheffende van
de verplichting tot zekerheidstelling."
0816 Inv.nr.4973, akte nr.117 d.d. 18760928
Comparanten: 1.Janna Alberta te Lintum, wed.van Jan Albert te
Lintum Janzoon, voor zich en als moeder en voogdes over haar
kinderen Johanna Maria- en Jan Lubertus te Lintum; 2.Gerhardus
Engelbartus te Lintum als voogd over Christina Johanna te Lintum, kind uit eerste huwelijk van Jan Albert te Lintum Janzoon
en wijlen Johanna Luberta Bennink; 3.Lubertus Hermanus Bessinkpas op Ravenhorst in Dorpboer, als toeziend voogd der minderjarigen sub 1; 4.Jan Hendrik Hijink op 't Selle in Woold als
toeziend voogd der minderjarige sub 2; allen grondeigenaren te
Winterswijk. Zij willen scheiding van de gemeenschap van goederen welke bestaat tussen Janna Alberta te Lintum en de kinderen
van haar echtgenoot. De boedel is geinventariseerd bij acte van
6-5-1876.
Het gaat in deze boedel om goederen en schulden, met een saldo
van ƒ 17702,84.
Tot de boedel behoren o.a.:
ad o: Bloote eigendom van de onafgedeelde helft der bouwplaats
't Höfken in Meddo, sectie A nrs.2224 t/m 2226, 2353, 2368,
2408, 2412, 2413, 2439, 2448, 2522, 2525, 2568, 1095bis, 3842,
3844, 3851, 2935, 4107, 4111, 4113 t/m 4115, samen groot
28.35.09 hectare, geraamd voor dit deel ƒ 4212.=.
ad p: Bloote eigendom van het onafgedeeld 1/12e deel der bouwplaats Hilte in Meddo, sectie A nrs.41, 42, 2123 t/m 2125, 2127,
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2129 t/m 2134, 2266, 2269, 2270, 2608 t/m 2610, 2737, 2778,
2122a, 2738, 2771 t/m 2773, 2773bis, 2774, 4226, 4235, 4236 t/m
4241, 4460, 4507, 5264, 3927, samen groot 26 hectare, geraamd op
ƒ 880.=.
Deze eigendommen in Meddo worden toegescheiden aan Janna Alberta
te Lintum tegelijk met haar twee kinderen Johanna Maria- en Jan
Lubertus te Lintum.
0817 Inv.nr.5011, akte nr.2650 d.d. 18761002
Johannes Antonius Schurink, landbouwer in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die hij
vroeger mocht hebben gemaakt, te herroepen. Voorts tot zijne
eenige erfgenaam te benoemen, indien hij zonder achterlating van
wettige afstamming mocht overlijden, zijne bij hem inwonende
huisvrouw Grada Johanna te Veele, doch ingeval hij met achterlating van wettig kroost mocht overlijden, alsdan legateert hij
aan zijne voormelde vrouw Grada Johanna te Veele het vruchtgebruik zijner nalatenschap, haar tevens ontheffende van de verplichting tot zekerheidstelling."
0818 Inv.nr.5011, akte nr.2651 d.d. 18761002
Grada Johanna te Veele, zonder beroep, vrouw van de landbouwer
Johannes Antonius Schurink in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die
zij vroeger mocht hebben gemaakt, te herroepen. Voorts tot hare
eenige erfgenaam te benoemen, indien zij zonder achterlating van
wettige afstamming mocht overlijden, haren voornoemden man
Johannes Antonius Schurink, doch ingeval zij met achterlating
van wettig kroost mocht overlijden, alsdan legateert zij aan
haren meergemelden man Johannes Antonius Schurink het vruchtgebruik harer nalatenschap, hem tevens ontheffende van de verplichting tot zekerheidstelling."
0819 Inv.nr.4973, akte nr.118 d.d. 18761006
Berend Willem Loitink, landbouwer op Hoebink in Meddo, verkoopt
aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Winterswijk, het
vierde gedeelte ener hooimaat gelegen in Meddo, kadaster sectie
A nrs. 61, 62 en 2617, voor het geheel groot 2.48.31 hectare,
waarvan aan gezegde Diaconie reeds het onafgedeeld vierde behoorde en dat voor de koopsom van 600 gulden. Titel van aankomst: akte van scheiding d.d. 29-6-1875 voor notaris Roelvink
verleden.
(N.B.Betreft de zogenaamde Rietmaat).
0820 Inv.nr.5011, akte nr.2677 d.d. 18761120
Verkopers:1.Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar te
Winterswijk; 2.Wilhelmus Franciscus Grimmelt, koopman te Winterswijk, voor zich en als lasthebber van zijn zuster Martha
Catharina
Wilhelmina
Grimmelt,
religieuse
te
Oldenzaal;
3.Christiaan Hendrik Theodoor Grimmelt, logementhouder te Win15 november 2006
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terswijk; 4.Bernard Theodoor Grimmelt, koopman te Winterswijk.
Zij verkopen aan Bernard Gerrit Berenschot, landbouwer op Voshuis in Meddo, het onafgedeeld 15/16e gedeelte van een perceel
bos en heide genaamd het Tolkampsslat in Meddo, sectie H nr.1848
ad 1 bunder 83 roeden 80 ellen voor 750 gulden. Er zijn geen
titels van aankomst bekend.
0821 Inv.nr.4974, akte nr.134 d.d. 18761202
Ten verzoeke van 1.Gesina Verink, landbouwster op Dieterink in
Meddo, weduwe van Tobias te Strake (overleden 9-9-1876) als
vruchtgebruikster en als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Gerrit Jan- en Jan Albert te Strake; 2.Berend Willem
te Voortwis, landbouwer op Scholte van Huppel in Meddo, als
vader en voogd over Jan te Voortwis, kind uit zijn echt met
wijlen Janna Aleida te Strake; 3.Jan Albert te Strake, landbouwer op Laarberg in Dorpboer als toeziend voogd over de sub 1
genoemde minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving van de
nalatenschap van Tobias te Strake. Gesina Verink was in volle
goederengemeenschap met hem gehuwd, makende dus de helft van
hetgeen beschreven wordt de nalatenschap uit van Tobias te
Strake. Laatstgenoemde heeft een testament opgemaakt d.d. 17-61874.
Roerende goederen en obligatiën c.a.: nummers 1 t/m 81, samen
ƒ 16934,70.
Onroerend goed:
nr.82: Het goed Dieterink in Meddo, en Dieterink-Nijhuis, den
Poel en Hobbenakkerkamp en een vijfde Sevink molen en 2½ zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
nr.83: De helft van het plaatsje de Menkhorst in Holterhoek
onder Eibergen ad 10.25.29 hectare.
nr.84: Het 1/3e deel van de bouwplaats Hoenink onder Aalten.
nr.85: Twee begraafplaatsen op de Algemene Begraafplaats te
Winterswijk.
Schulden: ƒ 607,20.

0822 Inv.nr.5012, akte nr.2704 d.d. 18770123
Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle testamenten die hij vroeger mocht
hebben gemaakt te herroepen. Voorts tot zijne eenige erfgenaam
te benoemen, indien hij zonder achterlating van wettig kroost
mocht komen te sterven, zijne bij hem inwonende huisvrouw Anna
Willemina Tigcheloven, doch ingeval hij met achterlating van een
of meer wettige kinderen mocht komen te overlijden, alsdan
verklaarde hij aan zijne meergenoemde huisvrouw te legateren het
vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap."
0823 Inv.nr.5012, akte nr.2705 d.d. 18770123
Anna Willemina Tigcheloven, huisvrouw van de landbouwer
Willem Ubbink op Wanders in Meddo, geeft haar testament op:
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"De erflaatster verklaarde alle testamenten die zij vroeger
mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts tot haar eenige erfgenaam te benoemen, indien zij zonder achterlating van wettig
kroost mocht komen te sterven, haren voornoemden man Jan Willem
Ubbink, doch ingeval zij met achterlating van een of meer wettige kinderen mocht komen te overlijden, alsdan verklaarde zij aan
haare meergenoemde man te legateren het vruchtgebruik harer
geheele nalatenschap."
0824 Inv.nr.4975, akte nr.32 d.d. 18770303
Jan Derk Loitink, landbouwer op Voshuis in Meddo, verkoopt aan
Bernard Gerrit Berenschot, landbouwer, mede op Voshuis wonende,
de helft van de inboedel des huizes, landbouwbedrijf, levende
have, vee, geoogst en ongeoogst gewas, voorts voortvaring van
landbouw, alles aanwezig op de bouwplaats Voshuis voornoemd. Van
de andere helft is de koper reeds eigenaar door zijn echt met
Janna Geertruid Loitink.
0825 Inv.nr.4975, akte nr.33 d.d. 18770303
Testament van Jan Derk Loitink, landbouwer op Voshuis in Meddo.
Hij legateert aan zijn dochter Janna Geertruid Loitink, huisvrouw van Bernard Gerrit Berenschot en bij haar vooroverlijden
aan haar wettige afstammelingen bij plaatsvervulling:
1.Onafgedeeld 9/16e deel van de plaats Voshuis in Meddo (overig
deel bezit de dochter reeds); de waarde van dat deel moet binnen
3 maanden na de dood van Jan Derk Loitink in zijn boedel worden
gebracht. De waarde van het geheel wordt gesteld op ƒ 8000.=.
2.Onafgedeeld 9/16e deel van het halve Maashuisje in Meddo en
daarbij behorende rechten aan een zitplaats in de Herv.Kerk te
Winterswijk (overig deel dier helft bezit de dochter reeds); de
waarde moet binnen dezelfde termijn in de boedel worden gebracht. De waarde van de halve plaats wordt gesteld op ƒ 1000.=.
3.Onder sub 1 en de daar genoemde waarde behoort ook: a.land en
heide uit inventaris d.d. 22-5-1855 onder nr.5 voorkomende en de
kerkgezitten daar sub 4 vermeld, en b.veengrond achter Tolkamp
in het Kolenbargerveen wat het deel van Jan Derk Loitink betreft
(overige van dat veen behoort reeds aan de dochter).
0826 Inv.nr.5012, akte nr.2743 d.d. 18770309
Johannes Hendrikus Boerhof, reiziger in manufacturen te Winterswijk, verklaart te hebben verkocht aan Hendrika Antonia Boerhof,
landbouwster op Stoltenborg in Meddo. het erfrecht van verkoper
in de nalatenschap zijner moeder Grada Boeijink, op Stoltenborg
gewoond hebbende en aldaar overleden, voor 1200 gulden. Koopster
zal 200 gulden moeten betalen indien 6 maanden tevoren van een
of andere zijde is losgezegd. Koopster zal de resterende 1000
gulden moeten betalen, zodra verkoper een hypothecaire schuld ad
1000 gulden, welke hij op zijn aandeel in de onroerende goederen
tot voormelde nalatenschap behorende heeft gevestigd, zal hebben
afgelost, tenzij koopster mocht verkiezen die schuld zelf af te
lossen. Verkoper zal ten allen tijde een vrije ingang in het
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ouderlijke huis behouden, mits tot huisbest medewerkende.
0827 Inv.nr.5012, akte nr.2752 d.d. 18770327
(eerste zitting d.d.13-3-1877 akte nr.2744). Veiling ten verzoeke van: 1.Johannes Antonius Heming, landbouwer op Klein Oostendorp (Meddo); 2.Johannes Gerhardus ten Bengevoord, winkelier
(Winterswijk); 3.Gerhardus Arnoldus ten Bengevoord (Winterswijk)
met ad 2 gemachtigde van Helena Dorothea-, Dela-, Johanna Hendrika- en Noël ten Bengevoord, allen zonder beroep (Winterswijk);4.Roelof Buijnink, timmerman (Lichtenvoorde) als gemachtigde van Cornelis Voltman, timmerman (Bredevoord) als vader en
voogd over zijn in huwelijk met wijlen Gerharda Catharina Helena
Worms geboren en nog minderjarige kinderen Gerhardus Arnoldusen Johannes Theodorus Voltman; 5.Gerhardus Arnoldus Worms (Aalten) voor zich en als toeziend voogd over de kinderen; 6.Johanna
Theodora Arnolda Worms, zonder beroep (Aalten); 7.Willem Hendrik
Voltman, zonder beroep (Aalten); 8.Anthonij Stephanus Jan Bekink
(Aalten) als gemachtigde van Hendrik Jan Voltman, molenaar (Ambt
Doetinchem); 9.Hendrik Jan Degenaar, bakker (Aalten); 10.Derk
Jan Degenaar, bakker (Aalten); 11.Hendrik Jan Kluvers, winkelier, en vrouw Gerharda Arnolda Degenaar (Borculo) voor hen
zelfen als voogdes en medevoogd over de minderjarige kinderen
uit 1e huwelijk van Gerharda Arnolda Degenaar met nu wijlen Derk
Johan Kluvers, m.n. Elibartus-, Anna Geertruida- en Hendrik Jan
Kluvers; 12.Herman Kluvers (Borculo) als toeziend voogd der
kinderen sub 11.
Verkocht wordt de bouwplaats Klein Oostendorp in Meddo en Zwolle
(Eibergen), Winterswijk sectie A en Beltrum sectie A ad 34
bunders 41 roeden 30 ellen. Kopers:
1e.Bouwplaats Klein Oostendarp in Meddo sectie A nrs.996 t/m
1001, 1007 t/m 1011, 3561, 3566, 3567, 3574, 3575 en 3576 en
Beltrum sectie A nrs.259 t/m 263, 265 t/m 267, ad 16 bunders 50
roeden 30 ellen, bezwaard met een jaarlijkse uitgang van 3
garven rogge: Johannes Antonius Heming (Meddo) voor ƒ 5050.=.
2e.Bouwland en bos achter de Esch in Zwolle, Beltrum sectie A
nr.268 en oostelijk deel van 271 en 2019, ad 2 bunders 86 ellen:
idem voor ƒ 670.=.
3e.Bouwland en heide idem sectie A nrs.270, 2020, 269 en westelijk deel van 271 en 2019 ad 2 bunders 33 roeden 24 ellen: idem
ƒ 360.=.
4e.Bouw-, weiland en hakhout bij Dankbaar in Zwolle, Beltrum
sectie A nrs.191 t/m 194 en 2064 ad 1 bunder 17 roeden 70 ellen:
Grades Johannes Dankbaar, landbouwer in Zwolle, voor ƒ 888.=.
5e.Heide genaamd den Bosch in Zwolle, Beltrum sectie A nr.2035
ad 1 bunder 62 roeden 50 ellen: idem voor ƒ 375.=.
6e.Idem, Beltrum sectie A nr.2034 ad 18 roeden 10 ellen: Johannes Hermanus Hassink, steenbakker in Zwolle voor ƒ 22.=.
7e.Heide in het Zwolsche broek, Beltrum sectie A zuidelijk deel
van 2053 ad 2 bunders 13 roeden 10 ellen: als nr.4 voor ƒ 71.=.
8e.Idem naast het vorige, noordelijk deel van A 2053 ad 2 bunders 13 roeden 10 ellen: Grades Bernades Revehorst, landbouwer
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op Wiegerink (Lichtenvoorde) voor ƒ 81.=.
9e.Heide het Oostendorpsslat in Meddo, sectie A nr.3577 ad 34
roeden: Jan Hendrik Eijtink, landbouwer in Meddo, voor ƒ 58.=.
10e.Hakhout en weiland de Wessinkmaat in Zwolle, sectie A
nrs.455, 458, oostelijk deel van 456 ad 1 bunder 63 roeden 60
ellen: Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar (Meddo) voor ƒ
1000.=.
11e.Idem, naast het vorige A 459 en deel van 456 ad 1 bunder 50
roeden 10 ellen: als 10 voor ƒ 760.=.
12e.Heide het Oostendorpsslat (Meddo) sectie A nr.3701 ad 2
bunders 83 roeden 70 ellen: als 9 voor ƒ 250.=.
Koper percelen 1, 2, 3 was reeds voor de helft eigenaar. Koper 8
koopt als gemachtigde van Johannes Antonius Heming (Meddo), die
reeds voor de helft eigenaar is. Koper Heming verklaart dat van
de 4 door hem gekochte percelen 1/8e blijft aan de medeverkopers onder 2 en 3 genoemd. Koper 6 heeft gekocht als gemachtigde van Johannes Bernadus Antonij van Basten Batenburg,
koopman (Lichtenvoorde). Koper 10 en 11 heeft gekocht voor de
helft voor zich en voor de wederhelft als gemachtigde van Johannes Bernadus Overkamp, steenbakker in Meddo. Verkopers kennen
geen titel van aankomst van het onroerend goed.
0828 Inv.nr.3172, akte nr.78 d.d. 18770413 (Groenlo).
Wilhelmus Antonius Boerhof,landbouwer te Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"Ik herroep alle beschikkingen van uitersten wil, voor het
verlijden dezer door mij gemaakt. Ik benoem tot eenige en algeheele erfgename van al de goederen die ik bij mijn overlijden
zal nalaten mijne aanstaande echtgenoote Geertruida te Brake.
Ingeval van kinderloos overlijden van mijne genoemde aanstaande
echtgenoote Geertruida te Brake benoem ik tot eenigen en algeheelen erfgenaam van al de roerende goederen door mij ten huwelijk aangebragt en tijdens het huwelijk met gemelde Geertruida
te Brake verkregen en der onroerende goederen aangekocht tijdens
mijn huwelijk uit de overwinst, Jan Willem Raassink, landbouwer
wonende op Verrooi te Groenlo en mogt deze vooroverleden zijn
dan zijne echtgenoote Johanna Hendrika ten Beijtel. Ik benoem
tot uitvoerster van dezen mijnen uitersten wil mijne genoemde
echtgenoote en bij vooroverlijden genoemden Jan Willem Raassink
met verleening van alle daartoe noodige magt en regt en in het
bijzonder het regt van inbezitneming mijnes geheelen boedels
overeenkomstig de wet."
0829 Inv.nr.3172, akte nr.79 d.d. 18770413 (Groenlo).
Geertruida te Brake, landbouwster op Verrooi te Groenlo, geeft
haar testament op:
"Ik benoem tot eenigen en algeheelen erfgenaam van al de goederen die ik bij mijn overlijden zal nalaten mijn aanstaanden
echtgenoot Wilhelmus Antonius Boerhof. Ingeval van kinderloos
vooroverlijden van mijnen genoemden aanstaanden echtgenoot
Wilhelmus Antonius Boerhof benoem ik tot eenigen en algeheelen
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erfgenaam, van al de roerende goederen door mij ten huwelijk
aangebragt en tijdens het huwelijk met gemelde Wilhelmus Antonius Boerhof verkregen en der onroerende goederen aangekocht
tijdens mijn huwelijk uit de overwinst, Jan Willem Raassink
landbouwer wonende op Verrooi te Groenlo en mogt deze vooroverleden zijn dan zijne echtgenoote Johanna Hendrika ten Beijtel.
Ik benoem tot uitvoerder van dezen mijnen uitersten wil mijnen
genoemden aanstaanden echtgenoot en bij vooroverlijden genoemden
Jan Willem Raassink met verleening van alle daartoe noodige magt
en regt en in het bijzonder het regt van inbezitneming mijnes
geheelen boedels overeenkomstig de wet."
0830 Inv.nr.4975, akte nr.57 d.d. 18770419
Hendricus Nijenhuis, weduwnaar van Aaltje Nahuis, landbouwer op
Snijdershuis in Meddo, en Janna Willemina Simmelink, weduwe van
Jan Hendrik Simmelink, zonder beroep, laatst gewoond hebbende op
Meerdink in Henxel, zijn voornemens een huwelijk met elkaar aan
te gaan. Er zal tussen hen alleen gemeenschap van winst en
verlies bestaan.
Hendricus Nijenhuis brengt aan: behalve het plaatsje Snijdershuis in Meddo, enige roerende goederen, landbouwzaken, levende
have, kleren en lijfsdracht, waard samen ƒ 500.=.
Janna Willemina Simmelink brengt aan: a.een kast en enige andere
meubelstukken, kleren en lijfsdracht, samen waard ƒ 100.=; en
b.een certificaat der Italiaansche 5% schuld groot 1000 lires;
c.een 5% obligatie t.l.v. Oostenrijk groot 100 gulden zilver
metalliek; d.2 certificaten der Nederlandsche 4% schuld, elk van
100 gulden; e.een vordering op Hendrik Jan ten Hagen op Boonenhuis in Henxel ad 250 gulden; f.een vordering op Willem Simmelink op Meerdink in Henxel ad 600 gulden; g.nog een idem op idem
ad ƒ 500.=.
De eerststervende maakt aan de langstlevende het vruchtgebruik
zijner of harer nalatenschap.
0831 Inv.nr.5012, akte nr.2804 d.d. 18770505
Verkopers:
1.Grada
Berendina
Poelhuis,
zonder
beroep
en
2.Gerhardus Johannes Schuring, landbouwer op Wesselink, als
gehuwd met Johanna Wilhelmina Poelhuis, alle te Winterswijk. Zij
verkopen voor 1000 gulden aan Johannes Bernadus Poelhuis, landbouwer op Keveskamp in Meddo het onafgedeeld 2/5e gedeelte aan
de onroerende en roerende goederen:
a.Het bouwplaatsje Keveskamp in Meddo, bestaande in getimmerten,
bouw-, tuin-, hooi- en weiland, hakhout, heide en veen, sectie A
nrs.1307, 1313, 1321 t/m 1323, 1648, 3854, 4394 t/m 4405, 4408,
4781, 4782, 5213 en 5261, samen groot 14 bunders 98 roeden 90
ellen. Als titel van aankomst is bekend een koopacte voor notaris Dericks verleden d.d. 24-10-1864.
b.De inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals op Keveskamp wordt gevonden en
voorzover niet reeds aan koper en huisvrouw toebehorende.
De koper neemt voor zijn rekening de schulden uit de nalaten15 november 2006
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schappen van wijlen zijn vader Gerrit Jan Poelhuis en wijlen
zijn zuster Aleida Poelhuis en zulks voor het aandeel der verkopers geraamd op 250 gulden.
0832 Inv.nr.5012, akte nr.2865 d.d. 18770730
Grada Johanna Poelhuis, weduwe van Gerrit Jan Tiggeloven, landbouwster op Poelhuis in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde, den uitersten wil in Augustus 1874
voor mij notaris verleden te willen wijzigen in volgender voege:
Alles wat de erflaatster bij bedoeld testament had gemaakt ten
behoeve van haren nu overleden zoon, Bernadus Antonius Tigcheloven, alsnu te maken aan en ten behoeve van diens zoon, het
kleinkind der erflaatster, met name Johannes Gradus of ook wel
Johannes Gerhardus Tiggeloven in echt verwekt met zijne nagelaten huisvrouw Johanna Geziena Elsinghorst, alles onder dezelfde
verplichtingen en bepalingen als in het meerbedoelde vorige
testament der erflaatster zijn vastgesteld."
0833 Inv.nr.5012, akte nr.2901 d.d. 18770906
Grades Johannes Hermanus of Johannes Grades Hermanus ter Steeg,
landbouwer op de Steeg in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle testamenten die hij
vroeger mocht hebben gemaakt. Voorts te legateren het vruchtgebruik zijner nalatenschap aan zijnen bij hem inwonenden broeder
en zijne zuster Johannes Arnoldus- en Janna Berendina ter Steeg,
zoolang zij ongehuwd zijn mits daarvan aan de overige zusters
des erflaters jaarlijks uitkeerende ieder drie gulden; dit
legaat zal bij vooroverlijden van den eenen ook levenslang ten
behoeve van den langstlevende van hun beiden blijven bestaan; en
eindelijk met inachtneming van vorenstaand vruchtgebruik tot
zijne eenige erfgenaam te benoemen zijn zusters kind Willemina
Catharina Groot-Beernink bij hare ouders onder Vreden in Pruissen wonende."
0834 Inv.nr.5012, akte nr.2902 d.d. 18770913
Gerrit Jan Meddehold, landbouwer op de Beijershut in Meddo,
geeft zijn testament op: "De erflater verklaarde alle testamenten die hij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te
legate- ren aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Antonia Johanna ter Steeg het vruchtgebruik zijner nalatenschap onder verplichting om van zijne nalatenschap dadelijk na zijn overlijden
50 gulden te besteden voor het zielenheil des erflaters."
0835 Inv.nr.5012, akte nr.2903 d.d. 18770913
Antonia Johanna ter Steeg, huisvrouw van de landbouwer Gerrit
Jan Meddehold op de Beijershut in Meddo, geeft haar testament
op:
"De erflaatster verklaarde alle testamenten die zij vroeger
mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan haren
meergenoemden man Gerrit Jan Meddehold het vruchtgebruik harer
nalatenschap onder verplichting om van hare nalatenschap dade15 november 2006
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lijk na haar overlijden 50 gulden te besteden voor het zielenheil der erflaatster."
0836 Inv.nr.5012, akte nr.2915 d.d. 18771006
Ten verzoeke van a.Johanna Geziena Elsinghorst, weduwe van
Bernadus Antonius Tigcheloven (overleden 6-7-1877), landbouwster
op Poelhuis in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over
haar minderjarig kind Johannes Gerhardus Tigcheloven; b.Johannes
Hendrikus Sevink, landbouwer op Sevink, toeziend voogd over de
minderjarige; wordt overgegaan tot de beschrijving van 2 boedels, t.w.:
1.Inventaris van de goederengemeenschap tussen Johanna Geziena
Elsinghorst en wijlen haar man Bernadus Antonius Tigcheloven
(zie hierbij de huwelijksvoorwaarden d.d. 20-4-1875);
2.Inventarisatie van de nalatenschap van Grada Johanna Poelhuis
(overleden september 1877), weduwe van Gerrit Jan Tigcheloven
(zie hierbij testamenten d.d. 10-8-1874 en 30-7-1877) met als
enige erfgenaam haar minderjarig kleinkind Johannes Gerhardus
Tigcheloven.
Boedel ad 2: Tot deze boedel was de overledene Grada Johanna
Poelhuis voor de helft gerechtigd, in de wederhelft de inventarisante en haar kind voor 3/10e en Jan Frederik- en Johanna
Grada Tigcheloven elk voor 1/10e gerechtigd.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 101, samen ƒ 2465,90.
Onroerend goed: nr.102: bouwplaats Poelhuis in Meddo met bijbehorend bouwplaatsje den Nijenboer en nr.103: perceel weiland in
de Kevestermaat en heide onder Vreden.
Boedelschulden: nummers 104 t/m 108, samen ƒ 478,70.
Vorderingen: nrs.109 t/m 111, samen ƒ 59,85.
Boedel ad 1: Behorende aan inventarisante en haar minderjarig
kind.
Boedelpapieren: nummer 112, koopakte d.d. 7-11-1874.
Roerende goederen: nummers 113 t/m 133, samen ƒ 669.=.
Vorderingen: nummers 134 t/m 137, samen ƒ 2955.=.
Boedelschulden: nummers 138 en 139, samen ƒ 43,35 en voorts aan
comparant Sevink en aan Jan Willem Ubbink elk ƒ 1200.= en de
begrafeniskosten ad ƒ 77,70.

0837 Inv.nr.5013, akte nr.2961 d.d. 18771218
Geertruida Aleida Harmina Beukenhorst, zonder beroep, vrouw van
Jan Willem Hesselink, koopman, wonende te Winterswijk, maakt
haar testament op. Zij legateert aan:
I.Haar dochter Johanna Hesselink, gehuwd met Gerrit Grooters te
Dinxperlo, haar onverdeelde helft in de bouwplaats Helmerdink
met de Helmerdinkmaat in Meddo, tegen uitkering van ƒ 4000.=.
II.Haar zoon Derk Hesselink, candidaat-notaris te Winterswijk,
haar onafgedeeld 1/16e aan de bouwplaats de Hilte in Meddo, haar
onafgedeelde helft aan circa 56 aren bouwland op den Lagenpas,
aan circa 2 hectare heide in het Vossenveld, en aan het voorste
gedeelte der weide bij de Weijenborg groot voor het geheel circa
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56 aren, alles te Winterswijk, tegen uitkering van ƒ 1910.=.
III.Haar zoon Jan Hesselink, landbouwer op Grooters bij Winterswijk, het erve Grooters met Bolthof en Grootersnijhuis tegen
uitkering voor haar helft hierin van ƒ 7500.=.
IV.Haar dochter Aleida Hesselink, bij haar inwonende, haar
onafgedeelde helft aan circa 84 aren bouwland op den Wanders
akker en aan circa 28 aren bouwland bij de Oliemolen en aan
circa 25 aren bouwland bij het Oostervoord, alles bij Winterswijk, tegen uitkering van ƒ 1462,50.
V.Haar zoon Jan Willem Hesselink junior, bij haar inwonende,
haar onafgedeelde helft aan het door erflaatster bewoonde huis
in Winterswijk, een perceel grasgrond op den Zellekamp groot
circa 14 aren, een perceel bouwland aan den grindweg naar Groenlo achter de Harmonie, groot circa 70 aren, een perceel nieuw
ontgonnen grond tegenover het laatste, groot circa 14 aren, een
dennenkamp achter de Morgenzon, een perceeltje achter Woordeskamp, het dennebosje in het Vossenveld achter de Plakkan en het
weiland de Brandsbosch met het perceeltje er voor, tegen uitkering van ƒ 3417,50.
Het laatste legaat gaat onder de uitdrukkelijke bepaling dat de
legataris Jan Willem Hesselink, zijn zuster de voornoemde Aleida
Hesselink (sub IV), bij zich aan huis van kost en inwoning zal
moeten voorzien na afloop van na te melden vruchtgebruik, voor ƒ
100.= per jaar in het geheel berekend, maar wanneer zijn zuster
niet meer bij hem wil blijven zal hij haar ƒ 500.= uitkeren.
Eindelijk verklaarde de erflaatster aan haar echtgenoot Jan
Willem Hesselink te legateren het vruchtgebruik harer nalatenschap, hem tevens benoemende tot executeur testamentair met
macht van in bezitstelling.
0838 Inv.nr.5013, akte nr.2962 d.d. 18771218
Jan Willem Hesselink, koopman te Winterswijk, maakt zijn testament op. Hij legateert aan:
I.Zijn dochter Johanna Hesselink, gehuwd met Gerrit Grooters te
Dinxperlo, zijn onverdeelde helft in de bouwplaats Helmerdink
met de Helmerdinkmaat in Meddo, tegen uitkering van ƒ 4000.=.
II.Zijn zoon Derk Hesselink, candidaat-notaris te Winterswijk,
zijn onafgedeeld 1/16e aan de bouwplaats de Hilte in Meddo, zijn
onafgedeelde helft aan circa 56 aren bouwland op den Lagenpas,
aan circa 2 hectare heide in het Vossenveld, en aan het voorste
gedeelte der weide bij de Weijenborg groot voor het geheel circa
56 aren, alles te Winterswijk, tegen uitkering van ƒ 1910.=.
III.Zijn zoon Jan Hesselink, landbouwer op Grooters bij Winterswijk, het erve Grooters met Bolthof en Grootersnijhuis tegen
uitkering voor haar helft hierin van ƒ 7500.=.
IV.Zijn dochter Aleida Hesselink, bij hem inwonende, zijn onafgedeelde helft aan circa 84 aren bouwland op den Wanders akker
en aan circa 28 aren bouwland bij de Oliemolen en aan circa 25
aren bouwland bij het Oostervoord, alles bij Winterswijk, tegen
uitkering van ƒ 1462,50.
V.Zijn zoon Jan Willem Hesselink junior, bij hem inwonende, zijn
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onafgedeelde helft aan het door erflater bewoonde huis in Winterswijk, een perceel grasgrond op den Zellekamp groot circa 14
aren, een perceel bouwland aan den grindweg naar Groenlo achter
de Harmonie, groot circa 70 aren, een perceel nieuw ontgonnen
grond tegenover het laatste, groot circa 14 aren, een dennenkamp
achter de Morgenzon, een perceeltje achter Woordeskamp, het
dennebosje in het Vossenveld, achter den Plakkan en het weiland
de Brandsbosch met het perceeltje er voor, tegen uitkering van ƒ
3417,50.
Het laatste legaat gaat onder de uitdrukkelijke bepaling dat de
legataris Jan Willem Hesselink, zijn zuster de voornoemde Aleida
Hesselink (sub IV), bij zich aan huis van kost en inwoning zal
moeten voorzien na afloop van na te melden vruchtgebruik, voor ƒ
100.= per jaar in het geheel berekend, maar wanneer zijn zuster
niet meer bij hem wil blijven zal hij haar ƒ 500.= uitkeren.
Eindelijk verklaarde de erflater aan zijn echtgenoot Geertruida
Aleida Harmina Beukenhorst te legateren het vruchtgebruik zijner
nalatenschap, haar tevens benoemende tot executrice testamentair
met macht van in bezitstelling.
0839 Inv.nr.5014, akte nr.2993 d.d. 18780205
Comparanten: 1.Johanna Geziena Elsinghorst, weduwe Bernadus
Antonius Tiggeloven, landbouwster op Poelhuis in Meddo, als
moeder en voogdes over haar minderjarig kind Johannes Gerhardus
Tiggeloven; 2.Johannes Hendrikus Sevink, landbouwer op Sevink in
Meddo, gehuwd met Geziena Berendina Tiggeloven; 3.Jan Willem
Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo, gehuwd met Anna Wilhelmina Tiggeloven; 4.Jan Frederik Tiggeloven, landbouwer op Poelhuis in Meddo; 5.Grada Johanna Tiggeloven, zonder beroep, wonende op Poelhuis in Meddo. Zij keuren de uiterste wilsbeshikkingen
d.d. 10-8-1874 en 30-7-1877 van hun moeder en schoonmoeder Grada
Johanna Poelhuis (overleden in 1877), weduwe van Gerrit Jan
Tiggeloven goed, waarbij haar kleinkind, de genoemde minderjarige Johannes Gerhardus Tiggeloven tot haar enige erfgenaam wordt
benoemd. De door Grada Johanna Poelhuis aan haar kleinzoon
nagelaten onroerende goederen kunnen nu in de openbare registers
worden overgeschreven op Johannes Gerhardus Tiggeloven. Dit
betreft de helft aan:
a.De bouwplaats Poelhuis in Meddo, sectie A nrs.1496, 1508,
1525, 1541, 1543 t/m 1546, 1548 t/m 1561, 1565 t/m 1567, 1696
t/m 1698, 1710, 2896, 2897, sectie B nrs.1941, 1942, 2097, 2098,
2129, 2603, noordelijk deel van 48 (ad 7 aren), sectie I
nrs.1627, 1651, sectie A nrs.1542, 1564, 1709, 1724, 3865, 3866,
4535, 4538 t/m 4540, 4554, 4581, 4585, 4616, 4618, 4624, 4625,
4631, 4635 t/m 4637, 4702, 4710, 4723, 4724, 4731 t/m 4733, 4738
t/m 4740, 5331, 5332, 5334, 5335, 5338, 5339, 5340 t/m 5343,
samen groot 45.74.43 hectare.
b.De gronden welke in de buurschap Gaxel, gemeente Vreden
(Pruissen) zijn gelegen.
0840 Inv.nr.5014, akte nr.3030 d.d. 18780329
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Comparanten 1.Wilhelmus Antonius Boerhof, landbouwer, wonende in
Groenlo en 2.Derk Antonie Gelink, kantoorbediende te Winterswijk, als gemachtigde van Anna Maria Boerhof, particuliere in
het gesticht te Groenlo wonende, verkopen aan Hendrika Antonia
Boerhof, landbouwster op Stoltenborg in Meddo, het erfrecht van
comparanten 1 en 2 in de nalatenschap hunner moeder Grada Boeijink op Stoltenborg voor ƒ 800.= voor 't aandeel van eerstgenoemde en ƒ 700.= voor 't aandeel van de tweede comparant.
Het betreft hier 3/8e deel aan de bouwplaats Stoltenborg in
Meddo, sectie A nrs.938 t/m 941, 949 t/m 951, 954, 955, 3087,
3445 t/m 3450, 3510, 3512, 3513, 3530, 3531, 3710, 3787, 3789,
5369 t/m 5372 en sectie H nr.1759, samen groot 21.97.70 hectare.
0841 Inv.nr.5014, akte nr.3031 d.d. 18780329
Johannes Boerhof, landbouwer, wonende op Stoltenborg in Meddo,
verkoopt aan Johannes Wilhelmus Smeenk, landbouwer in Miste:
a.De helft aan de inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij,
geoogste en te velde staande vruchten, zoals een en ander op
Stoltenborg wordt gevonden.
b.Een vierde gedeelte aan de bouwplaats Stoltenborg in Meddo,
sectie A nrs.3087, 3787, 3710, 3445 t/m 3450, 3510, 3512, 3513,
3530, 3531, 3789, 938 t/m 941, 949 t/m 951, 954, 955, 5369 t/m
5372 en sectie H nr.1759, samen groot 21.97.70 hectare.
De koopsom bedraagt 1600 gulden. Er zijn geen titels van aankomst bekend. Verkoper behoudt het beheer over de boerderij en
huishouding, zolang hij verkiest.
0842 Inv.nr.5014, akte nr.3050 d.d. 18780426
Johannes Hendrikus Groot Hemmink, landbouwer in Beltrum (Eibergen) en Johanna Catharina Bengfort, zonder beroep, wonende in
Meddo, verklaren een huwelijk te willen aangaan en t.a.v. hun
aan te brengen goederen te willen huwen in wettelijke algehele
goederengemeenschap, met uitzondering van hun klederen. Voorts
verschijnen Antonius Grevink en Berendina Maria ter Steeg,
echtelieden en landbouwers op Grevink in Meddo, die verklaren
ter zake van voormeld huwelijk te schenken aan de a.s. echtgenoten:
a.2/9e gedeelte aan het bouwplaatsje de Steeg in Meddo, sectie A
nrs.2207, 3745, 3750, 4015, 5189, 1164, 1167, 2204, 4090 t/m
4094, 4127, 4155, 4170, 4171, 4175, 4174, 4176, 5349, 4080 en
4081, samen groot 12.70.70 hectare.
b.De inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals een en ander op het bouwplaatsje
Grevink wordt gevonden.
Schenkers of de langstlevende hunner behouden zich het gebruik
en beheer van het geschonkene voor. Als titel van aankomst is
bekend de akte van koop (notaris Dericks) van 25-9-1876.
0843 Inv.nr.4977, akte nr.54 d.d. 18780507
1.Wandrina Maria Elisabeth Hesselink; 2.Janna Willemina Hesselink en haar man Abraham Esselink op Meerdink in 't Woold;
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3.Josina Luberta Hesselink en haar man Jan Hesselink op Grooters; 4.Janna Gesina Hesselink; 5.Janna Aleida Hesselink; allen
grondeigenaren in Winterswijk, delen de navolgende uit ouderlijke nalatenschap komende gemeenschap:
a.Het halve Vriesenveen in 't Woold, 0.57.80 hectare ad ƒ 400.=
b.Perceel bos in 't Hijinkkot in 't Woolds, 1.53.90
hectare ad ......................................... " 1745.=
c.Perceel idem, 1.31.10 hectare ad .................. " 1250.=
d.Bouwplaats Koldeweij in Meddo, sectie A nrs.2910,
2912, 2989, 2990, 2993, 4945 t/m 4951, 5013, 4888,
5044 t/m 5047, 1971, 1978 t/m 1980, 1985 t/m 1987,
1990, 1929, samen 17.97.20 hectare ... ............ " 6741.=
e.Bouwplaats Oosterholt onder Eibergen (Lichtenvoorde)
49.74.40 hectare .................................... 14152.=
f.5/12e deel van bouwplaats de Hilte in Meddo, sectie A
nrs.41, 42, 2123 t/m 2125, 2127, 2129 t/m 2134, 2266,
2269, 2270, 2608 t/m 2610, 2737, 2778, 2122a, 2738,
2771 t/m 2773, 2773bis, 2774, 4226, 4235 t/m 4241,
4460, 4507, 5264, 3927, 27.74.17 hectare ad ....... " 4412.=
g.Gronden in Meddo, sectie A nrs.2962, 2086, 2087 t/m
2089, 1.69.90 hectare ............................. " 1650.=
h.Gronden in Meddo, sectie A nrs.4931, 4952, 4953,
4971, 1995, 4930, 4932, 2.19.80 hectare ad ........ " 1650.=
i.Van de gerede gelden en afgeloste obligatien aan
condividenten gezamenlijk toegedeeld bij boedelscheiding 23-5-1876 .................................... " 23948.=
k.Bouwplaats de Horst in Meddo, sectie A nrs.24, 1999
t/m 2004, 2058, 2059, 2090 t/m 2093, 4273, 4274,
4276, 4960 t/m 4970, 4972, 4973, 4989 t/m 4991, 2985,
3884, 3889, 3986, 3899, 21.23.50 hectare .......... " 8762.=
_________
Totaal ƒ 64710.=
Voorzover het Meddo betreft gaat sub f naar comparante 1; sub g
en k naar comparante 2; sub d en h naar comparante 3.
0844 Inv.nr.5014, akte nr.3062 d.d. 18780516
Hendrik Scholten, rentenier te Winterswijk, verkoopt aan Jan
Bernard Gerhardus Tenkink, grondeigenaar op het Lintum in 't
Woold, het goed Simmelink in Meddo, sectie A 1717, 1718, 1721,
1722, 1728 t/m 1731, 1733 t/m 1743, 1748 t/m 1751, 1751bis, 1752
t/m 1754, 1756, 1757, 1759, 1763 t/m 1767, 1769 t/m 1790, 1795,
1822 t/m 1828, 4477, 4511, 4515, 4517, 4573, 4841 t/m 4844,
4889, 4890, 4908 t/m 4917, 4920, sectie I nrs.1645, 1646, 1699,
1700 t/m 1704, 2189, 2190, 2196, 2197, 2199, samen groot 55
bunder 62 roeden 87 ellen voor 27000 gulden min 9000 gulden
wegens het vruchtgebruik onder voorwaarde dat verkoper zich het
vruchtgebruik voorbehoudt met het vrije beheer zo als hij dat
altijd gehad heeft en dat de pachters gedurende 10 jaren na dode
van verkoper zullen blijven wonen op dezelfde conditiën als die
welke nu bestaan, in te gaan op Petri, volgende op het overlijden van verkoper; pachters zullen dan echter ten genoege van de
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eigenaar goed moeten bouwen, en de ontginning der heidegronden
niet mogen beletten.
0845 Inv.nr.4977, akte nr.63 d.d. 18780605
Janna Geertruid Hoebink, landbouwster op Hoebink in Meddo, vrouw
van Gerrit Willem Dunnewijk, geeft haar testament op:
"Ik bevestig mijne making van vruchtgebruik aan mijnen man
Gerrit Willem Dunnewijk. Tot mijne erfgenamen benoem ik:
voor de eene helft: mijn neef Jan Hendrik Wevers op Diesselbrink
in de buurtschap Miste onder Winterswijk, en bij diens vooroverlijden zijne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling;
voor de andere helft: de twee zoons van een reeds overleden
broeder van genoemden Wevers, vroeger gewoond hebbende op Diesselbrink, welke zoons genaamd zijn Jan Willem Wevers en Hendrik
Wevers. Bij vooroverlijden van eenen of beiden dezer geroepen
erfgenamen, treden in de plaats van de vooroverledene hunne
wettige afstammelingen bij plaatsvervulling.
Mijne erfgenamen leg ik de uitkeering der navolgende legaten op,
vrij van successieregten, of eenige belasting, en uit te keeren
drie maand na den dood van mij, of van mijnen echtgenoot, wie
onzer de langstlevende zal zijn; aan:
De Vereeniging van de Vrienden der Waarheid gevestigd te Winterswijk, vijfhonderd gulden. De Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs te Winterswijk, als zoodanig in 1868
erkend, vijfhonderd gulden. Aan 't Bestuur der voornoemde Vereeniging van de Vrienden der Waarheid te Winterswijk met last om
dit uit te keeren aan den Armen, en op zoodanige wijze en tijden, als het Bestuur zal vermeenen noodig. Aan Hein Kappers,
smid te Winterswijk, of bij diens vooroverlijden aan diens
wettige afstammelingen vijf honderd gulden. Aan Jan Hendrik
Meijnen en Johan Meijnen, eerste schilder, laatste onderwijzer,
elk twee honderd vijftig gulden. Bij vooroverlijden van legataris treedt het wettig kroost of afstamling in de plaats van
vooroverledene."
N.B. Op de omslag: overleden 14-12-1883.
0846 Inv.nr.5014, akte nr.3081 d.d. 18780622
Ten verzoeke van 1.Jan Leonardus Meerdink, landbouwer op Hijinkhuisje in Meddo, weduwnaar van Grada Berendina Goossen (overleden 13-4-1878) voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Hanna Frederika- en Hendrik Willem Meerdink;
2.Berend Hendrik Rensink, landbouwer op Weelink onder Aalten als
toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot
inventarisatie van de boedel die Jan Leonardus Meerdink en
wijlen zijn vrouw in gemeenschap hebben bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 28, samen ƒ 677.=.
Pretensien: nummers 29 t/m 32, samen ƒ 1600.=.
Boedelschulden: nummers 33 t/m 36, samen ƒ 387,88.
Contanten: ƒ 5.=.
0847 Inv.nr.5014, akte nr.3122 d.d. 18780906
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Geziena Christina Hofstee, zonder beroep, vrouw van de landbouwer Berend Hendrik Bent op Beernink in Meddo,geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren:
a.aan haren voornoemden man Berend Hendrik Bent het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, en
b.aan haren bij haar inwonenden zoon Gerrit Jan Bent de helft
aan den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zooals een en ander op de bouwplaats
Beernink voornoemd wordt gevonden, uitgezonderd de kast en
kleederen der erflaatster en haren man, en zulks tegen uitkeering aan elk der kinderen der erflaatster eener som van 150
gulden en de helft eener uitreiding ad 75 gulden, indien zij dit
niet reeds bij het leven der ouders hebben ontvangen, voorts
behouden de ongehuwden eenen vrijen ingang volgens plaatselijk
gebruik."
0848 Inv.nr.5014, akte nr.3123 d.d. 18780906
Berend Hendrik Bent, landbouwer op Beernink, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren:
a.aan zijn vrouw Geziena Christina Hofstee het vruchtgebruik
zijner geheele nalatenschap, en
b.aan zijn bij hem inwonenden zoon Gerrit Jan Bent de helft aan
den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zooals een en ander op de bouwplaats
Beernink voornoemd wordt gevonden, uitgezonderd de kast en
kleederen des erflaters en zijn vrouw, en zulks tegen uitkeering
aan elk der kinderen des erflaters eener som van 150 gulden en
de helft eener uitreiding ad 75 gulden, indien zij dit niet
reeds bij het leven der ouders hebben ontvangen, voorts behouden
de ongehuwden eenen vrijen ingang volgens plaatselijk gebruik."
0849 Inv.nr.4977, akte nr.121 d.d. 18781026
Berend Willem Oonk, landbouwer op Keveskamp in Meddo, geeft zijn
testament op. Hij herroept alle vroegere testamenten. Aan zijn
vrouw Gerdina of Gardina Reverdink legateert hij het vruchtgebruik van zijn aandeel in inboedel c.a. Aan zijn zoon Gerrit Jan
Oonk en bij vooroverlijden aan zijn kinderen maakt hij zijn
aandeel in de plaats Keveskamp, daaronder Hobbenakken, in Meddo,
tegen inbreng van ƒ 3000.= in de boedel. Twee dochters hebben
bij huwelijk ontvangen elk ƒ 368.=; de zoon Gerrit Jan Oonk
krijgt daarom uit de nalatenschap na de dood van testateur ƒ
184.=. Na testateurs dood moet zijn nalatenschap niet worden
verdeeld, maar beheerd worden door zijn vrouw, indien hij tenminste vóór zijn vrouw overlijdt. Bij onverhoopt verzet ontmaakt
hij hem of haar die dit doet alles wat en zover de wet hem
toelaat. Wanneer iemand zich tegen de making van zijn zoon
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verzet dan geeft hij aan deze, buiten en behalve zijn wettig
erfdeel, ¼e deel zijner nalatenschap.
N.B. In de kant staat: overleden 16-2-1879.
0850 Inv.nr.4977, akte nr.122 d.d. 18781026
Gerdina of Gardina Reverdink, vrouw van Berend Willem Oonk,
landbouwer op Keveskamp in Meddo, geeft haar testament op. Zij
herroept alle vroegere testamenten. Aan haar man Berend Willem
Oonk legateert zij het vruchtgebruik van haar aandeel in inboedel c.a.. Aan haar zoon Gerrit Jan Oonk en bij vooroverlijden
aan zijn kinderen maakt zij haar aandeel in de plaats Keveskamp,
daaronder Hobbenakken, in Meddo, tegen inbreng van ƒ 3000.= in
de boedel. Twee dochters hebben bij huwelijk ontvangen elk ƒ
368.=; de zoon Gerrit Jan Oonk krijgt daarom uit de nalatenschap
na de dood van testatrice ƒ 184.=. Na testatrices dood moet haar
nalatenschap niet worden verdeeld, maar beheerd worden door haar
man, indien zij tenminste vóór haar man overlijdt. Bij onverhoopt verzet ontmaakt zij hem of haar die dit doet alles wat en
zover de wet haar toelaat. Wanneer iemand zich tegen de making
aan haar zoon verzet dan geeft zij aan deze, buiten en behalve
zijn wettig erfdeel, ¼e deel harer nalatenschap.
N.B. Op de akte staat bijgeschreven: overleden 12-5-1888.
0851 Inv.nr.5014, akte nr.3153 d.d. 18781108
Ten verzoeke van Antonius Johannes Hendrikus Stammers, landbouwer op Wenninknijhuis in Meddo, weduwnaar van Berendina Aleida
Tiggeloven (overleden 18-4-1878), voor zich en als vader en
voogd over zijn minderjarige kinderen Berendina Johanna Hendrika-, Johanna Berendina Antonia-, Johannes Hendrikus Antonius- en
Bernardus Antonius Stammers en in presentie van Bernadus ten
Broeke, landbouwer te Winterswijk, als toeziend voogd over de
minderjarigen, wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, die door Antonius Johannes Hendrikus Stammers en wijlen
zijn huisvrouw in gemeenschap is bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 50, samen ƒ 523,50.
Contanten: ƒ 15,50.
Boedelpretensien: nr.51, aan de heer H.Goossens in Meddo voor
loon p.m.
Boedelschulden: nr.52, aan docter Oppenheimer te Vreden p.m.
Onroerend goed: nr,53, het bouwplaatsje Wenninknijhuis voornoemd.
Boedelpapieren: nr.54, koopakte d.d. 3-4-1876.
0852 Inv.nr.5014, akte nr.3159 d.d. 18781130
Antonius Johannes Hendrikus Stammers, landbouwer op Wenninknijhuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Johanna Berendina Dankbaar
het vruchtgebruik zijner nalatenschap, haar tevens ontheffende
van de verplichting tot zekerheidstelling."
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0853 Inv.nr.5014, akte nr.3160 d.d. 18781130
Johanna Berendina Dankbaar, huisvrouw van de landbouwer Antonius
Johannes Hendrikus Stammers, op Wenninknijhuis in Meddo, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger door haar gemaakte
uiterste wilsbeschikkingen te herroepen. Voorts tot haren eenigen erfgenaam te benoemen, indien zij zonder achterlating van
wettig kroost mocht komen te sterven, haren voornoemden man
Antonius Johannes Hendrikus Stammers of bij vooroverlijden diens
wettige afstammelingen uit zijn eerste huwelijk; doch ingeval
zij met achterlating van een of meer wettige kinderen mocht
overlijden, alsdan legateert zij aan haren meergenoemden man het
vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, hem tevens ontheffende
van de verplichting tot zekerheidstelling."
0854 Inv.nr.5015, akte nr.3226 d.d. 18790329
Ten verzoeke van a.Berend Hendrik Bent, landbouwer op Beernink
in Meddo, weduwnaar van Geziena Christina Hofstee (overleden op
31-12-1878), voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Geziena Hendrika-, Johanna-, Jan Hendrik-, Janna
Christina- en Jan Bent; b.Gerrit Jan Bent, landbouwer onder
Winterswijk; c.Bernadus Bent, landbouwer onder Winterswijk en
d.Jan Willem Wikkerink, landbouwer te Aalten, als toeziend voogd
over de minderjarigen; wordt overgegaan tot het inventariseren
van de boedel, zoals die door Berend Hendrik Bent en wijlen zijn
huisvrouw is bezeten geweest. Berend Hendrik Bent en zijn vrouw
hebben samen 7 kinderen gehad, genoemd hiervoor onder a, b en c;
de vrouw heeft een testament opgemaakt d.d. 6-9-1878.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 44, samen ƒ 3668.=.
Pretensien: nummers 45 en 46, samen ƒ 450.=.
Boedelpapieren: nr.47, een koopacte d.d. 28-10-1875 voor notaris
Dericks.
Onroerende goederen: nr.48, het bouwplaatsje Veeneteube in de
Dorpbuurt van Winterswijk.
0855 Inv.nr.4978, akte nr.35 d.d. 18790411
Comparanten 1.Gerrit Jan Oonk, klompenmaker op Keveskamp in
Meddo; 2.Berend Willem Ribbink, smid te Winterswijk, gehuwd met
Janna Geertruid Oonk; 3.Hendrik Jan Walvoort, landbouwer op
Brander Boeijink in Meddo, gehuwd met Dina Oonk; zijn erfgenamen
van de op 16-2-1879 overleden Berend Willem Oonk. Zij keuren
diens testament van 26-10-1878 goed. Zij geven daarom over aan
Gerdina of Gardina Reverdink, weduwe van de overledene, het
vruchtgebruik van inboedel, roerende zaken, landbouwzaken en
landbouwbedrijf. Comparanten 2 en 3 geven voorts, behoudens
vruchtgebruik, over aan comparant 1 het legaat ad de helft aan
de bouwplaats Keveskamp en Hobbenakken c.a. in Meddo, sectie A
nrs. 1311, 1312, 1314, 3810 t/m 3812, 3852, 4416 t/m 4418, 4423
t/m 4441, 4462 t/m 4466, 4484, 5214, 5327 t/m 5330, samen groot
19.31.10 hectare, tegen inbreng van ƒ 3000.= te betalen na het
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eindigen van voorbedoeld vruchtgebruik.
Titels van het onroerend goed: akte van boedelscheiding van 9-21863; akte van verkoop van 7-5-1857; idem van 3-1-1866; idem van
22-4-1858.
0856 Inv.nr.5015, akte nr.3258 d.d. 18790528
Jan Hendrik Hesselink, grondeigenaar en kastelein op de Kappe in
Meddo wonende, geeft zijn testament op. Hij verklaart alle
uiterste wilsbeschikkingen die hij vroeger mocht hebben gemaakt,
te herroepen. Voorts te legateren aan zijn bij hem inwonende
zoon Hendrikus Johannes Wilhelm Hesselink al zijn eigendom of de
helft aan a.bouwplaats de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494, 495,
2641, 3305, 3306, 3308 t/m 3314, 3322 t/m 3334, 3714, 5069 t/m
5071, westelijk deel van 3321 (deel ad 18 aren), en sectie H
nrs.9 t/m 11, 16, 17, 1821, 1822, 1824, 1825, 1828, 1831, 1739,
2909 t/m 2911, samen groot 23.69.75 hectare en de helft aan
weiland in het Illegoor sectie A nr.3792 ad 1.11.50 hectare en
b.de inboedel, tapperij en voorraad dranken, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, zoals op
de Kappe worden gevonden. Genoemde legataris zal verplicht zijn
in de nalatenschap een som van ƒ 5000.= uit te keren. Wanneer
één der legitimarissen deze beschikking niet mocht goedkeuren,
ontvangt de legataris het beschikbaar deel vooraf.
0857 Inv.nr.5015, akte nr.3259 d.d. 18790528
Janna Geertrui Onnink, huisvrouw van de grondeigenaar en kastelein Jan Hendrik Hesselink, wonende op de Kappe in Meddo, geeft
haar testament op. Zij verklaart alle uiterste wilsbeschikkingen
die zij vroeger mocht hebben gemaakt, te herroepen. Voorts te
legateren aan haar bij haar inwonende zoon Hendrikus Johannes
Wilhelm Hesselink al haar eigendom of de helft aan a.bouwplaats
de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494, 495, 2641, 3305, 3306, 3308
t/m 3314, 3322 t/m 3334, 3714, 5069 t/m 5071, westelijk deel van
3321 (deel ad 18 aren), en sectie H nrs.9 t/m 11, 16, 17, 1821,
1822, 1824, 1825, 1828, 1831, 1739, 2909 t/m 2911, samen groot
23.69.75 hectare en de helft aan weiland in het Illegoor sectie
A nr.3792 ad 1.11.50 hectare en b.de inboedel, tapperij en
voorraad dranken, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zoals op de Kappe worden gevonden.
Genoemde legataris zal verplicht zijn in de nalatenschap een som
van ƒ 5000.= uit te keren. Wanneer één der legitimarissen deze
beschikking niet mocht goedkeuren, ontvangt de legataris het
beschikbaar deel vooraf.
0858 Inv.nr.5015, akte nr.3272 d.d. 18790630
Verkoper: Jan Berend Lemmenes, landbouwer op de Drummelshut in
Meddo. Geveild wordt het bouwplaatsje de Drummelshut in Meddo,
sectie A nrs.4336, 4338, 4339, 4340 en 4346 samen groot 1.32.60
hectare. Koper wordt Gerrit Schols, kleermaker te Meddo voor 720
gulden. Er zijn geen andere titels van aankomst bekend dan akte
van koop voor notaris Dericks d.d. 2-5-1873 en idem d.d. 30-815 november 2006
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1873.
0859 Inv.nr.5015, akte nr.3301 d.d. 18790731
(tezamen met akte nr.3201 d.d. 13-2-1879). Ten verzoeke van
a.Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar te Winterswijk; b.Wilhelmus Franciscus Grimmelt, koopman te Winterswijk,
weduwnaar van Gijsberta Johanna Antonia Balink, voor zich en als
vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Johanna Everdina, Gerhard Ferdinand-, Christiaan Hendrik Theodoor- en Gijsberta
Anna Josepha Grimmelt; tevens als gemachtigde van Martha Catharina Wilhelmina Grimmelt, religieuse te Oldenzaal; c.Christiaan
Hendrik Theodoor Grimmelt, logementhouder te Winterswijk, weduwnaar van Johanna Catharina Fredrika Brümmer, voor zich en als
vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Johanna Carolina
Antonia-, Ferdinand Anton Theodoor-, Gijsberta Frederica Wilhelmina-, Wilhelmus Johannes Maria-, Frans Otto- en Bernard Theodoor Joseph Grimmelt; d.Bernard Theodoor Grimmelt, koopman te
Winterswijk; wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel
behorende aan comparant a, weduwnaar van Johanna Theodora Berendina Schreven (overleden 29-3-1872). De vier kinderen uit dit
huwelijk zijn de comparanten b, c en d, alsmede de onder b
genoemde Martha Catharina Wilhelmina Grimmelt. Johanna Theodora
Berendina Schreven heeft een testament opgemaakt d.d. 4-11-1858.
Onder de vele eigendommen bevindt zich o.a. een perceel heide in
het Meddehoscheveld (in de inventaris nr.355) en de bouwplaats
het Roskamp in Meddo (in de inventaris nr.356).
0860 Inv.nr.5015, akte nr.3308 d.d. 18790809
Grada Johanna Tiggeloven, zonder beroep, wonende in Meddo,
verkoopt aan de landbouwer Jan Frederik Tiggeloven op Poelhuis
in Meddo, de erfrechten van verkoopster in de nalatenschappen
van wijlen hare ouders Gerrit Jan Tiggeloven en Grada Johanna
Poelhuis voor 2200 gulden, welke prijs moet worden betaald 6
maanden na loszage. De nalatenschappen zijn vrij van schulden.
0861 Inv.nr.5015, akte nr.3320 d.d. 18790906
Gerrit Schols, kleermaker in Meddo, verkoopt aan Gerrit Hendrik
Hijink op Stevenshuis in Meddo, het plaatsje de Drummelshut in
Meddo, sectie A nrs.4336, 4338 t/m 4340, 4346, samen groot
1.32.60 hectare, zijnde het huis op nr.4339 reeds afgebroken.
Verkoper heeft het verkochte verkregen bij een akte van veiling
voor notaris Dericks d.d. 30-6-1879; eerdere bewijzen van aankomst zijn akten voor notaris Dericks d.d. 2-5-1873 en 30-81873. De koopsom bedraagt 550 gulden.
0862 Inv.nr.5015, akte nr.3330 d.d. 18790929
Hendrika Klumpers, zonder beroep, wonende op Klumpers in Meddo,
geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen; voorts tot haren
eenigen erfgenaam te benoemen haren broeder Antoon Klumpers,
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landbouwer, op Klumpers voornoemd wonende."
0863 Inv.nr.5015, akte nr.3351 d.d. 18791107
(eerste zitting d.d.24-10-1879 akte nr.3342). Veiling ten verzoeke van: a.Bernard Ferdinand Joseph Grimmelt, grondeigenaar
(Winterswijk); b.Wilhelmus Franciscus Grimmelt, koopman (Winterswijk), voor zich en als vader en voogd van zijn uit huwelijk
met Gijsberta Johanna Antonia Balink geboren minderjarige kinderen Johanna Everdina-, Gerhard Ferdinand-, Christiaan Hendrik
Theodoor- en Gijsberta Anna Josepha Grimmelt; c.Christiaan
Hendrik Theodoor Grimmelt, logementhouder (Winterswijk), voor
zich en als vader en voogd over zijn uit huwelijk met Johanna
Catharina Fredrika Brümmer geboren minderjarige kinderen Johanna
Carolina Antonia-, Ferdinand Antoon Theodoor-, Gijsberta Frederika Wilhelmina-, Wilhelmus Johannes Maria-, Frans Otto- en
Bernard Theodoor Joseph Grimmelt; voorts als toeziend voogd over
de kinderen sub b genoemd; d.Bernard Theodoor Grimmelt, koopman
(Winterswijk) voor zich en als gemachtigde van Friedrich Brümmer
(Borken) als toeziend voogd over de kinderen sub c genoemd;
e.Carel Stephanus Petrus Dericks (Winterswijk) als gemachtigde
van Martha Catharina Wilhelmina Grimmelt, religieuse te Heijthuizen bij Roermond. Kopers worden van de percelen:
1.Huisperceel het Roskamp in Meddo, sectie A nrs.1417 t/m 1427,
1432 t/m 1434, 4677, noordoostelijk deel van 4678, zuidoostelijke helft van 4569, ad 8.45.60 ha, met
2.Het Roskamphuisje in Meddo, sectie A nrs.4679 t/m 4692, 1428
t/m 1430, 4671 t/m 4676, zuidwestelijk deel van 4678, westelijk
deel van 4666, noordwestelijke helft van 4569, ad 5.85.80 ha,
met
3.Bouw- weiland en heide den Scheperskamp in Meddo, sectie A
nrs.4660, 4661, 4663 t/m 4665, 4667 t/m 4670, 1394, 1395, oostelijk deel van 4666 ad 4.73.45 ha;
1 t/m 3 tezamen door Gerrit Willem te Voortwis, landbouwer op
Scholtenhuis in Meddo voor ƒ 9500.=.
4.Dennebos en heide bij de Scheperskamp, sectie A nrs. 4653 t/m
4659 ad 1.32.00 ha door Gerrit Willem te Voortwis voornoemd voor
ƒ 460.=,
5.Bosgrond en heide het Steurbroek, sectie A nr.4593 en B nrs.
2095 en 2096 ad 3.57.20 ha door Gerrit Jan te Strake, landbouwer
op Deeterdink in Meddo voor ƒ 490.= als lasthebber van Gerrit
Willem te Voortwis.
6.Weiland in het Steurbroek, sectie B nr.1907 ad 0.85.10 ha door
Derk Willem Smalbraak, grondeigenaar op Deunk onder Winterswijk
voor ƒ 540.=.
7.Bosgrond bij Broekert, sectie B nr.3 bouwland groot 0.57.60 ha
door koper ad 6 voor ƒ 210.=.
8.Bouwland en elzebos op de Grefte, sectie B nrs.9, 35, 36 en
1920 ad 0.92.30 ha door koper ad 6 voor ƒ 590.=.
9.Idem, sectie B nrs.31, 1910 en 1923 ad 0.70.20 ha door Lubbert
Derk Jan Hesselink op Boeijink in Huppel voor ƒ 570.= als lasthebber van koper ad 6.
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10.Bouwland en heide op de Grefte, sectie B nrs.14, 26, 27,
1913, 1925 ad 0.84.32 ha door koper ad 6 voor ƒ 560.= als lasthebber van L.D.J.Hesselink (ad 9).
11.Idem, sectie B nrs.16, 21, 22, 1915, 1927 ad 1.14.06 ha door
Jan Willem Esselink op den Plekenpol bij Winterswijk voor ƒ
540.= als lasthebber van ad 6.
12.Perceel heide tegen de Grefte, sectie B nr.1862 ad 5.75.60 ha
door koper ad 6 voor ƒ 520.=.
13.Perceel heide achter de Frenegoor, sectie B nr.1936 ad
0.75.50 ha door koper ad 1 t/m 3 voor ƒ 70.=.
14.Perceel heide aan de Vredenschen weg, sectie A nr.4601 ad
2.63.50 ha door Carel Stephanus Petrus Dericks (Winterswijk)
voor ƒ 360.= als lasthebber van Antoon Klumpers, landbouwer op
Klumpers in Meddo.
15.Perceel heide aan de weg naar Siehof, sectie A, zuidwestelijk
deel van 4606 ad 3.60.00 ha door koper ad 1 t/m 3 voor ƒ 340.=.
16.Perceel heide naast het vorige, sectie A noordoostelijk deel
van 4606 ad 3.60.00 ha door koper ad 1 t/m 3 voor ƒ 370.=.
17.Weiland in het Illegoor, sectie A nrs.3808, 3809 ad 0.87.10
ha; niet verkocht.
18.Weiland in het Illegoor, sectie A nrs.3806 en 3807 ad 0.94.30
ha; niet verkocht.
19.Weiland en heide naast het vorige, sectie A nrs.3804 en 3805
ad 1.02.30 ha; niet verkocht.
20.Weiland bij Garverdink in Meddo, sectie A nr.2666 ad 0.76.80
ha door Johan Gerhard ten Houten, koopman (Winterswijk) voor ƒ
1375.=, als lasthebber van Jan Hesselink, grondeigenaar op
Loitink in Meddo.
Verkopers verklaren van de onroerende goederen geen titel van
aankomst te bezitten.

0864 Inv.nr.5015, akte nr.3352 d.d. 18791108
Ten verzoeke van a.Johanna Berendina Groot Holkenborg, weduwe
van Gerrit Jan Abbink (overleden 31-1-1875), landbouwster op het
Vlaskamp in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Johannes Theodorus-, Jan Willem-, Johannes
Bernardus- en Johannes Antonius Abbink; b.Gerrit Jan Antonius
Abbink, landbouwer in Meddo; c.Jan Derk Willem Abbink, veearts
in Meddo, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, zoals die door Johanna
Berendina Groot Holkenborg en wijlen haar man in gemeenschap is
bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 31, samen ƒ 459.=.
Boedelschulden: nummers 32 t/m 34, samen ƒ 304,525.
Onroerend goed: nr.35, het bouwplaatsje het Vlaskamp in Meddo.
Boedelpapieren: testament van Gerrit Jan Abbink d.d. 30-1-1875.
0865 Inv.nr.5015, akte nr.3420 d.d. 18800305
Ten verzoeke van a.Johanna Reindina Ebberink, weduwe van Hendrikus Johannes te Braak (overleden 9-12-1879), landbouwster,
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wonende op Nieuw Harmelink in Meddo, voor zich en als moeder en
voogdes over haar minderjarige kinderen Hendrika Johanna-,
Hendrikus Johannes-, Johanna Aleida-, Johanna Maria- en Johannes
Bernadus te Braak; b.Bernadus te Braak, winkelier, wonende in
Meddo, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, door Johanna Reindina
Ebberink en wijlen haar man in gemeenschap bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 105, samen ƒ 1475,80.
Contanten: ƒ 18,50.
Pretensien: nummers 106 t/m 108, samen ƒ 3800.=.
Boedelschulden: nummers 109 t/m 112, samen ƒ 130.=.
Onroerend goed: nr.113, de bouwplaats Nieuw Harmelink in Meddo,
bestaande in huis, schuur, erf, bouw-, weiland, bos en heidegronden, zoals door comparante ad a wordt gebouwd en gebruikt.
Boedelpapieren: koopakte d.d. 2-6-1866.
0866 Inv.nr.4979, akte nr.45 d.d. 18800327
Ten verzoeke van 1.Berendina Willemina Maas, landbouwster,
wonende op de Buurse in Meddo, weduwe van Jan Hendrik Maas
(overleden 13-2-1880) als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Jan Willem- en Berendina Willemina Maas; 2.Jan
Hendrik Maas, landbouwer op de Horst in Meddo; 3.Gerrit Jan
Maas; 4.Janna Berendina Maas; 5.Josina Maas; 6.Johanna Maas; de
laatste 4 zonder beroep wonende op de Buurse; 7.Jan Albert
Stemerdink, landbouwer op de Slippe in Meddo als toeziend voogd
der minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de
nalatenschap van Jan Hendrik Maas , die als erfgenamen heeft
nagelaten de kinderen genoemd sub 1 t/m 6. De nalatenschap
bestaat uit de helft van de thans te inventariseren boedel.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 13, samen ƒ 1840.=.
Obligatiën: nummers 14 t/m 21, samen ƒ 4276,78.
Onroerend goed: nr.22, Drie zitplaatsen in de Hervormde Kerk te
Winterswijk en nr.23, Een perceeltje veen op 't Zwilbroeksche
veen.
Schulden: nummers 24 t/m 29, samen ƒ 180,60.
0867 Inv.nr.5015, akte nr.3469 d.d. 18800522
Geziena Hendrika ten Pas, zonder beroep, wonende in Meddo,
verklaart te hebben verkocht aan Gerrit Hendrik Lappenschaar,
landbouwer in Meddo, het erfrecht der verkoopster in de nalatenschap van haar vader Jan Berend ten Pas, in Meddo gewoond hebbende en aldaar overleden. De koopprijs is 150 guldens. Het
verkochte is met 50 gulden schuld bezwaard. De enige bekende
titel van aankomst is een koopakte van 5-4-1863 (notaris Dericks).
N.B.Deze laatste akte betreft bouwplaatsje Lichtmissenhut in
Meddo.
0868 Inv.nr.4979, akte nr.69 d.d. 18800607
1.Hendrica Berendina Bessinkpas, weduwe van Harmen Jan Kots
(overleden 2-2-1878), landbouwster, wonende op de Kolste in
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Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Jan Berend- en Jan Albert Kots; 2.Johanna Berendina Kots, zonder beroep, wonende op de Kolste, meerderjarige
dochter; 3.Jan Berend Kots, landbouwer op Brengers in Meddo, als
toeziend voogd over de onder 1 genoemde minderjarigen; gaan over
tot scheiding der goederengemeenschap, bestaande tussen comparante sub 1 en haar kinderen. De echtelieden waren in volle
goederengemeenschap gehuwd geweest.
De boedel bestaat uit:
a.Roerende goederen: nummers 1 t/m 23, samen ƒ 729.=.
b.Onroerend goed: nr.24, het plaatsje de Kolste in Meddo, sectie
A nrs.778 t/m 785, 1143, 1156, 3791, 5446, 5447, 3469, 3492,
3493, 3704, 3736, 3738, samen 11.10.50 hectare, geschat op
ƒ 4358.=.
Beregtigd zijn Hendrica Berendina Bessinkpas voor de helft (dus
ƒ 2543,50) en elk der 3 kinderen voor een zesde (elk ƒ 847,83
1/3).
Het onroerend goed wordt aldus verdeeld, dat Hendrica Berendina
Bessinkpas 3/5e gedeelte krijgt, Jan Berend Kots 1/5e gedeelte en
Jan Albert Kots eveneens 1/5e gedeelte.
0869 Inv.nr.4979, akte nr.70 d.d. 18800607
Hendrika Berendina Bessinkpas, landbouwster op de Kolste in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik maak aan mijn zoon Jan Berend Kots mijn aandeel of het drie
vijfde van het bouwplaatsje de Kolste, gelegen in Meddo onder
Winterswijk met wat daarbij behoort tegen een inbreng in mijnen
boedel eener som van twee duizend zes honderd veertien gulden
tachtig cent en onder den last van overname der hypothecaire in
dat plaatsje thans gevestigde schuld van: twee duizend gulden
voorzoover betreft mijn deel, dat mijner dochter Johanna Berendina Kots, en dat van mijn jongsten zoon Jan Albert Kots, makende te zamen met het deel dat hij zelf uit eigen hoofde reeds
door vaderlijk versterf in deze schuld draagt de totale hypothecaire schuld van twee duizend gulden.
Indien zich een of meer mijner wettige erfgenamen tegen dit
testament verzet, maak ik aan mijn voornoemden zoon vooruit en
boven zijn erfdeel, alles waarover de wet mij de vrije beschikking toestaat. Bij vooroverlijden geldt alles wat ik in dit
testament voor mijn gemelden zoon heb bepaald, voor zijne wettige kinderen of afstammelingen bij wijze van plaatsvervulling.
N.B. In de kant staat: Vervallen door scheidingsacte 4-3-1891.

0870 Inv.nr.4979, akte nr.76 d.d. 18800622
1.Jan Willem te Gussinklo; 2.Berend Willem te Gussinklo; 3.Jan
Bernard te Gussinklo; 4.de echtelieden Gerrit Hendrik Wanders en
Anna Geertruid te Gussinklo; allen grondeigenaren in Winterswijk, willen de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen
ontbinden. Comparant 1 is in volle goederengemeenschap gehuwd
geweest met wijlen Anna Geertruid Vriesen (overleden 28-7-1849);
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erfgenamen waren de 2 kinderen, sub 2 en 3 genoemd; inventaris
is opgemaakt 30-3-1850. Comparant 1 is daarna in volle goederengemeenschap gehuwd geweest met wijlen Johanna Mensink (overleden
19-9-1854); uit dit huwelijk één kind, genoemd sub 4; inventaris
der nalatenschap is opgemaakt bij acte van 20-2-1855.
Een en ander betreft goederen tot een bedrag van ƒ 18100.=,
waaronder het onafgedeeld 1/5e deel der plaats de Buurse, sectie
A nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674, 2675, 2687, 2726,
3909, 5175, samen 20.59.61 hectare, waard ƒ 4000.=.
De hoegrootheid van deelrechten wordt berekend op ƒ 5046,135
voor comparant 1, ƒ 4041.965 voor comparant 2, ƒ 4041,965 voor
comparant 3 en op ƒ 4969,935 voor comparant 4, makende tezamen
ƒ 18100.=.
Bij de verdeling gaat het 1/5e deel der plaats de Buurse naar
comparant 1, Jan Willem te Gussinklo.
0871 Inv.nr.5016, akte nr.3489 d.d. 18800701
(eerste zitting d.d.17-6-1880 akte nr.3483). Veiling ten verzoeke van: a.Jan Hendrik ter Haar, landbouwer op Nijenhuis;
b.Gerrit Jan Wassink op Wassink, gehuwd met Johanna ter Haar;
c.Berend Willem Heurnink in Ratum voor zich en als toeziend
voogd over de na te noemen minderjarige; d.Jan Hendrik Heurnink
in Ratum; e.Gerrit Willem Bras in Cotten als voogd over de
minderjarige zoon van nu wijlen de echtelieden Jan Heurnink en
Johanna Berendina Bras, met name Berend Willem Heurnink;
f.Berend Hendrik Leemkuil, gehuwd met Geertrui Geziena Heurnink;
g.Jan Willem Toebes in Cotten; h.Jan Berend Klomps in Miste,
gehuwd met Anna Geertrui Toebes; i.Jan Willem Mengers in Brinkheurne, gehuwd met Janna Geziena Toebes; k.Hendrik Jan Toebes in
Brinkheurne voor zich en als gemachtigde van zijn broer Jan
Albert Toebes te Paterson in de Ver. St. van Noord-Amerika;
l.Bernadus Gerhardus Lammers molenaar in Meddo voor zich en als
lasthebber van Gerrit Jan- en Hanna Hendrika Lammers te Sheboijgen, staat Wisconsin in de Ver.St. van Noord-Amerika; m.Idem,
als lasthebber van 1.Jan Hendrik Steinkamp, bakker te Eibergen,
als gehuwd met Johanna Berendina Gerharda Lammers; 2.Hendrik
August Steinkamp te Neede, gehuwd met Geziena Hendrika Lammers;
3.Hendrik Adolf Prins te Eibergen, gehuwd met Johanna Christina
Lammers; 4.Johanna Willemina Lammers, wed. van Jan Willem
Lutjenkossink, naaister; 5.Hendrik Jan Roeterink, landbouwer op
Walien, als gehuwd met Johanna Geertrui Holthuis; 6.Janna Willemina Piepers, zonder beroep; 7.Herman Lammers molenaar op de
Haars onder Aalten; 8. Herman Kramer, smid te Eibergen, gehuwd
met Antje Lammers;; n.Christiaan Maas molenmaker, gehuwd met
Frederika Lammers; voormelde personen allen wonende Winterswijk,
voorzover het tegendeel niet is vermeld; o.Gerrit Jan Lammers,
molenaar te Aalten, voor zich en als gemachtigde van zijn broer
Arnoldus Lammers, molenaar te Fillmore County, staat Michigan in
de Ver.St. van Noord-Amerika; p.Carel Stephanus Petrus Dericks
te Winterswijk als lasthebber van Jan Berend- en Gerrit Jan
Lammers in Sheboygan in de Ver.St. van Noord-Amerika.
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Geveild wordt het bouwplaatsje Wennink in Meddo, sectie A nrs.
2293, 2294, 2370, 3708, 3716, 3986, 3987, samen groot 3.42.30
hectare. Koper wordt voor 2525 gulden Johannes Meijer, hoofdonderwijzer in Meddo.
0872 Inv.nr.4979, akte nr.115 d.d. 18800825
Testament van Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar, wonende
op Jonkers in Meddo.
Hij legateert aan zijn dochter Elisa Berendina van Dunnewold
vooruit en boven haar wettig erfdeel, zijn aandeel aan de Sevinkmolen, molenaarshuis, gebouwen en bijbehorende gronden in
Meddo, zijnde een vijfde van het geheel zijn deel in bedoeld
vastgeod. Aan elk van zijn zoons Jan Jacob van Dunnewold en
Gerrit Willem van Dunnewold legateert hij vooruit en boven hun
wettig erfdeel een som van 1000 guldens.
0873 Inv.nr.3175, akte nr.186 d.d. 18800929 (Groenlo).
Ter herberge van Schurink op Spiekerman te Meddho wordt ten
verzoeke van Jean Leander van Eijck te Bredevoort overgegaan tot
openbare verhuring van onroerende goederen, gelegen te Meddho
onder Winterswijk, t.w.:
1.De Beijersplaats, bestaande in huis en erf, tuinen, bouw- en
weiland, hakhout, bos, heide en veenderij, sectie A nrs.2048,
2051, 2053, 2056, 2057, 2061 t/m 2064, 2940, 2941, 3863, 3869,
4307 t/m 4311, 4980, 4986, 4987, 4992 t/m 4994, deel van de nrs.
2055, 3874 t/m 3876 en voorts nog perceel sectie H nr. 1729, en
gezamenlijk gebruik van sectie A nr.3906, samen groot ongeveer
14.54.89 hectare.
2.Beijershuiske, bestaande in huis en erf, bouw- en weiland,
bos, hakhout, heide, sectie A nrs.2046, 2047, 2052, 4995 t/m
5001, deel van 2055, en gezamenlijk gebruik van sectie A
nr.3906, samen groot ongeveer 5.40.14 hectare.
3.De keuken van Beijersnijhuis of Tuute met bouwland, weiland,
hakhout en heide, sectie A nr.2933 en delen van 2028, 2931,
2026, 2934 en een aantal fruitbomen en het gezamenlijk gebruik
van sectie A nr.3906, samen groot ongeveer 4.17.54 hectare.
4.De kamer van Beijersnijhuis of Tuute met bouwland, weiland,
hakhout en heide, sectie A nr.4985 en delen van 4793, 4984,
2026, 2931, 2028 en 2934 en enige fruitbomen en het gezamenlijk
gebruik van sectie A nr.3906, samen groot ongeveer 4.22.54
hectare.
5.Twaalf percelen bouwland op Roekamp.
6.Bouwland het Poortstuk.
7.Vijf percelen bouwland op Roekamp.
De verhuring zal zijn voor de tijd van zes achtereenvolgende
jaren.
Op alle percelen wordt geboden. Na beraad verklaart de verhuurder al de in huurveiling gebrachte percelen op te houden.
0874 Inv.nr.5016, akte nr.3547 d.d. 18801007
Jan Derk Schurink, landbouwer in Meddo, en
15 november 2006

Johanna

Reindina

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 361 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

Ebberink, weduwe van Hendrikus Johannes te Braak, landbouwster
op Nieuw Harmelink in Meddo, zijn voornemens een huwelijk met
elkaar aan te gaan. Ten aanzien van de aan te brengen of aan te
erven goederen willen zij de wettelijke algehele goederengemeenschap uitsluiten; zij willen in gemeenschap van winst en verlies
huwen. Voorts zal de eerststervende aan de langstlevende schenken het vruchtgebruik zijner of harer nalatenschap zonder verplichting tot zekerheidstelling.
Jan Derk Schurink brengt in: diverse uitstaande kapitalen,
bedragende een som van ƒ 6725.= en klederen en lijfstoebehoren,
gewaardeerd op ƒ 75.=.
Johanna Reindina Ebberink brengt in: de goederen beschreven in
inventaris d.d. 5-3-1880.
0875 Inv.nr.4980, akte nr.162 d.d. 18801209
Lubbert Derk Jan Hesselink en Janna Geertruid Hesselink, grondeigenaren op Boeijink in Huppel willen verdeling van de goederengemeenschap, oorspronkelijk ontstaan door de algehele goederengemeenschap, welke tussen comparant 1 en wijlen diens echtgenoot Jacomina Aleida te Giffel bestond, zijnde de 2e comparante
één der twee erfgenamen van voormelde overledene.
Tot de te verdelen goederen behoren o.a. 3/4e der plaats Boeijink in Huppel, de Beijerschop in Meddo en het 1/8e van de plaats
Bokkel onder Aalten; voor zover Meddo betreft sectie A nrs.1705,
1706, 4270, 4271, 2098. Dit onroerend goed is samen waard
ƒ 11907.=.
De onroerende goederen worden toegedeeld aan Lubbert Derk Jan
Hesselink.
0876 Inv.nr.5017, akte nr.3603 d.d. 18810107
Comparanten: Antoon Poelhuis, landbouwer op Niers in Meddo en
Johannes Grades Elsinghorst, landbouwer op Schurink, gehuwd met
Maria Frederika Poelhuis. Zij keuren goed de testamenten van hun
ouders en schoonouders Hendrikus Poelhuis en Anna Maria Huinink,
overleden op Niers in Meddo; akten d.d. 15-6-1871. Daarbij
legateerden zij aan hun zoon Antoon Poelhuis al hun onroerende
goederen en de door hen gebruikte en bezeten roerende goederen,
tegen uitkering in de nalatenschap van ƒ 6000.=.
De onroerende goederen kunnen nu ten name van Antoon Poelhuis in
de openbare registers worden overgeschreven. Het betreft:
a.De bouwplaats Niers in Meddo, sectie A nrs.740, 741, 772 t/m
774, 799, 800, 1142, 2576, 3472 t/m 3477, 3483, 3484, 3597,
3598, 3687, 3688, 3723, 3724, 3739, 4046 (1/3e deel), 5419 t/m
5423 en sectie H nr.1687, samen groot 5.56.40 hectare;
b.Enige percelen bouwland en heide in Lievelde onder Lichtenvoorde;
c.Het bouwplaatsje de Matsmaat onder Eibergen.
Na inbreng van de ƒ 6000.= door Antoon Poelhuis bedraagt de
totale boedel ƒ 23897,11, waarvan aan Antoon Poelhuis en Maria
Frederika Poelhuis elk ƒ 11948,555 wordt toegedeeld.
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0877 Inv.nr.4981, akte nr.16 d.d. 18810209
Ten verzoeke van Jan Jacob van Dunnewold, grondeigenaar, wonende
op Jonkers in Meddo, weduwnaar van Gesina Smalbraak (overleden
8-12-1880), als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen
Dora Johanna-, Johanna Geertruida-, Frederik Jan- en Gerrit Jan
van Dunnewold, en in tegenwoordigheid van Derk Willem Smalbraak,
grondeigenaar op Deunk in Brinkheurne, als toeziend voogd over
de minderjarigen, wordt overgegaan tot de beschrijving van de
nalatenschap van wijlen Gesina Smalbraak. De overledene was met
haar echtgenoot in volle en algehele goederengemeenschap gehuwd
geweest, zodat de te inventariseren boedel voor de helft uitmaakt de nalatenschap van de overledene.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 31, samen ƒ 3524.=.
Passief: nr.32, dood- en begrafeniskosten ƒ 60.=.
Onroerend goed: nr.33, het 15/32e deel van de bouwplaatsjes
Reems en Wessels in Meddo, sectie A nrs.210 t/m 219, 221, 223
t/m 225, 227 t/m 229, 178, 186, 187, 254 t/m 260, 338, 345, 346,
349, 350, samen groot 10.21.70 hectare; tot deze plaatsjes
behoren gelijke aandelen in 2 zitplaatsen in de Hervormde kerk
van Winterswijk.
Titels: nr.34, acte van 9-6-1869.
Nog verklaarde inventarisant dat hij met zijn vrouw de eigendom
had van de bouwplaats Lammerdink in Meddo en van 1/3e deel aan
een stuk land op den Pas bij Winterswijk; eindelijk nog een
zitplaats in de Hervormde kerk te Winterswijk en een tiend uit
de Lammerdink Braak.
0878 Inv.nr.5017, akte nr.3620 d.d. 18810217
Johannes Gerhardus Elsinghorst, landbouwer op Schurink in Meddo,
geeft haar testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijnen oudsten zoon Johannes Bernadus Elsinghorst al zijne
onroerende goederen of aandeelen aan dezelve benevens de helft
aan den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zooals een en ander op de bouwplaats
Schurink voornoemd wordt gevonden en zulks tegen uitkeering in
zijne nalatenschap eener som van 7000 gulden. Mocht zijn voornoemden zoon voor hem zonder achterlating van wettige afstamming
overlijden of hij de making niet aannemen, dan zal het voormeld
legaat onder dezelfde voorwaarden geacht worden gedaan te zijn
aan zijnen tweeden zoon of ook deze niet accepterende aan zijnen
derden zoon en zoo vervolgens tot op den jongsten zoon des
erflaters."
0879 Inv.nr.5017, akte nr.3621 d.d. 18810217
Maria Frederika Poelhuis, huisvrouw van de landbouwer Johannes
Gerhardus Elsinghorst, op de bouwplaats Schurink in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legate15 november 2006
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ren aan haren oudsten zoon Johannes Bernadus Elsinghorst al hare
onroerende goederen of aandeelen aan dezelve benevens de helft
aan den inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te
velde staande vruchten, zooals een en ander op de bouwplaats
Schurink voornoemd wordt gevonden en zulks tegen uitkeering in
hare nalatenschap eener som van 7000 gulden. Mocht haar voornoemden zoon voor haar zonder achterlating van wettige afstamming overlijden of hij de making niet aannemen, dan zal het
voormeld legaat onder dezelfde voorwaarden geacht worden gedaan
te zijn aan haar tweeden zoon of ook deze niet accepterende aan
haren derden zoon en zoo vervolgens tot op den jongsten zoon der
erflaatster."
0880 Inv.nr.5017, akte nr.3636 d.d. 18810224
Jan Derk Hesselink, landbouwer op Harmelink in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Janna Willemina Beijers
het vruchtgebruik zijner nalatenschap ingeval hij met achterlating van een of meer kinderen mocht overlijden, doch ingeval hij
zonder achterlating van wettig kroost mocht sterven, alsdan
benoemt hij zijne voormelde vrouw Janna Willemina Beijers tot
zijne eenige erfgenaam tot hertrouwens toe, terwijl zij in dit
laatste geval het vruchtgebruik zal hebben van de nalatenschap
des erflaters. Tenslotte verklaarde de erflater tot zijne executrice testamentair, met de macht van inbezitneming te benoemen
zijne meergemelde vrouw Janna Willemina Beijers."
N.B. In de kant staat: overleden 23-2-1926.
0881 Inv.nr.5017, akte nr.3637 d.d. 18810224
Janna Willemina Beijers, huisvrouw van de landbouwer Jan Derk
Hesselink, wonende op Harmelink in Meddo, geeft haar testament
op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepem. Voorts tot haren
eenigen erfgenaam te benoemen, indien zij zonder achterlating
van wettig kroost mocht komen te sterven, haren voornoemden man
Jan Derk Hesselink of bij vooroverlijden diens wettige erfgenamen; doch ingeval de erflaatster met achterlating van een of
meer wettige kinderen mocht overlijden, alsdan legateert zij aan
haren meergenoemden man Jan Derk Hesselink het vruchtgebruik
harer nalatenschap. Tenslotte verklaart de erflaatster tot haren
executeur testamentair, met de macht van inbezitneming te benoemen haren voornoemden man Jan Derk Hesselink."
0882 Inv.nr.5017, akte nr.3647 d.d. 18810312
Jan Willem Geessink, landbouwer op de Giffel in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
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aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Wandrina Berendina te
Giffel het vruchtgebruik zijner nalatenschap, haar tevens ontheffende van de verplichting tot zekerheidsstelling en haar
benoemende tot uitvoerster van zijnen uitersten wil, met de
macht van inbezitneming."
0883 Inv.nr.5017, akte nr.3648 d.d. 18810312
Wandrina Berendina te Giffel, huisvrouw van de landbouwer Jan
Willem Geessink op de Giffel in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan haren voornoemden man Jan Willem Geessink het vruchtgebruik harer nalatenschap, hem tevens ontheffende van de verplichting tot zekerheidsstelling en hem benoemende tot uitvoerder van haren uitersten wil, met de macht van inbezitneming."
0884 Inv.nr.4981, akte nr.53 d.d. 18810415
Opdracht onroerend goed en inboedel door 1.Christiaan Beernink
als lasthebber van a.Willem Albertus Lemkamp (Noord Amerika) en
b.Jacob Hissink en Janna Gesina Lemkamp (Varsseveld); 2.Johanna
Catharina Lemkamp, aan Gerrit Jan Lemkamp (alle, behalve sub a
en b gemelde lastgevers onder Winterswijk). Betreft het drie
vierde van a.Een huisje met woeste ten deele ontgonnen grond
genaamd Lemkamp gelegen in Meddo en b.De zich in dat huisje
bevindende inboedels- goederen met levende have, samen voor 528
guldens 75 cents.
N.B.Originele akte niet meer in inv.nr.4981 aanwezig.
0885 Inv.nr.4981, akte nr.59 d.d. 18810428
Comparanten zijn Jan Jacob van Dunnewold op Jonkers in Meddo
(als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen) en Derk
Willem Smalbraak op Deunk in Brinkheurne (als toeziend voogd).
Zij verklaren dat op 9-2-1881 een acte van boedelbeschrijving is
verleden betreffende de nalatenschap van Gesina Smalbraak. Zij
verklaren nu dat vergeten is bij deze boedel te vermelden:
Actief:
1.Schuldvordering t.l.v. Frederik Jan van Dunnewold
van 9-6-1869 ...................................... ƒ 8000.=
2.idem van 1-8-1869 ................................. " 2000.=
3.Gedeponeerd geld bij de heren J.G.ten Houten en
compagnie ......................................... " 2000.=
4.Lopende pachten c.a. ........................ ..... " 263,25
__________
samen
ƒ 12263,25
Passief:
5.Een obligatie aan Elisa Berendina van Dunnewold wegens geleend
geld d.d. 1-5-1880 ad ƒ 3000.=, waarboven ƒ 72,60 rente.
Van het saldo ad ƒ 9190,65 maakt de helft deel uit van de moederlijke nalatenschap van genoemde minderjarigen.
0886 Inv.nr.5017, akte nr.3689 d.d. 18810430
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Johanna Hendrika Broekmans, boerenwerkster op Tolkamp in Meddo,
geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroeger gemaakte testamenten te
herroepen en alsnu tot haren eenigen erfgenaam te benoemen haren
broeder Jan Hendrik Broekmans, bij wien zij inwoont, en ingeval
van vóóroverlijden diens wettige erfgenamen; zij verklaart hem
tevens te benoemen tot executeur testamentair."
0887 Inv.nr.5017, akte nr.3694 d.d. 18810502
Verkopers: Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in
Meddo en huisvrouw Janna Geertrui Hoebink. Zij verkopen voor
3150 gulden aan Jan Willem te Gussinklo, landbouwer op Gussinklo
in Meddo, het bouwplaatsje de Kooije in Meddo, sectie A nrs.456,
457, 3176, 3177, sectie H nrs.171 t/m 173, 1896, 1897, 1902 t/m
1905, 2916, 3049 en 1713, samen groot 7.73.70 hectare. Er zijn
geen titels van aankomst bekend.
0888 Inv.nr.5017, akte nr.3789 d.d. 18810901
Ten verzoeke van a.Maria Theodora Eitink, weduwe van Gerrit
Hendrik te Molder (overleden 2-7-1881), landbouwster op Garverdink in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Johannes-, Antonius-, Bernardus-, Maria-,
Johannes Hendrikus-, Johannes Wilhelmus- en Aleida te Molder;
b.Elizabetha te Molder, zonder beroep, wonende op Garverdink;
c.Derk Hendrik te Molder, landbouwer te Breedevoort wonende, als
toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot
inventarisatie des boedels, zoals die door Maria Theodora Eitink
en wijlen haar man in gemeenschap is bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 111, samen ƒ 2630,25.
Contanten: ƒ 40.=.
Pretensien: nummers 112 t/m 116, samen ƒ 601,50.
Boedelschulden: nummers 117 t/m 124, samen ƒ 273,61.
Onroerende goederen: nr.125, de bouwplaats Garverdink in Meddo,
bestaande in huis, schuur, erf, tuin, bouw-, weiland, bos, heide
en veengronden; en nr.126, een perceeltje veengrond op het
Zwilbroeksche veen onder de gemeente Vreden.
Boedelpapieren: akte veiling (notaris Weijn te Groenlo) d.d.
5-2-1855 en onderhandse koopakte d.d. 24-6-1878.
0889 Inv.nr.4981, akte nr.128 d.d. 18810907
(eerste zitting d.d.24-8-1881 akte nr.120). Veiling ten verzoeke van Willem Paschen, fabrikant te Winterswijk. Geveild worden
de bouwplaatsen Hietbrink-Nijhuis (in Corle) en Klein-Esselink
(in Meddo), resp.I en II.
Ad II: De bouwplaats Klein Esselink in Meddo, sectie A nrs.2222,
2223, 2409a, 2410, 2411, 2414, 2445, 2541, 2580, 2581, 1181,
3766, 3775 en 4020 samen 10.35.20 ha. Bij 2414, huis en erf,
staat aangetekend dat de opstand der kleine schuur evenals de
uitloop van het varkenshok eigendom zijn van de bouwman en dus
niet mede worden verkocht. Voorts horen hier dan nog bij A
nrs.2471 t/m 2473 weide en hakhout ad 1.31.70 ha, A 3843 veende15 november 2006
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rij ad 2.45.80 ha, afgedeeld deel van A 3775 heide voor dat deel
2.45.80 ha, A 1123 en 1124 en 3776 weiland en hakhout ad 1.86.40
ha, A 2440 bouwland 0.45.10 ha (perceel op den kleinen Gelderesch), A 2542 bouwland 0.39.50 ha (perceel op den grooten
Gelderesch), A 2450 bouwland 0.35.60 ha (perceel op den kleinen
Gelderesch).
Koper wordt Jan Albert te Peele, landbouwer onder Winterswijk,
voor 7001 gulden. Hij verklaart te hebben gekocht voor zich zelf
en voor Gesina Verink, weduwe van Tobias te Strake, landbouwster
wonende op Dieterink in Meddo.
0890 Inv.nr.4981, akte nr.142 d.d. 18811021
(eerste zitting d.d.7-10-1881 akte nr.137). Veiling ten verzoeke
van de Diaconie of Armen Staat der Hervormde Gemeente te Winterswijk. Geveild worden:
I.De bouwplaats het Brink in Meddo, bestaande uit huis, erf,
schop, goorden, bouw- en weiland, houtgrond en heide, sectie A
nrs.1540 (huis, erf), 1536, 1475, 1527, 4722, 4711, 4713, 4715,
1476, 4604, 4605, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, samen
9.67.00 ha.
II.Perceel veen op 't Zwilbroeksche Veen, sectie A onafged. deel
van nr.4500 groot 70 are.
III.Een zitplaats in de Herv.Kerk te Winterswijk.
Kopers worden:
ad I.a.percelen A 1540, 1536, 1527, 4722 ad 2200 ca: Jan Derk
Jansen, landbouwer in Winterswijk, voor 801 gulden.
b.percelen A 1475, 1476, 4711, 4713, 4715 ad 5380 ca: Derk
Willem Schuurhof, landbouwer te Winterswijk, voor 430 gulden.
c.percelen A 4604, 4605 ad 3.34.20 ha: Gerrit Jan Paaijert,
landbouwer in Winterswijk, voor 311 gulden.
d.percelen A 5301 t/m 5306 ad 5.57.00 ha: Hendrik Jan Luikenhuis, timmerman onder Winterswijk, voor 240 gulden.
ad II. Willem Grooters, particulier te Winterswijk, voor 200
gulden, die verklaart te hebben gekocht voor Gerrit Barend
Grooters, winkelier te Dinxperlo.
ad III. Gerrit Willem Sikkink, landbouwer op Voortwis onder
Winterswijk, voor 120 gulden.
0891 Inv.nr.5018, akte nr.3874 d.d. 18820131
Verkopers: Bernadus Gerhardus Lammers, molenaar in Meddo en Jan
Hendrik Wormskamp, landbouwer in Winterswijk, als gemachtigden
van Theodorus Overkamp, steenbakker te Winterswijk. Aan Johannes
Bernadus Overkamp, steenfabrikant op het Hazenveld in Meddo,
wordt voor 2000 gulden verkocht de eigendom des verkopers of de
helft aan een bouwplaatsje op het Hazenveld in Meddo, sectie A
nrs. 3650, 3651, 3654, 3525, 5427, 5428, 5453, 5495 t/m 5499,
3499, 3501, 3502, 3536 t/m 3538, 3556, 3557, 3642, 5544 t/m
5550, 3643, samen groot 8.56.90 hectare.
0892 Inv.nr.4982, akte nr.30 d.d. 18820314
Comparanten: 1.Gerrit Jan te Strake, landbouwer op Dieterink in
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Meddo, voor zich en als voogd van de minderjarige Jan Albert te
Strake, kind van wijlen Tobias te Strake en Gesina Verink;
2.Berend Willem te Voortwis, landbouwer op de Scholte van Huppel
in Meddo, als vader en voogd van Jan te Voortwis uit zijn echt
met wijlen Janna Aleida te Strake; 3.Jan Albert te Strake,
landbouwer op 't Laarberg in Dorpboer als toeziend voogd der
minderjarigen sub 1 en 2. Beschreven wordt de nalatenschap van
de op 23-1-1882 overleden Gesina Verink, weduwe van Tobias te
Strake, gewoond hebbende op Dieterink. Zij waren in algehele
goederengemeenschap gehuwd; na de dood van de man is de boedel
beschreven d.d. 2-12-1876. Gesina Verink heeft testament opgemaakt d.d. 17-6-1874. Erfgenamen zijn 2 kinderen (Gerrit Jan- en
Jan Albert te Strake) en één kleinkind, Jan te Voortwis.
Inventaris:
Roerende goederen: nummers 1 t/m 11, samen ƒ 2443,40.
Gereed geld: nummer 12 , ƒ 25.=.
Obligatiën en effecten: nummers 13 t/m 32, samen ƒ 15250.=.
Passief: nr.33, onbetaalde kooppenningen van de helft der bouwplaats Klein Esselink (nr.39) ad ƒ 3260.= en 34 en 34 arts en
dood- en begrafeniskosten ad ƒ 85.=, samen dus ƒ 3345.=.
Onroerende goederen:
nr.36: Bouwplaats Dieterink in Meddo met het plaatsje Dieterinks
Nijhuis; voorts heidegronden met houtgewas genaamd de Poel in
Meddo; gronden herkomende van Hobbennakke in Meddo; 1/5e aan de
Sevinkmolen in Meddo met molenaarshuis c.a.; 2½ zitplaats in de
Hervormde Kerk te Winterswijk;
nr.37: 1/3e deel van de plaats Hoenink onder Aalten ad 15.16.40
hectare;
nr.38: ½e deel van 't plaatsje Menkhorst onder Eibergen ad
7.64.89 hectare;
nr.39: ½ der bouwplaats Klein Esselink in Meddo, sectie A nrs.
2222, 2223, 2409a, 2410, 2411, 2414, 2445, 2541, 2580, 2581,
1181, 3766, 3775, 4120, 2471 t/m 2473, 3843, 1123, 1124, 3776,
2440, 2542 en 2450 ad 19.75.10 hectare:
nr.40: Twee begraafplaatsen op de Algemene Begraafplaats te
Winterswijk.
Titels en bescheiden: o.a. publieke verkoop, acte 3-12-1844;
acte 14-6-1866 betr. grondstuk waarop Sevinkmolen is gebouwd;
acte 5-5-1858 betr. kerkzitplaatsen bij Dieterink; acte publieke
verkoop d.d. 7-9-1881 betr. Klein Esselink; testamenten van
Tobias te Strake en Gesina Verink d.d. 17-6-1874.
Voor de roerende goederen ad 1 t/m 11 en het onroerend goed
genoemd onder nr.36 moet Gerrit Jan te Strake krachtens testamenten van 17-6-1874 een bedrag van ƒ 13000.= inbrengen.
0893 Inv.nr.5018, akte nr.3909 d.d. 18820330
Verkoper: Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo. Hij
verkoopt voor 3000 gulden aan Jan Hendrik ter Woord, landbouwer
op de Woord in Meddo, het bouwplaatsje de Woord of Harmelinkwoord in Meddo, sectie A nrs.1171, 2322, 2337, 2592, 2704 t/m
2706, 2754 t/m 2757, 4123, 4168, 4278, 3754, 3759, 3890, samen
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groot 10.04.10 hectare. Dit onroerend goed is bezwaard met het
erfpachtsrecht t.b.v. de familie ter Woord, den koper volkomen
bekend. Als titels van aankomst zijn bekend koopakten van erfrecht voor notaris Dericks d.d. 6-3-1874, 22-6-1874 en 27-71874.
0894 Inv.nr.5018, akte nr.3926 d.d. 18820420
Ten verzoeke van 1.Grada Hendrika Leemelder, weduwe van Hermanus
Gradus Halderiet (overleden 22-1-1882), wonende op het Halderiet
in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Gradus Antonius-, Johannes Hendrikus-, Antonius
Johannes-, Johannes Bernadus- en Johanna Hendrika Halderiet;
2.Tobias Antonius Halderiet, molenaar op de Rietmolen onder
Neede, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie des boedels, zoals die door Grada Hendrika Leemelder en nu wijlen haar man is bezeten.
Roerende goederen: nummer 1 t/m 57, samen ƒ 1618,315.
Onroerend goed: nr.58, het bouwplaatsje Halderiet in Meddo met
het daartoe behorende veen op het Zwilbroeksche veen.
0895 Inv.nr.4982, akte nr.61 d.d. 18820426
Comparanten: 1.Gerrit Jan te Strake op Dieterink in Meddo, voor
zich en als voogd van Jan Albert te Strake; 2.Berend Willem te
Voortwis op de Scholte van Huppel in Meddo, als vader en voogd
van zijn kind Jan te Voortwis uit zijn echt met wijlen Aleida te
Strake; 3.Jan Albert te Strake op Laarberg in Dorpboer als
toeziend voogd der minderjarigen. Zij willen: I.Boedelscheiding
der nalatenschappen van wijlen Tobias te Strake en Gesina
Verink; II.Afgifte legaten dier nalatenschappen. De echtelieden
te Strake-Verink zijn overleden op 9-9-1876 en 23-1-1882. Erfgenamen zijn hun kinderen Gerrit Jan- en Jan Albert te Strake en
hun kleinkind Jan te Voortwis, elk voor 1/3e deel. Tobias te
Strake en Gesina Verink hebben testamenten opgemaakt 10-6-1874.
Inventarissen zijn opgemaakt d.d. 2-12-1876 en 14-3-1882.
De onroerende goederen, obligatiën en de inbreng ad ƒ 13000.=
voor het aan Gerrit Jan te Strake toegewezen legaat, bedragen
tezamen ƒ 37099,59; passief bedraagt ƒ 3345.=; saldo derhalve ƒ
33754,59, waarvan elk der deelgenoten ƒ 11251,53 toekomt.
Van de onroerende goederen ligt in Meddo: de helft der bouwplaats Klein Esselink in Meddo, sectie A nrs.2222, 2223, 2409a,
2410, 2411, 2414, 2445, 2541, 2580, 2581, 1181, 3766, 3775,
4020, 2471 t/m 2473, 3843, 1123, 1124, 3776, 2440, 2542 en 2450,
samen groot 19.75.10 hectare, waard ƒ 2700.=. Deze helft van
Klein Esselink wordt toegewezen aan Jan te Voortwis.
Tevens wordt aan Gerrit Jan te Strake zijn legaat afgegeven
(waarvoor hij ƒ 13000.= in de boedel heeft gebracht), t.w.
inboedelsgoederen, levende have, landbouwvoorwerpen, gewassen,
alles aanwezig op Dieterink en de bouwplaats Dieterink met het
plaatsje Dieterinks-Nijhuis, heidegronden met houtgewas genaamd
de Poel, gronden herkomende van Hobbennakke, 1/5e aan de Sevinkmolen met woning c.a. en 2½ zitplaats in de Hervormde Kerk te
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Winterswijk, sectie A nrs.21, 23, 1927, 1932 t/m 1943, 1959,
1966 t/m 1969, 1973, 1974, 1975, 2988, 2991, 2992, 1944bis, 1963,
1964, 4368 t/m 4371, 3998, 4927, 4974, 4976 t/m 4981, J nrs.1658
t/m 1664, A nrs.5226, 5227, 4926, 4975, J nrs.3450, 3451, A nrs.
5228, 5474 t/m 5486, 5749 t/m 5753, 5766, samen groot 41.05.71
hectare, sectie A nr.3074 ad 0.07.60 hectare, 3855 ad 0.11.20
hectare, 1/5e van sectie J nrs.1642, 1643, 2195, 2191, 2200,
2201, 3237, 3402 t/m 3405, groot 1.90.70 hectare en kerkzitplaatsen sectie H nr.422.
0896 Inv.nr.5018, akte nr.3969 d.d. 18820524
Johannes en Johanna te Molder of ook Moller, landbouwers onder
Ruurlo, verkopen voor 500 gulden aan Johannes Bernadus Sieverink, landbouwer op Goossenshuis in Meddo een onverdeeld 1/10e
deel aan het bouwplaatsje Goossenshuis in Meddo, sectie A
nrs.2286, 2288, 2289, 2482, 2550, 2561, 2562, 2384, 4110, 3839,
3991, 3992, 3993, 5560 en 5561, samen groot 13.59.09 hectare.
Als titels van aankomst zijn bekend een acte van veiling (notaris Weijn te Groenlo) d.d. 28-8-1854, een idem (notaris Dericks
te Winterswijk) d.d. 24-2-1859, een idem (notaris Roelvink te
Winterswijk) d.d.22-4-1858, een acte (notaris Dericks) d.d. 7-91868.
0897 Inv.nr.5019, akte nr.4115 d.d. 18821228
Jan Derk Willem Abbink, landbouwer en gepatenteerd veearts in
Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle vroegere testamenten te herroepen.
Voorts tot zijnen eenigen erfgenaam te benoemen zijnen bij hem
wonenden neef Gerrit Jan Antonius Abbink, of bij vóóroverlijden
diens wettige afstammelingen."
0898 Inv.nr.5019, akte nr.4120 d.d. 18830118
Gerrit
Hendrik
Lappenschaar
en
huisvrouw
Janna
Geziena
Warnshuis, landbouwers op de Lichtmissenhut in Meddo, verkopen
aan Jan Willem Huitink en Johanna Berendina Simmelink, landbouwers, wonende onder Winterswijk, het bouwplaatsje de Lichtmissenhut in Meddo, sectie A nrs. 4411 t/m 4415, 4488, 4489, 5256
t/m 5258, samen groot 2.39.70 hectare en den inboedel, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, zoals op het bouwplaatsje wordt gevonden. De koopsom voor
het onroerend goed bedraagt 760 gulden en voor de roerende
goederen 200 gulden. Titels van aankomst: akten voor notaris
Dericks d.d. 5-4-1863 en 22-5-1880.
0899 Inv.nr.4984, akte nr.8 d.d. 18830121
Petronella of Peternella Grootaarts, weduwe van Grades Johannes
Reesink, zonder beroep, wonende op Klein Poelhuis (of Nieuwen
Boer) in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep alle vroegere testamenten. In aanmerking nemende de
groote verpligting, die ik aan mijn zoon Wilhelmus Spanjaards
heb, die mij verpleegd heeft en steeds liefdevol, met zijne
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kinderen, mij heeft behandeld en verzorgd, maak ik mijne nalatenschap aan diens kinderen. Mijne nalatenschap is luttel en
niet toereikend in mijn levensonderhoud te voorzien. Mogt onverhoopt verzet tegen deze making komen, dan verzoek ik mijn genoemden zoon van mijn boedel te vorderen al dat geen, wat ik hem
schuldig ben wegens verplegingskosten, nimmer door mij betaald."
0900 Inv.nr.5019, akte nr.4122 d.d. 18830122
Gerrit Jan te Strake, landbouwer op Dieterink in Meddo, bruidegom, en Dora Johanna van Dunnewold, zonder beroep, wonende in
Meddo, bruid, zijn voornemens eerstdaags een huwelijk met elkaar
aan te gaan. Ten aanzien van hun aan te brengen of aan te erven
goederen willen zij de wettelijke algehele goederengemeenschap
uitsluiten en 't huwelijk voltrekken in gemeenschap van winst en
verlies, ingeval bij de ontbinding der huwelijksgemeenschap geen
kind of kinderen daaruit aanwezig zijn. Mochten er bij de ontbinding van het huwelijk wel wettige afstammelingen aanwezig
zijn, alsdan zal het huwelijk geacht worden te zijn aangegaan in
algehele gemeenschap van goederen. Voorts verklaren zij elkaar
over en weer de eerststervende aan de langstlevende te schenken
het vruchtgebruik van zijn of haar nalatenschap en zonder verplichting tot zekerheidsstelling.
De bruid brengt in: boven- en onderkleren, sieraden en ander
roerend goed, waard ƒ 800.=, en haar aandeel in de nalatenschap
van haar overleden moeder en hetgeen later bij scheiding zal
moeten blijken. De bruidegom brengt in: de inboedel, vee, bouwgereedschap, koren, hooi, stroo, kledingstukken en sieraden,
waard ƒ 3000.= en datgene wat hij verder uit de nalatenschappen
van zijn overleden ouders heeft verkregen en hetgeen blijkt uit
een akte van scheiding d.d. 14-3-1882.
0901 Inv.nr.5019, akte nr.4151 d.d. 18830224
Jan Albert te Peele, landbouwer in Corle, verkoopt aan Gerrit
Jan te Strake, landbouwer op Deeterink in Meddo, de onverdeelde
helft aan het bouwplaatsje Klein Esselink in Meddo, sectie A
nrs.2222, 2223, 2409a, 2410, 2411, 2414, 2445, 2541, 2580, 2581,
1181, 3766, 3775, 4020, 2471 t/m 2473, 3843, 1123, 1124, 3776,
2440, 2542 en 2450, samen groot 19.75.10 hectare, voor 2700
gulden. Titel van aankomst is de akte van eerste en tweede
veiling voor notaris Roelvink d.d. 24-8-1881 en 7-9-1881.
0902 Inv.nr.5019, akte nr.4169 d.d. 18830320
Gerrit Jan Orriens, landbouwer op Orriens in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijne bij hem inwonende huisvrouw Johanna Mechtilda Lentink,
het vruchtgebruik zijner nalatenschap, zonder verplichting tot
zekerheidstelling. Verder te maken onder den last van voormeld
vruchtgebruik al zijne roerende en onroerende goederen aan
zijnen bij hem inwonenden zoon Grades Johannes Orriens onder
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verplichting om daarvoor binnen een jaar na afloop van voormeld
vruchtgebruik uit te keeren aan des erflaters nalatenschap voor
het geheel gerekend eene som van 1900 gulden. Nog verklaarde de
erflater ingeval een zijner kinderen met deze beschikking geen
genoegen mocht nemen deze te onterven voor zoo ver de wet dit
toelaat en zulks ten behoeve van voornoemden erfgenaam, zijne
zoon, en zal ter berekening der legitime schatting moeten geschieden maar nimmer de vaststelling door verkoop plaats hebben.
Eindelijk verklaarde hij nog tot uitvoerster van zijne uitersten
wil met de macht van inbezitneming te benoemen zijne voormelde
vrouw."
0903 Inv.nr.5019, akte nr.4173 d.d. 18830327
Jan Hendrik Hijink, landbouwer op de Kloeze in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde alle vroegere testamenten te herroepen
en het vruchtgebruik zijner nalatenschap, benevens den eigendom
van alles waarover hij hierna niet zal beschikken, te legateren
aan zijne huisvrouw Aleida Johanna Raassink; voorts tot zijne
eenige erfgenamen te benoemen Johannes Hermanus te Walvaart,
thans in de gemeente Aalten wonende, en diens aanstaande echtgenoote Anna Maria Koenderink, bij den erflater inwonende, of
ingeval van vóóroverlijden, de langstlevende van hen, of beide
overleden zijnde, hunne wettige afstammelingen. Van deze erfstelling worden uitgesloten uitstaande gelden, de beide kleerkasten met kleedingstukken, linnen, pellen, goud en zilver, en
alles wat zich daarin bevindt."
0904 Inv.nr.5019, akte nr.4174 d.d. 18830327
Aleida Johanna Raassink, landbouwster op de Kloeze in Meddo,
huisvrouw van Jan Hendrik Hijink, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle vroegere testamenten te herroepen en het vruchtgebruik harer nalatenschap, benevens den eigendom van alles waarover zij hierna niet zal beschikken, te legateren aan haren man Jan Hendrik Hijink; voorts tot eenige erfgenamen te benoemen Johannes Hermanus te Walvaart, thans in de
gemeente Aalten wonende, en diens aanstaande echtgenoote Anna
Maria Koenderink, bij de erflaatster inwonende, of ingeval van
vóóroverlijden, de langstlevende van hen, of beide overleden
zijnde, hunne wettige afstammelingen. Van deze erfstelling
worden uitgesloten uitstaande gelden, de beide kleerkasten met
kleedingstukken, linnen, pellen, goud en zilver, en alles wat
zich daarin bevindt."
0905 Inv.nr.5019, akte nr.4175 d.d. 18830327
Johannes Hermanus te Walvaart, dienstknecht te Aalten, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle testamenten die hij
vroeger mocht hebben gemaakt, en te legateren het vruchtgebruik
zijner nalatenschap aan zijne aanstaande echtgenoote Anna Maria
Koenderink, dientmaagd in Meddeho onder Winterswijk wonende,
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zonder verplichting tot zekerheidstelling, doch indien hun
aanstaand huwelijk mocht worden ontbonden zonder wettige afstammelingen, alsdan haar te benoemen tot eenige erfgename."
0906 Inv.nr.5019, akte nr.4176 d.d. 18830327
Anna Maria Koenderink, dienstmaagd in Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen alle uiterste wilsbeschikkingen die zij vroeger mocht hebben gemaakt, en te legateeren het vruchtgebruik harer nalatenschap aan haren aanstaanden
echtgenoot Johannes Hermanus te Walvaart, thans in de gemeente
Aalten bij Bredevoord wonende, zonder verplichting tot zekerheidstelling, doch indien hun aanstaand huwelijk mocht worden
ontbonden zonder wettige afstammelingen, alsdan hem te benoemen
tot eenigen erfgenaam."
0907 Inv.nr.4984, akte nr.46 d.d. 18830327
1.Gerrit Willem van Dunnewold, schrijnwerker in dorp Winterswijk; 2.Elisa Berendina van Dunnewold; 3.Jan Jacob van Dunnewold, de twee laatsten grondeigenaren op Jonkers in Meddo;
regelen overgifte van de legaten door wijlen hun vader Frederik
Jan van Dunnewold gemaakt bij diens uiterste willen van 9-6-1869
en 25-8-1880. Het betreft overgifte aan:
1.Jan Jacob van Dunnewold van:
a.Het goed Jonkers in Meddo, waaronder het plaatsje de Tuunte,
met een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk, sectie A
nrs.183, 185, 188, 189, 206, 207, 209, 220, 226, 233 t/m 235,
238, 239, 246 t/m 248, 251 t/m 253, 418 t/m 420, sectie H nrs.
1717, 1754, 1884, 1885, 1890, A nrs.3122, 3124 t/m 3127, 3135,
4360, 448, 4505, 3131, 5581 t/m 5585, 5642 t/m 5646, 5651 t/m
5654, samen 74.42.58 hectare;
b.Het onafgedeeld 17/32e deel der bouwplaatsen Wessels en Reems
in Meddo, en voor gelijke delen 2 zitplaatsen in voornoemde
kerk, behorende bij Reems, sectie A nrs.210 t/m 219, 221, 223
t/m 225, 227 t/m 229, 186, 187, 254 t/m 256, 258 t/m 260, 338,
350, 345, 346, 349, 5647 t/m 5649, samen 11.48.10 hectare;
c.een som van ƒ 1000.=.
2.Elisa Berendina van Dunnewold van: onafgedeeld 1/5e deel aan
de Sevinkmolen, met molenaarshuis, gebouwen en gronden in Meddo,
sectie J nrs.1642, 1643, 2191, 2195, 2200, 2201, 3237, 3402 t/m
3405, samen 1.90.70 hectare.
3.Gerrit Willem van Dunnewold van: een som van ƒ 1000.=.
4.Gerrit Willem van Dunnewold en Elisa Berendina van Dunnewold
van: twee zitplaatsen in voornoemde kerk.
Titel van aankomst onroerende goederen akte van scheiding 30-121831.
0908 Inv.nr.5019, akte nr.4221 d.d. 18830512
Ten verzoeke van a.Johanna Mechtilda Lensink, weduwe van Gerrit
Jan Orriens (overleden 30-3-1883), landbouwster op de bouwplaats
Orriens in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar
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minderjarige kinderen Grades Johannes- en Johanna Maria Willemina Orriens, en b.Grades Hendrikus Orriens, rademaker op Orriens
in Meddo als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, zoals die door Johanna
Mechtilda Lensink en nu wijlen haar man in gemeenschap is bezeten geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 57, samen ƒ 1085.=.
Contanten: ƒ 33,50.
Boedelschulden: nummers 58 t/m 62, samen ƒ 607,10.
Onroerend goed: nr.63, het bouwplaatsje Orriens in Meddo, bestaand in huis, erf, tuin, bouw-, weiland, bos, heide en veengronden.
0909 Inv.nr.4984, akte nr.76 d.d. 18830617
Verkopers: Jan Willem Heezen, Jan Berend Nijenhuis, houtkopers
onder Winterswijk, de laatste als lasthebber van Grades Nijenhuis, zonder beroep, wonende op Sieverdink in Brinkheurne. Zij
verkopen aan de Geldersch-Overijsselsche Lokaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk, een stuk grond in Meddo, sectie H nr.
1879 ad 0.14.38 hectare voor ƒ 43,14.
0910 Inv.nr.5019, akte nr.4251 d.d. 18830619
Comparanten zijn Jan Willem Huitink, landbouwer, mede voor zijn
huisvrouw Johanna Berendina Simmelink enerzijds en Gerrit Hendrik Lappenschaar, landbouwer, mede voor zijn huisvrouw Janna
Geziena Warnshuis, anderzijds, allen wonende in Meddo.
Comparant ter ene zijde heeft op 18-1-1883 van comparant ter
andere zijde gekocht roerend goed voor 200 gulden en onroerend
goed voor 760 gulden, zijnde het onroerend goed sectie A nrs.
4411 t/m 4415, 4488, 4489, 5256 t/m 5258, groot 2.39.70 hectare
(Lichtmissenhut).
Partijen verlangen nu deze koop en verkoop te vernietigen en
mitsdien de akte van 18-1-1883 geheel buiten werking te stellen.
De koopprijs is door kopers terugbetaald.
0911 Inv.nr.4984, akte nr.91 d.d. 18830709
De echtelieden Hendrik Jan te Kronnie en Theodora Nijmolen,
landbouwer op de Eerdens Poorte in Meddo, verkopen aan hun zoon
Jan Barts te Kronnie, landbouwer op de Eerdens Poorte, de bouwplaats de Eerdens Poorte in Meddo met de daarbij behorende
zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk, zijnde drie
zitplaatsen in het Noorder afdak. Het betreft de percelen sectie
A nrs.11 t/m 14, 16 t/m 21, 2611, 2612, 2729, 2739, 2933, 2963,
3081, 3840, 4019, 4471, 4486, 5278, 5708 en 5709, samen groot
17.50.50 hectare. De koopsom bedraagt ƒ 3600.=, waarvan de helft
zal worden betaald 3 maanden na de dood van de eerststervende en
de andere helft 3 maanden na de dood van de langstlevende. Tot
dan zal jaarlijks door de koper 5% rente worden betaald in de
vorm van het onderhouden en verplegen van de verkopers.
0912 Inv.nr.4985, akte nr.179 d.d. 18830903
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(eerste zitting d.d.20-8-1883 akte nr.147 in inv.nr.4984).
Veiling ten verzoeke van Johan Bernard Uwland, blauwverver en
Gerrit Willem Gijsbers, bakker, beiden te Winterswijk, diakenen
bij de Herv.Gemeente van Winterswijk, handelende als lasthebbers
van de echtelieden Gerrit Hendrik Lappenschaar en Janna Gesina
Warnshuis, landbouwers onder Winterswijk. Geveild wordt:
Het plaatsje de Lichtmis of Lichtmissen Hutte in Meddo, kadastraal sectie H nrs.4411 t/m 4415, 4488, 4489, 5256 t/m 5258,
samen groot 2.39.70 hectare. De laatste titel van aankomst is
een acte van 19-6-1883 voor notaris Dericks verleden (eerdere
acten voor idem d.d. 5-4-1863 en 22-5-1880). Koper wordt Gerrit
Jan Oonk, klompenmaker op Keveskamp in Meddo voor 1626 guldens.
0913 Inv.nr.5019, akte nr.4321 d.d. 18830907
Jan Hendrik Geelink, landbouwer op Stammers in Meddo, verkoopt
aan Jan Willem Geelink, landbouwer, eveneens op Stammers wonende, het bouwplaatsje Stammers in Meddo, sectie A nrs.5028, 7, 8,
1287, 4299 t/m 4306, 4312, 4313, 4570, samen groot 6.86.90
hectare voor 2600 gulden. Aan verkoper is als titel van aankomst
bekend de akte van scheiding voor notaris Dericks d.d. 16-21974.

0914 Inv.nr.4985, akte nr.212 d.d. 18831006
Comparanten: 1.Jan Jacob van Dunnewold, landbouwer op Jonkers in
Meddo; 2.Gerrit Jan te Strake en vrouw Dora Johanna van Dunnewold, landbouwers op Dieterink in Meddo; 3.Johanna Geertruid van
Dunnewold, zonder beroep, wonende op Jonkers; 4.Derk Willem
Smalbraak op Deunk in Brinkheurne, als toeziend voogd van Frederik Jan van Dunnewold, minderjarig kind van comparant 1 en
wijlen diens vrouw Gesina Smalbraak. Zij willen overgaan tot
scheiding van de tussen comparant 1 en diens kinderen (comparanten 2, 3 en de minderjarige sub 4) bestaande goederengemeenschap. De ouders waren in volle goederengemeenschap gehuwd;
Gesina Smalbraak is 8-12-1880 overleden. Een 4e kind uit dit
huwelijk was overleden 23-5-1882 (Gerrit Jan van Dunnewold),
nalatende vader, zusters en broeder. De boedel is beschreven bij
acte van 9-2-1881. Nu wordt opgegeven:
a.Roerende goederen ƒ 3524.=;
b.obligatie op F.J.van Dunnewold ad ƒ 8000.=;
c.idem ad ƒ 2000.=;
d.gedeponeerd geld ƒ 2000.=;
e.lopende pachten ƒ 263,25 en onroerend goed:
f.De plaats Lammerdink in Meddo;
g.Het onafgedeeld 15/32e der plaatsjes Reems en Wessels in
Meddo;
h.Het 1/3e aan bouwland op den Pas bij Winterswijk.
i.Uitgang genaamd Lammerdinkstiend in Meddo;
en voorts nog een houtprijs, voor hout gestaan hebbende op
Lammerdink.
Passief:Een schuld aan Elisa Berendina van Dunnewold ad ƒ
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3000.=.
Berechtigd zijn Jan Jacob van Dunnewold voor 17/32e deel en elk
der drie kinderen voor 5/32e deel.
Vastgesteld wordt dat de scheidingswerkzaamheden binnenkort
zullen worden voortgezet.
0915 Inv.nr.4985, akte nr.213 d.d. 18831009
Comparanten 1.Gerrit Jan Abbink op Maas in Corle, gehuwd met
Johanna Gesiena Loitink; Bernard Gerrit Berenschot op Voshuis in
Meddo, gehuwd met Janna Geertruid Loitink; landbouwers.
Zij willen overgifte van legaat en scheiding van de nalatenschap
van Jan Derk Loitink, overleden op Voshuis d.d. 10-6-1883.
Bij testament van 3-3-1877 heeft deze gelegateerd aan zijn
dochter Janna Geertruid Loitink:
a.9/16e der bouwplaats Voshuis in Meddo, sectie A nrs.567, 2994,
5281, 5530 t/m 5533 en H nrs.26, 27, 1808, 1809, 1719, 1817 en A
nrs.3249, 3250, 3264, 3265, 3263, 3275, 3276, samen groot
8.56.00 hectare en een kerkzitplaats in de Hervormde Kerk te
Winterswijk, ad ƒ 4500.=.
b.9/16e van 't halve Maashuisje in Meddo, sectie A nrs.195, 196,
265, 270, 275, 276, 316, 319, 320, 341, 344, 356, 359, 367, 369,
373, 315, 4469, 309, 3133, H nrs.1873 en 1731 en J nrs.1339 t/m
1341, samen groot 8.73.20 hectare ad ƒ 563.=; samen derhalve
tegen inbreng in de nalatenschap des erflaters van ƒ 5063.=.
De nalatenschap beloopt vervolgens ƒ 5650,50, waarvan elk der
comparanten de helft of ƒ 2825,25 toekomt.
0916 Inv.nr.4985, akte nr.237 d.d. 18831129
Comparanten: 1.Jan Jacob van Dunnewold, landbouwer op Jonkers in
Meddo; 2.Dora Johanna van Dunnewold, zonder beroep, gehuwd met
Gerrit Jan te Strake op Dieterink in Meddo; 3.Johanna Geertruid
van Dunnewold, zonder beroep, wonende op Jonkers; 4.Derk Willem
Smalbraak, landbouwer op Deunk in Brinkheurne als toeziend voogd
over Frederik Jan van Dunnewold, kind van de eerste comparant;
willen definitieve scheiding van de gemeenschap tussen hen
bestaande als gevolg van de ontbinding der gemeenschap tussen
comparant 1 en zijn vrouw Gesina Smalbraak (overleden 8-121880).
De gemeenschap bestaat uit:
a.Inboedel en landbouwzaken ........................ ƒ 3524.=
b.Obligatie t.l.v. wijlen Frederik Jan van Dunnewold " 8000.=
c.idem ............................................. " 2000.=
d.Obligatie t.l.v. J.G.ten Houten en Compagnie ..... " 2000.=
e.Pachten ......................................... "
263,25
f.De plaats Lammerdink in Meddo, met daaronder behorende plaatsjes, sectie A nrs.507, 726, 747, 748,
752 t/m 754, 762, 763, 765, 766, 769, 771, 905, 2954
t/m 2956, 2998, 3000, 3001, 3393, 3394, 3408, 3409,
3421 t/m 3429, 3433 t/m 3435, 3592, 3705, 3726, 3780,
3801 t/m 3803, 5017, 5018, 5020, 5078 t/m 5081, 5539,
5540, 5660, 5661, en H nrs.1667 t/m 1669, samen
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groot 41.57.20 hectare, geschat op ........... .... " 15078,555
g.De Lammerdinkstiend in Meddo ................ ... "
350.=
e
h.Onafgedeeld 1/3 deel van land op den Pas bij Winterswijk, groot 1.32.48 hectare; het 1/3e geschat op " 618,24
i.Het bouwplaatsje Wessels in Meddo, sectie A nrs.
210 t/m 212, 216, 227 t/m 229, 223 t/m 225, 338, 345,
346, 349, 350, 3122, een afgedeeld noord-oostelijk
deel van 217, idem van 215, afgedeeld zuid-westelijk
deel van 213 en afgedeeld noordelijk deel van 3124,
samen groot 5.43.30 hectare, ad .................. " 3562,50
k.Het bouwplaatsje Reems in Meddo, sectie A nrs.
254 t/m 256, 258 t/m 260, 214, 218, 219, afgedeeld
zuid-westelijk deel van 217, idem van 215, afgedeeld
noord-oostelijk deel van 213, afgedeeld zuidelijk
deel van 5648, 5649, samen groot 6.38.85 hectare ad " 4112,10
Behorende bij de bouwplaatsen i en k elk één zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk, in de
raming opgenomen.
l.Een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk "
90.=
m.Verkocht hout van Lammerdink ................... "
24.=
___________
samen
ƒ 39622,645
Passief: schuld aan Elisa Berendina van Dunnewold
" 3000.=
___________
saldo
ƒ 36622,645
Van de onroerende goederen wordt toegedeeld aan:
1.Jan Jacob van Dunnewold: de plaats Lammerdink in Meddo;
2.Dora Johanna van Dunnewold en Johanna Geertruid van Dunnewold:
het bouwplaatsje Wessels in Meddo;
3.de minderjarige Frederik Jan van Dunnewold: het plaatsje Reems
in Meddo.
0917 Inv.nr.5019, akte nr.4392 d.d. 18831218
Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde te legateren aan zijn halfbroeders
zoontje, genaamd Gerrit Jan Wevers, en thans bij hem inwonende,
bij vooruitgenieting uit zijne nalatenschap, de som van drie
duizend vijf honderd gulden, vrij van successierecht."

0918 Inv.nr.5020, akte nr.4412 d.d. 18840112
Inventarisatie van de boedel, die door nu wijlen de echtelieden
Jan Berend Abbink (overleden 24-11-1883) en Janna Geertrui
Beijers (overleden 18-4-1879) is nagelaten op Klein Waijerdink
in Meddo. Dit geschiedt ten verzoeke van: 1.Janna Abbink, zonder
beroep, wonende in Meddo; 2.Jan Derk Abbink, timmerman, wonende
onder Winterswijk, als voogd over de minderjarige dochter van
genoemde echtelieden, t.w. Johanna Abbink; 3.Jan Dreijers,
landbouwer onder Winterswijk, als toeziend voogd over de minderjarige.
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Roerende goederen, contanten en vorderingen, samen ƒ 2595.=.
Schulden: ƒ 33,82.
Onroerend goed: een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk en een perceel bovenveen op het Kolenbargerveen onder
Winterswijk.
0919 Inv.nr.4985, akte nr.17 d.d. 18840121
Lubertus Hermanus Bessinkpas, grondeigenaar op d'Ravenhorst in
Dorpboer a.als lasthebber van Janna Alberta te Lintum, zonder
beroep, weduwe van Jan Albert te Lintum (overleden 2-3-1876);
b.als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van de sub a
genoemden, t.w. Johanna Maria- en Jan Lubertus te Lintum; wil
scheiding van de goederengemeenschap tussen Janna Alberta te
Lintum en Jan Albert te Lintum bestaan hebbende (geïnventariseerd 6-5-1876). Hierbij wordt de scheiding van 28-9-1876 in
aanmerking genomen, waarbij aan een kind uit een eerder huwelijk
van Jan Albert te Lintum zijn erfdeel in moederlijke en vaderlijke nalatenschap werd uitgekeerd.
De te scheiden boedel beloopt in totaal ƒ 11481,17, waaronder:
a.1/12e deel der bouwplaats de Hilte in Meddo, sectie A nrs.41,
42, 2123 t/m 2125, 2127, 2129 t/m 2134, 2266, 2269, 2270, 2608
t/m 2610, 2737, 2778, 2122a, 2738, 2771 t/m 2773, 2773bis, 2714,
4226, 4235 t/m 4241, 4460, 4507, 5264, 3927, samen groot
26.00.00 hectare, het deel geschat op ƒ 840.=.
b.De helft der bouwplaats Höfken in Meddo, sectie A nrs.2224 t/m
2226, 2353, 2368, 2408, 2412, 2413, 2439, 2448, 2522, 2525,
2568, 1095bis, 3842, 3844, 3851, 2935, 4107, 4111, 4113 t/m 4115,
samen groot 28.35.09 hectare, de helft geschat op ƒ 4112.=.
Bij de toedeling gaat de halve bouwplaats Höfken naar Janna
Alberta te Lintum en 1/12e deel der bouwplaats Hilte naar Jan
Lubertus te Lintum.
Van het totaal ad ƒ 11481,17 krijgt de weduwe de helft(ƒ
5740,585) en de beide minderjarige kinderen elk ƒ 2870,29¼.
Laatste titel van aankomst onroerend goed: acte van 28-9-1876.
0920 Inv.nr.4985, akte nr.22 d.d. 18840126
Berendina Willemina Maas, wed. van Jan Hendrik Maas, landbouwster, wonende op het goed de Buurse in Meddo, verkoopt aan Jan
Willem Maas, eveneens landbouwer op Buurse:
1.Een inboedel des huizes, waaronder levende have, vee, landbouwwerktuigen, gewassen, mest en hetgeen verder behoort tot het
landbouwbedrijf, dat gedreven wordt op het goed de Buurse, zulks
voor ƒ 1800.=; de inventaris is omschreven in de akte van boedelscheiding d.d. 27-3-1880 voor notaris W.A.Roelvink; 2.De aan
verkoopster behorende helft aan een perceel veen in Meddo,
sectie A nr.1182 helft, 0.62.60 ha., zo mede de helft van drie
zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk, voor ƒ 168.=.
0921 Inv.nr.4985, akte nr.23 d.d. 18840126
Berendina Willemina Maas, landbouwster, weduwe van Jan Hendrik
Maas, wonende op de Buurse in Meddo, geeft haar testament op:
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"Ik herroep alle vroegere testamenten. Ik legateer aan mijne
ongelukkige dochter Berendina Willemina Maas het vruchtgebruik
eener som van 600 gulden (buiten en behalve haar wettig erfdeel), vrij van successierechten, of lasten;
Den blooten eigendom dier som legateer ik aan mijn zoon Jan
Willem Maas, en bij diens vooroverlijden aan zijne wettige
afstammelingen (boven en behalve zijn wettig erfdeel). Door hem
zullen de successieregten of andere lasten, anders ten laste der
legatarisse vruchtgebruikster, worden betaald. Het legaat wordt
aan hem echter slechts gemaakt onder de voorwaarde, dat hij
genoemde Berendina Willemina Maas, haar leven lang bij zich
houde, voede, kleede, en van al het noodige zoo in zieke als
kranke dagen voorzie. Dat hij dit doe met die zorg, liefde en
naauwgezetheid, als de toestand van dat kind kennelijk gebiedt.
Ik benoem Jan Albert Stemerdink op de Slippe in Meddo, tot
bewindvoerder van het aan mijne dochter Berendina Willemina
gelegateerde.
N.B. Op de omslag staat: overleden 26-3-1887.
0922 Inv.nr.5020, akte nr.4426 d.d. 18840201
Comparanten zijn 1.Janna Jacoba Frielink; 2.Jan Derk Frielink;
3.Johannes Bernadus Frielink en 4.Gerrit Jan Frielink; allen
landbouwers, wonende in Winterswijk. Zij verklaren goed te
keuren de uiterste wilsbeschikking d.d. 31-7-1842 van hun moeder
Anna Kleppers, in leven huisvrouw van Jan Hendrik Frielink,
gewoond hebbende op Kleppers in Meddo, waarbij zij tot enige
erfgenaam benoemd haar man Jan Hendrik Frielink. De onroerende
goederen, door de overledene nagelaten, kunnen nu in de openbare
registers worden overgeschreven; het betreft de onverdeelde
helft aan het bouwplaatsje Kleppers, sectie A nrs.1793, 1814,
1818 t/m 1820, 1810, 4478, 3868, 4897 t/m 4907, 4892, 4891, 4893
t/m 4896, samen groot 7.33.25 hectare. Titels zijn akte van koop
d.d. 8-6-1841 en akte veiling d.d. 6-2-1860.
0923 Inv.nr.5020, akte nr.4427 d.d. 18840201
Jan Hendrik Frielink, landbouwer op Kleppers in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijnen bij hem inwonenden zoon Jan Derk Frielink, alle zijne
roerende en onroerende goederen en zulks tegen uitkeering aan
zijne broeders en zuster binnen een jaar na het overlijden des
erflaters elk eene som van twee honderd gulden. Voorts zal de
legataris aan zijne zuster Johanna Jacoba Frielink bovendien nog
twee honderd gulden moeten uitkeeren, ingeval zij niet bij hem
mocht kunnen blijven inwonen."
0924 Inv.nr.5020, akte nr.4454 d.d. 18840322
Johanna Antonia ter Steeg, vrouw van de landbouwer Gerrit Jan
Meddeholt, met wien zij samenwoont in Meddo, geeft haar testament op:
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"De erflaatster verklaarde alle vroegere testamenten te herroepen en alsnu tot haren eenigen erfgenaam en executeur testamentair te benoemen haren genoemden man Gerrit Jan Meddeholt."
N.B.In de kant staat: overleden 2-5-1884.
0925 Inv.nr.4986, akte nr.103 d.d. 18840526
Jan Albert Stemerdink, landbouwer op de Slippe in Meddo, verkoopt voor 600 gulden aan Gemeente Winterswijk (Eco Haitsma
Mulier, burgemeester en Adriaan Jacob Temminck, secretaris)
0.13.60 hectare grond in Meddo, sectie A nr.2282. Laatste titels
van aankomst zijn akten van 26-2-1874 en 24-7-1875 voor notaris
Roelvink.
0926 Inv.nr.5020, akte nr.4508 d.d. 18840527
Jan Kortschot of te Kortschot en huisvrouw Harmina Voskuil,
vroeger wed. van Jan Berend Geelink, wonende op het katerstedeke
Weijenboom in Meddo, verkopen aan Geziena Geelink, landbouwster,
bij hen inwonende en wed. van Gerrit Jan Geelink:
1.Het katerstedeken Weijenboom in Meddo, sectie A nrs. 1629,
1630, 4785, 4786, 4789, 4795, 4796, 5612, 3758, samen groot
2.06.40 hectare. Aan de koopster en wijlen haar man behoorde
1/12e deel van het verkochte, zodat dus nu 11/12e deel wordt
verkocht; 2.Alle roerende goederen, bouwgereedschap, vee, bouwerij, klederen, linnen en pellen, geoogste en te velde staande
vruchten, op Weijenboom voorhanden en voorzover die niet reeds
aan de koopster en wijlen haar man toebehoorden. Voorwaarden:
a.Verkopers behouden zich het vruchtgebruik voor zolang één
hunner leeft; b.De koopprijs is na aftrek van het vruchtgebruik
1400 gulden voor het geheel (dus voor 11/12e ƒ 1283,33). c.Er
wordt geen koopsom betaald; daarvoor zal koopster de verkopers
levenslang in hun huishouding en boerderij bijstaan, zodat met
de dood der beide verkopers de koopprijs wordt geacht te zijn
betaald. Aan verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
0927 Inv.nr.4986, akte nr.174 d.d. 18840925
(eerste
zitting
d.d.2-9-1884
akte
nr.162).
Veiling
van
I.Bouwplaats Hoebink in Meddo en voor een deel in Vragender
onder Lichtenvoorde; II.Weiland in Huppel, sectie B nr.2104 ad
0.11.40 ha en III.2½ zitplaatsen in Herv.kerk te Winterswijk;
ten verzoeke van:
1.Jan Hendrik Wevers senior;
2.Jan Willem Wevers;
3.Jan Hendrik Wevers junior; alle op Diesselbrink in Miste;
4.Tobias Albertus te Lintum (Ratum) als lasthebber van Grada
Christina Dunnewijk, weduwe van Tobias te Lintum op Dunnewijk
(Ratum);
5.Gerrit Wevers (Dinxperlo) voor zich en als toeziend voogd van
de sub 8 gemelde minderjarige;
6.Theodora Aleida Wevers, weduwe Hendricus Kappers (Winterswijk).
7.Arend Jan Geessink, landbouwer op Grootenhuis in Lievelde
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(Lichtenvoorde), gehuwd met Hermina Johanna Blekkink;
8.Johanna Cornelia Oostrum (Winterswijk), weduwe Tobias Wevers,
als moeder en voogdes van haar kind Harmen Jan Wevers.
Kopers worden:
I.1.Huisperceel Hoebink, sectie A nrs.601, 602, 610, 611, 622
t/m 624, 631, 632, 641, 642, 654, 2632, 2634, 2635, 4354, 4497
t/m 4499, 5140, 5353, 5355 t/m 5357, sectie H deel van 1748,
1881, 1882 en Lichtenvoorde sectie C nrs.2634, 2637, samen
19.27.15 hectare door Hendrik Willem te Winkel (Woold) als
lasthebber van Hendrik Jan Ros, landbouwer op Renselink (Kotten)
voor ƒ 6110.=.
2 t/m 6.Heide en weide, sectie A nrs.3223, 3224 ad 22 aren;
bouwland de Kattenberg, sectie A nrs.483, 3218, 3227 ad 0.59.50
ha; bouw- en weiland de Kolste, sectie H nrs.1895, 1872 en A
5064, 5065, 3212, 3213 en deel van 3211 ad o.83.90 ha; heide het
Kooiveld, sectie H deel van 1881 en 1882 ad 1.35.50 ha; veen,
sectie H deel van 1748 ad 0.14.80 ha; door Jan Willem Simmelink,
landbouwer op de Braak in Meddo voor ƒ 1400.=.
7.Bouw- en weiland Zwarte Broek, sectie A nrs.2626 t/m 2629 ad
70 aren; door Lubbert Derk Jan Hesselink (Winterswijk) als
lasthebber van Jan Hendrik Boeijink, landbouwer op Nijenhuis in
Meddo, voor ƒ 595.=.
8.Bouwland op den Esch, sectie A nr.2638 ad 30 aren; door Bernard Gerrit Berenschot, landbouwer op Voshuis in Meddo voor ƒ
150.=.
9.Idem, A 2640 ad 33 aren; door ad 8 voor ƒ 150.=.
10.Bouwland, sectie A deel van 2643 en 2644 ad 0.41.80 ha; door
ad 7 voor ƒ 195.=.
11.Bouwland idem ad 0.41.80 ha; door ad 7 voor ƒ 145.=.
12.Hakhout en heide den Winkel, sectie A nrs.55, 58, 59 ad
0.94.20 ha;door Jan Hendrik Boeijink voornoemd voor ƒ 260.=.
13.Perceel heide Masterveld. sectie A deel van 4499 ad 3.17.10
ha door Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar (Meddo) voor ƒ
45.=.
14 en 15.Masterveld, sectie A delen van nr.4499 elk van 3.17.10
ha; door Bernard Gerrit Berenschot voornoemd als lasthebber van
Gerrit Hesselink, grondeigenaar in Meddo, voor ƒ 132.=.
II.Niet verkocht.
III.Kerkgezitten; voor ƒ 172.= Hendrik Jan Roerdinkholder op den
Timpen in Kotten.
Laatste titels en overschrijvingen: acten 4-8-1829, 16-2-1856,
15-12-1859, 20-1-1860 en 21-1-1860 voor notaris Roelvink.
0928 Inv.nr.4986, akte nr.110 d.d. 18840606
Gerrit Willem Dunnewijk, landbouwer op Hoebink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik legateer aan mijnen neef Harmen Jan Wevers, minderjarig kind
van wijlen mijnen halfbroeder Tobias Wevers en van diens thans
nog levende echtgenoote Johanna Cornelia Oostrum en bij vooroverlijden van legataris, aan genoemde zijne moeder, eene som
van 500 gulden, vrij van successierechten of andere belastin15 november 2006
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gen."
0929 Inv.nr.5020, akte nr.4517 d.d. 18840609
Jan Hijink, landbouwer op Stevenshuis in Meddo, geeft zijn
testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen alle uiterste wilsbeschikkingen, die hij vroeger mocht hebben gemaakt. Voorts tot zijne
eenige erfgenaam te benoemen, indien hij zonder achterlating van
wettig kroost mocht komen te sterven, zijne bij hem inwonende
huisvrouw Tonia Dreijers; doch ingeval hij met achterlating van
een of meer wettige kinderen mocht overlijden, alsdan aan zijne
meergenoemde vrouw te legateren het vruchtgebruik zijner nalatenschap, zonder verplicht te zijn tot zekerheidstelling."
0930 Inv.nr.5020, akte nr.4518 d.d. 18840609
Tonia Dreijers, huisvrouw van de landbouwer Jan Hijink, op
Stevenshuis in Meddo wonende, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen alle uiterste wilsbeschikkingen, die zij vroeger mocht hebben gemaakt. Voorts tot
hare eenige erfgenaam te benoemen, indien zij zonder achterlating van wettig kroost mocht komen te sterven, haren voornoemden
man Jan Hijink, doch ingeval zij met achterlating van een of
meer wettige kinderen mocht overlijden, alsdan aan hare meergenoemde man te legateren het vruchtgebruik harer nalatenschap,
zonder verplicht te zijn tot zekerheidstelling.
N.B.In de kant staat: overleden 20-12-1895.
0931 Inv.nr.5020, akte nr.4527 d.d. 18840623
a.Gerrit Hendrik Hijink, landbouwer, gehuwd met Janna Abbink en
b.Johanna Abbink, zonder beroep; allen wonende op Klein Waijerdink in Meddo, bezitten in onverdeelde gemeenschap de nalatenschappen hunner ouders en schoonouders Jan Berend Abbink en
Janna Geertrui Beijers, gewoond hebbende op Klein Waijerdink.
Van deze nalatenschappen is inventaris opgemaakt d.d. 12-1-1884.
De nalatenschappen bestaan uit:
a.inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde
staande vruchten ...................................... ƒ 1275.=
b.contanten ........................................... "
20.=
c.vorderingen ......................................... " 1300.=
d.een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk ... "
50.=
e.perceel veen op het Meddosche veen, sectie H deel der
nrs.3240, 1742, 1743 en 1738, groot circa 4 aren 40
centiaren; en een perceel bovenveen op het Meddosche
veen, gedeelte van sectie H nr.3240; samen waard. ....."
50.=
_________
samen
ƒ 2695.=
schulden..................................... .........." 33,82
_________
de nalatenschappen bedragen dus zuiver.................ƒ 2661,18
De erfgenamen zijn ieder voor de helft (ƒ 1330,59) gerechtigd.
Bij de toedeling gaat o.a. de inboedel c.a. naar Gerrit Hendrik
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Hijink; ook de kerkzitplaats en de percelen veen worden aan hem
toegedeeld. Titels van aankomst zijn: koopakte d.d. 3-6-1873;
onderhandse koopakte d.d. 16-11-1855; onderhandse koopakte d.d.
28-6-1875.
0932 Inv.nr.4986, akte nr.153 d.d. 18840819
Hendricus Nijenhuis, landbouwer op Snijdershuis in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herhaal mijne vroegere beschikking ten behoeve mijner tegenwoordige vrouw en maak haar het vruchtgebruik mijner nalatenschap onder ontheffing der verpligting om zekerheid te stellen.
Tot mijn erfgenaam benoem ik mijn neef Jan Hendrik Nijenhuis,
kind van mijn broeder aan Tentenkampe. Bij vooroverlijden van
dien erfgenaam benoem ik als zoodanig zijne wettige afstammelingen.
Ik maak onder vrijstelling van successieregten de navolgende
legaten:
Aan mijne nicht Anna Geertruid Nijenhuis, kind van mijn voorbedoelden broeder 200 gulden.
Aan mijne nicht Johanna Gesina Loitink, vrouw van Gerrit Jan
Abbink, op Maas, 500 gulden.
De betalingen dier sommen zullen geschieden binnen drie maand na
den dag, dat de erfgenaam, door 't ophouden van het vruchtgebruik, in 't volle genot zal zijn getreden.
Ik herinner mijn erfgenaam, dat ten mijnen laste eene schuld
bestaat van 400 gulden, ten behoeve der familie mijner eerste
vrouw achter Groenlo."
N.B. In de kant staat: overleden 3-1-1898.
0933 Inv.nr.5020, akte nr.4563 d.d. 18840830
Ten verzoeke van a.Jan Hesselink Jan Willemzoon, grondeigenaar
op Grooters in Dorpbuurt, weduwnaar van Josina Luberta Hesselink
(overleden 4-6-1884), voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Geertruida Josina- en Janna Aleida Hesselink; en b.Berend Wanders, grondeigenaar in Miste, als toeziend
voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie
van de boedel, zoals deze door Jan Hesselink Jan Willemzoon en
wijlen zijn huisvrouw in gemeenschap is bezeten.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 104, samen ƒ 2637,50.
Contanten: ƒ 30.=.
Pretensiën: nummers 105 en 106, samen ƒ 157.=.
Boedelschulden: nummers 107 t/m 110, samen ƒ 7902,015.
Onroerend goed: nr.111, het goed Grooters in Dorpbuurt met
daaronder behorende Grootersnijhuis en den Bolthof;
nr.112, het bouwplaatsje de Slippe in Dorpbuurt;
nr.113, de bouwplaats de Koldewei in Meddo;
nr.114, de helft aan een perceel heide achter de Bolthof;
nr.115, 1 1/5 kerkgezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk;
nr.116, een perceel veen op het Kolenbargerveen onder Lichtenvoorde.
Boedelpapieren: acten van 20-3-1877 en 21-12-1877.
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0934 Inv.nr.5020, akte nr.4568 d.d. 18840915
Ten verzoeke van 1.Geziena Geelink, weduwe van Gerrit Jan Geelink, wonende op Weijenboom in Meddo, voor zich en als moeder en
voogdes over haar minderjarig kind Gerrit Jan Geelink junior,
geboren op 20-8-1884 en 2.Gerrit Jan Geelink, landbouwer te
Cotten, als toeziend voogd over de minderjarige; wordt overgegaan tot beschrijving van de boedel, zoals die door Geziena
Geelink en wijlen haar man in algehele gemeenschap is bezeten
geweest.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 60, samen ƒ 1367,95.
Contanten: nr.61, ƒ 6.=.
Vorderingen: nummers 62 t/m 64, samen ƒ 1300.=.
Onroerende goederen: Een perceel weiland onder Meddo nabij
Weijenboom; en 1/12e deel in het bouwplaatsje Weijenboom, door
de aangeefster bewoond.
Boedelpapieren: koopakte d.d. 28-2-1871.
0935 Inv.nr.4986, akte nr.191 d.d. 18841109
Janna Willemina Simmelink, zonder beroep, wonende op Snijdershuis in Meddo, eerder weduwe van Jan Hendrik Simmelink, thans
vrouw van Hendricus Nijenhuis, geeft haar testament op:
"Ik benoem tot mijn erfgenaam mijn aangehuwde neef Jan Hendrik
Nijenhuis, en bij vooroverlijden diens wettige afstammelingen,
behoudens natuurlijk der afgifte van dat gedeelte wat ik in
vruchtgebruik van mijn eersten man mogt hebben.
Ik maak de navolgende legaten aan:
1.Mijne nicht Berendina Simmelink, vrouw van Jan Esselink op
Klein Esselink in Meddo 100 gulden, benevens mijne kleeren,
lijfsdragt, hemden en zeventig el ongesneden linnen. Bij vooroverlijden hare kinderen.
2.Mijne nicht Anna Geertruid Nijenhuis 100 gulden.
3.De Diaconie der Hervormde Gemeente te Winterswijk 50 gulden.
Behoudens vroegere vruchtgebruiksmaking aan mijn tegenwoordigen
man, herroep ik al mijne vroegere testamenten.
De legaten worden eerst uitgekeerd drie maand na mijn dood, als
ik het langst leef, anders drie maand na de dood mijns mans."
N.B. Op de omslag staat: overleden 24-11-1884.
0936 Inv.nr.5020, akte nr.4602 d.d. 18841118
Jan Willem Geessink, landbouwer, wonende te Meddo, geeft zijn
testament op: "De erflater verklaarde te herroepen en te vernietigen alle vroeger door hem gemaakte testamenten. Voorts te
legateren aan zijne dochter Elisabeth Geessink, gehuwd met
Engelbartus Sellink op de Giffel in Meddeho onder Winterswijk,
al zijne onroerende en roerende goederen, have en vee, landbouwgereedschappen, inboedel en in- en uitstaande schulden, doch
onder den last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van des
erflaters echtgenoote Wendrina Berendina te Giffel, die niet
gehouden zal zijn daarvoor eenige zekerheid te stellen en onder
verplichting om na overlijden van den erflater en zijne evenge15 november 2006
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noemde echtgenoote aan elk hunner overige kinderen of afstammelingen van deze bij plaatsvervulling uit te keeren de som van
twaalfhonderd gulden, als vaders en moeders erfdeel."
0937 Inv.nr.5020, akte nr.4603 d.d. 18841118
Wendrina Berendina te Giffel, echtgenote van Jan Willem Geessink, landbouwster, wonende te Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen en te vernietigen alle
vroeger door haar gemaakte testamenten. Voorts te legateren aan
hare dochter Elisabeth Geessink, gehuwd met Engelbartus Sellink
op de Giffel in Meddeho onder Winterswijk, al hare onroerende en
roerende goederen, have en vee, landbouwgereedschappen, inboedel
en in- en uitstaande schulden, doch onder den last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van den echtgenoot der erflaatster Jan Willem Geessink voornoemd, die niet gehouden zal zijn
daarvoor eenige zekerheid te stellen en onder verplichting om na
overlijden van de erflaatster en hare evengenoemde echtgenoot
aan elk hunner overige kinderen of afstammelingen van deze bij
plaatsvervulling uit te keeren de som van twaalfhonderd gulden,
als vaders en moeders erfdeel."
0938 Inv.nr.5020, akte nr.4611 d.d. 18841205
Jan Hendrik Groot Beernink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen en te vernietigen alle
vroegere door hem gemaakte testamenten. Voorts te legateren aan
zijne echtgenoote Hendrika Lemelder, voor het geval hij met
achterlaten van kind of kinderen of afstammelingen van dezen
komt te overlijden, het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap, met ontheffing van de verpligting om daarvoor zekerheid
te stellen, doch indien hij zonder kinderen of afstammelingen
van dezen komt te overlijden alsdan zijne evengenoemde echtgenoote te benoemen tot zijnen eenigen en algeheelen erfgenaam,
onder bepaling dat al hetgeen van zijne nalatenschap de erfgename onverteerd of onvervreemd zal overlaten, zal worden verkregen
door zijne op het tijdstip van zijn overlijden wettig geroepen
erfgenamen of deszelfs wettige kinderen reeds geboren of die nog
geboren zullen worden, en in dat geval zijne echtgenoote te
verbieden over de goederen in zijne nalatenschap begrepen, bij
wege van schenking te beschikken."
0939 Inv.nr.5020, akte nr.4612 d.d. 18841205
Hendrika Lemelder, huisvrouw van Jan Hendrik Groot Beernink,
landbouwer, wonende te Meddo, geeft haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen en te vernietigen alle
vroegere door haar gemaakte testamenten. Voorts te legateren aan
hare echtgenoot Jan Hendrik Groot Beernink voornoemd, voor het
geval zij met achterlaten van kind of kinderen of afstammelingen
van dezen komt te overlijden, het vruchtgebruik harer geheele
nalatenschap, met ontheffing van de verpligting om daarvoor
zekerheid te stellen, doch indien zij zonder kinderen of afstam15 november 2006
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melingen van dezen komt te overlijden alsdan hare evengenoemde
echtgenoot te benoemen tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam, onder bepaling dat al hetgeen van hare nalatenschap de
erfgenaam onverteerd of onvervreemd zal overlaten, zal worden
verkregen door hare op het tijdstip van haar overlijden wettig
geroepen erfgenamen of deszelfs wettige kinderen reeds geboren
of die nog geboren zullen worden, en in dat geval haar echtgenoot te verbieden over de goederen in hare nalatenschap begrepen, bij wege van schenking te beschikken."
0940 Inv.nr.4987, akte nr.11 d.d. 18850124
Beschrijving van de nalatenschap van Jan Albert te Strake,
gewoond hebbende op Dieterink in Meddo (overleden 26-10-1884).
De beschrijving geschiedt ten verzoeke van 1.Gerrit Jan te
Strake, landbouwer op Dieterink in Meddo; 2.Berend Willem te
Voortwis, landbouwer op de Scholte van Huppel in Meddo, als
vader en voogd over zijn minderjarig kind Jan te Voortwis,
geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Aleida te Strake; 3.Jan
Albert te Strake, landbouwer op Laarberg in Dorpboer als toeziend voogd. Comparant 1 is broer van de erflater; de overledene
Aleida te Strake was een zuster van de erflater; Gerrit Jan te
Strake en Jan te Voortwis zijn de enige erfgenamen, ieder voor
de helft.
De te beschrijven goederen werden door erflater verkregen krachtens acte van scheiding d.d. 26-4-1882, waarin hem toegescheiden
zijn:
nrs.1 t/m 10, hypothecaire obligaties, samen ......... ƒ 4650.=
nr.11, een vordering t.l.v. comparant 1 ad ........... " 3201,53
nr.12, geïnde en lopende renten en pachten ........... " 563,11
nr.13, klederen en lijfsdracht ....................... "
20.=
_________
roerende goederen samen
ƒ 8434,64
Schulden: ƒ 565,95.
Onroerend goed: 1/3e deel van de bouwplaats Hoenink onder Aalten.
Nog worden als actief opgegeven een hypotheek ad 200 gulden en
achterstandsrenten ad 412 gulden.
0941 Inv.nr.5020, akte nr.4635 d.d. 18850127
1.Berend Willem te Kronnie, landbouwer en schrijnwerker, op
Lantink in Meddo, gehuwd met Johanna Geertruid van Dunnewold;
2.Gerrit Jan te Strake, landbouwer, op Dieterink in Meddo,
gehuwd met Dora Johanna van Dunnewold; bezitten in gemeenschap:
Het bouwplaatsje Wessels in Meddo, sectie A nrs.229, 223 t/m
225, 227, 228, 338, 345, 346, 349, 350, 216, 217, 5788, 5789,
210 t/m 212, 5786, 5787, 3122 en 3124, waard ƒ 3562,50 (met
zitplaats Herv.Kerk Winterswijk verkregen bij acte van scheiding
d.d. 29-11-1883); een hypothecaire obligatie ad ƒ 5000.=; een
zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk ad ƒ 90.=; samen
dus ƒ 8652,50, waarvan elk der comparanten de helft (ƒ 4326,25)
toekomt. De onroerende goederen worden toegedeeld aan Berend
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Willem te Kronnie.
0942 Inv.nr.5020, akte nr.4636 d.d. 18850127
Berend Willem te Kronnie, landbouwer en schrijnwerker, wonende
op Lantink in Meddo, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde te herroepen en te vernietigen alle
vroegere door hem gemaakte testamenten. Voorts te legateren aan
zijne echtgenoote Johanna Geertruid van Dunnewold, het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap, met ontheffing van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen, haar tevens benoemende tot uitvoerster van zijnen uitersten wil."
0943 Inv.nr.5020, akte nr.4637 d.d. 18850127
Johanna Geertruid van Dunnewold, echtgenote van Berend Willem te
Kronnie, landbouwer en schrijnwerker op Lantink in Meddo, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde te herroepen en te vernietigen alle
vroegere door haar gemaakte testamenten. Voorts te legateren aan
haren voornoemden man Berend Willem te Kronnie, het vruchtgebruik van hare geheele nalatenschap, met ontheffing van de
verplichting om daarvoor zekerheid te stellen, hem tevens benoemende tot uitvoerder van zijnen uitersten wil."
0944 Inv.nr.4987, akte nr.18 d.d. 18850207
1.Gerrit Jan te Strake, landbouwer op Dieterink in Meddo;
2.Berend Willem te Voortwis, landbouwer op de Scholte van Huppel
in Meddo, als vader en voogd over zijn minderjarig kind Jan te
Voortwis, uit zijn huwelijk met wijlen Aleida te Strake; 3.Jan
Albert te Strake, landbouwer op Laarberg onder Winterswijk, als
toeziend voogd over de minderjarige; willen scheiding der nalatenschap van wijlen Jan Albert te Strake (overleden 26-10-1884).
Erflater heeft tot erfgenamen nagelaten zijn broer (comparant 1)
en het kind van zijn vooroverleden zuster (sub 2). Inventaris is
opgemaakt d.d. 24-1-1885.
De deelbare massa bestaat uit:
hypothecaire obligaties (incl.rente), op de inventaris
1 t/m 10 ........................................... ƒ 4707,975
vordering t.l.v. comparant 1, op inventaris nr.11 .. " 3201,53
renten en pachten, op inventaris nr.12 ............. "
563,11
klederen en lijfsdracht, op inventaris nr.13 ....... "
20.=
hypotheek, op inventaris aanvullend opgegeven ...... "
201,525
achterstandsrenten, op inventaris aanvullend opgegeven .............................................. "
412.=
e
1/3 deel van bouwplaats Hoenink onder Aalten ...... " 2800.=
___________
samen
ƒ 11906,14
schulden ........................................... "
565,95
___________
de nalatenschap bedraagt dus zuiver
ƒ 11340,19
Hierin zijn de erfgenamen ieder voor de helft (ƒ 5670,095)
gerechtigd.
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0945 Inv.nr.4987, akte nr.23 d.d. 18850218
Jan Berend Kots, landbouwer op Brengers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik legateer aan mijnen zoon Jan Berend Kots junior, de helft
der bouwplaats Brengers in Meddo onder Winterswijk, benevens de
helft der daarbij behoorende zitplaats in de Hervormde Kerk te
Winterswijk; een en ander tegen inbreng eener som van twee
duizend gulden in mijn nalatenschap. Wanneer een of meer mijner
andere erfgenamen zich tegen deze beschikking verzetten, dan
maak ik mijnen genoemden zoon boven zijn deel, het beschikbaar
gedeelte mijner nalatenschap."
0946 Inv.nr.4987, akte nr.24 d.d. 18850218
Janna Geertruid Damkot, zonder beroep, huisvrouw van Jan Berend
Kots, wonende op Brengers in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik legateer aan mijnen zoon Jan Berend Kots junior, de helft
der bouwplaats Brengers in Meddo onder Winterswijk, benevens de
helft der daarbij behoorende zitplaats in de Hervormde Kerk te
Winterswijk; een en ander tegen inbreng eener som van twee
duizend gulden in mijn nalatenschap. Wanneer een of meer mijner
andere erfgenamen zich tegen deze beschikking verzetten, dan
maak ik mijnen genoemden zoon boven zijn deel, het beschikbaar
gedeelte mijner nalatenschap."
0947 Inv.nr.4987, akte nr.31 d.d. 18850228
Jan Jacob van Dunnewold, grondeigenaar op Jonkers in Meddo, en
Johanna Willemina Oonk, zonder beroep, wonende in Meddo, zijn
voornemens een huwelijk met elkaar aan te gaan. Zij stellen vast
dat er tussen de a.s. echtgenoten gemeenschap van winst en
verlies zal bestaan. De bruidegom brengt aan: inboedel, lijfsdracht, levende have, vee en gewassen, samen waard ƒ 3000.=.
De bruid brengt aan: kleren en lijfsdracht, waard ƒ 150.=. De
bruidegom verklaart aan zijn a.s. echtgenote te legateren een
som van 3000 gulden, vrij van alle rechten en kosten.
0948 Inv.nr.5021, akte nr.4703 d.d. 18850505
Jan Willem van Eerden, grondeigenaar in Meddo, verkoopt aan
Hendrik Goossens, steenfabrikant in Meddo en zijn minderjarige
zoon Willem Goossens, een perceel heide in Meddo bij Stammers,
sectie A westelijk deel van nr.4002 en zuidelijk deel van nr.
4014, groot ongeveer 2 hectare; langs de zuidwest-zijde is een
wal gemaakt en langs de noordzijde een wal begonnen, terwijl
langs de oostzijde een kielspit is gestoken. De koopsom is 250
gulden. Aan de verkoper is geen titel van aankomst bekend.

0949 Inv.nr.5021, akte nr.4728 d.d. 18850602
Gradus Hendrikus Orriens, rademaker in Meddo, en Maria Theodora
Eitink, weduwe van Gerrit Hendrik te Molder, landbouwster te
Meddo, willen een huwelijk met elkaar aangaan en willen dat doen
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in gemeenschap van winst en verlies, zoals zulks bij de wet is
bepaald.
De bruidegom brengt aan: schuldvorderingen ad ƒ 2058.=, bewerkt
en onbewerkt hout en gereedschap ad ƒ 652.= en contanten ad ƒ
80.=, samen dus geschat op ƒ 2790.=.
De bruid brengt aan: behalve de ten haren name staande onroerende goederen de helft in: inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, geschat op ƒ 2630.=,
contanten ad ƒ 40.=, schuldvorderingen ad ƒ 584.=, samen ƒ
3254.=, waarvan af schuld ad ƒ 100.=, maakt ƒ 3154.=.
Bij ontbinding des huwelijks zullen klederen, lijfslinnen en
kleinodien beschouwd worden elker bijzonder eigendom te wezen.
De bruid legateert aan haar a.s. echtgenoot het vruchtgebruik
harer gehele nalatenschap, terwijl de bruidegom zijn a.s. echtgenote benoemt tot enige en algehele erfgename en bij vooroverlijden hare wettige erfgenamen met uitzondering evenwel van een
som ad ƒ 2000.= die zij of hare erfgenamen wel in vruchtgebruik
houden, doch in eigendom zal komen aan diengene van bruids
kinderen, die door haar als boer op de bouwplaats Garvelink zal
worden aangewezen en bij ontstentenis daarvan door al de kinderen der bruid zal worden genoten.
0950 Inv.nr.3600, akte nr.86 d.d. 18850820 (Lichtenvoorde).
Jan Hendrik Broekmans, landbouwer op Tolkamp in Meddo onder
Winterswijk, verkoopt aan Jan Leonardus Meerdink, timmerman op
Hijinkhuisje in Meddo een perceel heide, land, hakhout en dennenbos in Meddo, sectie H nrs.1840 t/m 1842, westelijk deel van
de nrs.1843 t/m 1845 en van 3778 en 3779 en oostelijk deel van
3777, samen groot circa 2.11.50 hectare voor de prijs van ƒ
700.=. Er is geen andere titel van aankomst bekend dan akte van
scheiding d.d. 17-3-1871 voor notaris J.F.A.Weijn te Groenlo.
0951 Inv.nr.5021, akte nr.4804 d.d. 18851030
Grada Kobussen, weduwe van Hendrik Kersten, landbouwster, wonende op het bouwplaatsje de Kronnie in Meddo, geeft haar testament
op:
"De testatrice verklaarde te vermaken en legateren aan haren
zoon Hendrikus Kersten en hare dochter Hendrina Berendina Kersten, gezamentlijk:
1.De onverdeelde helft haar toekomende in het bouwplaatsje de
Kronnie in Meddeho onder Winterswijk, bestaande in huis, schuur
en erf, bouw- en weiland, kadastraal bekend onder Sectie A
nommers 538, 708, 719, 727, 728, 729, 730, 731 en 520 en 720
derzelfde Sectie en gemeente, zijnde weiland, in totaal groot
zeven hectare zeven en dertig aren vijf en vijftig centiaren.
2.Hetzelfde aandeel of zooveel als de comparante competeert in
a.de vaste goederen te Winterswijk, kadastraal Sectie H nommers
1683, 1791, 3912 en 3913 en sectie A nommer 4467, als heide, te
zamen groot 11 hectare 8 aren 10 centiaren; b.den inboedel,
bouwerij, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande
vruchten in en op gemeld bouwplaatsje zich bevindende, onder den
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last voor genoemde legatarissen gezamentlijk, om uit te keeren
aan ieder der testatrice overige wettige kinderen, eene som van
200 gulden.
Boven en behalve deze beschikking vermaakt en legateert de
comparante bij vóóruitmaking aan haren genoemden zoon Hendrikus
Kersten, -te voldoen uit hare nalatenschap of bij ontoereikendheid door de voorgenoemde meede legatarisse, voor het geheel of
een gedeelte- eene som van 400 gulden als belooning voor het
sparen voor den boedel van een grooter bedrag, door het persoonlijk vervullen van zijnen militairen dienstplicht.
Voor het geval de legatarisse Hendrina Berendina Kersten mocht
komen te huwen, zal het voormelde legaat worden geacht te zijn
gemaakt alleen ten behoeve van haren broeder Hendrikus Kersten
onder verplichting tot uitkeering aan haar door laatstgenoemde
eener som van 600 gulden. Alle voormelde uitkeeringen zullen
moeten geschieden binnen een jaar na mijn overlijden.
Voorts verklaarde de comparante te herroepen alle vóór de evengemelde bij testament of codicil gemaakte dispositien, en dat
geene titels van eigendom van de aangehaalde vaste goederen
bestaan, noch voor zoover haar bekend nimmer overschrijvingen
daarvan ten hypotheekkantoor hebben plaats gevonden."
0952 Inv.nr.4988, akte nr.12 d.d. 18860122
Ten verzoeke van Jan Barts te Kronnie, landbouwer op de Eerdenspoorte in Meddo, weduwnaar van Grada Hendrica Geessink (overleden op 7-12-1885), voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Hendrik Jan- en Jan Willem te Kronnie, en
in tegenwoordigheid van Engelbartus Sellink, landbouwer onder
Winterswijk, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt
overgegaan tot inventarisatie der gemeenschap van goederen,
bestaan hebbende tussen Jan Barts te Kronnie en wijlen zijn
huisvrouw.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 27, samen ƒ 1590.=.
Contante gelden: nr.28 ad ƒ 116.=.
Onroerend goed: nr.29, de bouwplaats de Eerdenspoorte in Meddo
met 3 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk, sectie A
nrs.11 t/m 14, 16 t/m 21, 2611, 2612, 2729, 2739, 2963, 3081,
3840, 4019, 4471, 4486, 5278, 5708, 5709, 5790 t/m 5793, samen
17.70.50 hectare.
Schulden: nrs.30 t/m 34, samen ƒ 2863,34.
Begrafeniskosten: ƒ 50.=.
Papieren: koopakte d.d. 9-7-1883.
0953 Inv.nr.5022, akte nr.4868 d.d. 18860319
Verkopers: 1.Jan Derk Sellink, landbouwer op Hoenink in Meddo;
2.Gerrit Jan Sellink, landbouwer op Vlaskamp in Cotten; 3.Derk
Willem Schuurhof, landbouwer op de Smit in Huppel, als gehuwd
met Janna Geertrui Sellink; 4.Engelbertus Sellink, landbouwer op
de Giffel. Zij verkopen aan Jan Hendrik Sellink, landbouwer
onder Winterswijk:
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ren sectie A nrs.3994 heide, 2343 hakhout en 2344 bouwland,
samen groot 3.80.90 ha, voor 1000 gulden.
b.De aan verkopers 1 t/m 4 toekomende onverdeelde aandelen of
7/8e delen (behorende het overige 1/8e reeds aan koper) van een
paard (100 gulden), 6 stuks hoornvee (500 gulden), ploegen,
eggen, wagens en karren (150 gulden), hooi, stro en provisie en
mest (100 gulden), verdere bouwgereedschappen (50 gulden) en
meubelen en huisraad (128,56 gulden),samen 1028,56 gulden en
voor de verkochte 7/8e delen ƒ 900.=.
Koper verklaart voor de koopsom ad ƒ 1900.= zijn vader Jan Derk
Sellink zijn leven lang te zullen huisvesten, kleden, voeden,
oppassen en bij de dood zijn lijk te doen begraven; hij zal
voorts aan zijn broeders en zwager (de 3 overige verkopers)
ieder binnen 3 maanden na het overlijden van de vader uitkeren
425 gulden. De aangehaalde vaste goederen stonden deels nog
abusievelijk ten name van Engelbertus Sellink.
0954 Inv.nr.4988, akte nr.54 d.d. 18860427
Derk Dekkers Smits, grondeigenaar te Winterswijk, geeft zijn
testament op. Hij legateert aan de vrouw en kinderen van wijlen
Jan Maas, in leven zijn bouwman op Siebink in Meddo, de eigenlijke bouwplaats Siebink, zoals deze bij hen in pacht is (dus
zonder 't plaatsje Bijvank) met alle bijbehorende hout- of
heide- en andere gronden. Dit onder verplichting om binnen 3
maanden na zijn dood aan de boedel ƒ 5000.= te betalen.
Het betreft hier Janna Berendina Maas, weduwe van Jan Maas op
Siebink; Janna Berendina Maas, eerder weduwe van Jan Albert
Oonk, nu vrouw van Christiaan Hesselink; Jan Willem Maas op
Siebink; Janna Geertruid Maas op Siebink; Janna Willemina Maas
op Siebink. Bij overlijden van één of meer hunner zullen de
wettige afstammelingen bij plaatsvervulling voor de overledene
in de plaats treden. De olographische testamenten van Derk
Dekkers Smits, gedeponeerd bij notaris Roelvink d.d. 14-6-1876
en 16-8-1880 blijven behalve het bovenstaande van volle kracht.
0955 Inv.nr.4988, akte nr.63 d.d. 18860505
Jan Berend Kots, landbouwer op Kolste in Meddo, met Johanna
Gesina Kots verklaren te erkennen en te bekrachtigen de testamentaire beschikking van wijlen Janna Geertruid Damkot, in leven
huisvrouw van Jan Berend Kots senior op Brengers in Meddo, van
18-2-1885, waarbij aan Jan Berend Kots junior, landbouwer op
Brengers in Meddo wordt gelegateerd de onverdeelde helft van de
bouwplaats Brengers, sectie A nrs.1052, 1055, 1144, 1146, 3615,
3632, 3633, 3709, 3730, 3732, 3790, 5670, 5672, 5678 t/m 5681,
5671, 5673, samen 10.89.90 hectare, benevens de daarbij behorende zitplaats in de Hervormde Kerk van Winterswijk. De mede
verschenen legataris Jan Berend Kots junior verklaart bovenstaande verklaringen aan te nemen.
0956 Inv.nr.4988, akte nr.87 d.d. 18860616
Jan Willem Keunen, zonder beroep, wonende
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Meddo, geeft zijn testament op. Hij legateert aan Jan Albert
Stemerdink op de Slippe ƒ 1000.=, aan Gerrit Hendrik Walvaart op
den Beitel zijn aandeel aan de gaarden en Hoeninkweide, den
Nieuwjaarskamp en Stokkerveldeken, voorts nog ƒ 500.= om een
huis te bouwen. Hij legateert zijn aandeel aan de plaats Walvaart in Meddo behoudens het aan Gerrit Hendrik Walvaart daarvan
gelegateerde, aan de pachter Gerrit Hendrik Wanders.
Voorts legateert hij: aan de Nuts Bewaarschool te Winterswijk ƒ
500.=; aan de armen der Hervormde Gemeente van Winterswijk ƒ
500.= en aan Jan Willem Keunen te Dinxperlo ƒ 1000.=. Het overige zal zijn voor Abraham Hesselink op Eelink en Gerhard Christiaan Hesselink op Boeijink in Huppel, zijne erfgenamen. Hij
herroept alle vroegere testamenten.
N.B. Overleden 19-6-1886.
0957 Inv.nr.5022, akte nr.4946 d.d. 18860701
Jan Derk Frielink, landbouwer op het bouwplaatsje Kleppers in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Aan mijne huisvrouw Jacoba Johanna Paaijers maak ik bij mijn
overlijden al mijne goederen die ik zal nalaten; ik wil dat zij,
met uitsluiting van alle anderen, mijne geheele nalatenschap
erve. Ik vernietig hierbij alle bevorens door mij gemaakte
testamenten, als zijnde alleen het tegenwoordige mijnen laatsten
wil bevattende."
0958 Inv.nr.5022, akte nr.4947 d.d. 18860701
Jacoba Johanna Paaijers, huisvrouw van Jan Derk Frielink, landbouwster op Kleppers in Meddo, geeft haar testament op:
"Aan mijnen echtgenoot Jan Derk Frielink maak ik bij mijn overlijden al mijne goederen die ik zal nalaten; ik wil, dat hij,
met uitsluiting van alle anderen, mijne geheele nalatenschap
erve. Ik vernietig hierbij alle bevorens door mij gemaakte
testamenten, als zijnde alleen het tegenwoordige mijnen laatsten
wil bevattende."
0959 Inv.nr.5022, akte nr.4954 d.d. 18860713
Jan Derk Schurink, landbouwer, wonende in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot erfgenaam van alles wat
ik bij den dood zal nalaten, mijne echtgenoote Johanna Reindina
Ebberink, eerder weduwe van Hendrikus Johannes ter Braak, en
ingeval van vóóroverlijden van deze mijne vrouw, haar kinderen
of hunne wettelijke afstammelingen bij plaatsvervulling, uit
gezegd haar eerste huwelijk geboren."
0960 Inv.nr.4988, akte nr.116 d.d. 18860810
Ten verzoeke van Abraham Hesselink op Eeltink in Miste en Gerhard Christiaan Hesselink op Boeijink in Huppel, beide grondeigenaren, wordt opgemaakt de beschrijving van de nalatenschap van
Jan Willem Keunen, overleden 19-6-1886 op Walvaart in Meddo. Zij
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zijn enige erfgenamen krachtens testament d.d. 16-6-1886. Erflater is krachtens testament van 17-9-1856 vruchtgebruiker geweest
der nalatenschap van wijlen zijn vrouw Johanna Willemina te
Landewer (overleden 29-4-1878). Haar nalatenschap is geïnventariseerd bij acte van 6-5-1878. Bij acte van 18-3-1879 zijn enige
onroerende goederen publiek verkocht. Inventaris:
1.Onroerend goed: de bouwplaats Walvaart in Meddo, sectie A nrs.
1166, 2294bis, 2296, 2297, 2302, 2304 t/m 2306, 2364 t/m 2366,
2301, 4112, 4116, 4118 t/m 4120, 4187 t/m 4191, 3749, 3903, 5567
t/m 5571, samen groot 24.76.24 hectare en 3½ zitplaats in de
Hervormde Kerk te Winterswijk.
2.Inschrijving op het Grootboek der Nederlandsche schuld ad ƒ
13500.=.
3.Roerende ligchamelijke zaken: samen ƒ 83,60.
4.Vorderingen: memorie-posten betreffende rente en lopende
pacht.
5.Schulden: twee posten, samen ƒ 249,14.
0961 Inv.nr.4988, akte nr.145 d.d. 18861008
Jan Hendrik Hesselink, landbouwer op Boeijink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik maak aan mijne vrouw Johanna Geertruida Kammeijer het
vruchtgebruik mijner nalatenschap."
N.B. Overleden 6-7-1911.
0962 Inv.nr.4988, akte nr.146 d.d. 18861008
Johanna Geertruida Kammeijer, zonder beroep, vrouw van Jan
Hendrik Hesselink, wonende op Boeijink in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik maak aan mijn man Jan Hendrik Hesselink het vruchtgebruik
mijner nalatenschap."
0963 Inv.nr.4988, akte nr.148 d.d. 18861009
Derk Dekker Smits, grondeigenaar te Winterswijk, geeft zijn
testament op: Hij legateert aan de weduwe van zijn vroegeren
pachtboer Maas, op Siebink, en haar kinderen tezamen een som van
ƒ 2000.=, vrij van successie of andere belasting. Zij en als zij
voor testateur sterft, haar bij haar wonende kroost zal nog op
Siebink als pachter op de oude voet kunnen blijven wonen, en wel
één jaar na het lopende jaar, waarin hij sterft (indien tussen 1
februari en 1 augustus) en twee jaar in 't andere gedeelte van
't jaar. Hiermede vervalt het legaat aan hen d.d. 27-4-1886.
Voor het overige blijft al het overige van volle kracht.
0964 Inv.nr.4988, akte nr.154 d.d. 18861016
(eerste zitting d.d.9-10-1886 akte nr.147). Veiling ten verzoeke
van: 1.Willem Jan Frederik Burgers, klerk te Winterswijk als
lasthebber van 60 personen (waaronder Gerrit Hendrik Wanders en
Gerrit Hendrik Walvaart in Meddo). 2.Abraham Hesselink op Eeltink in Miste (ook als bewindvoerder van de afwezige Jan Albert
Dulmes). 3.Gerhard Christiaan Hesselink op Boeijink in Huppel.
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Geveild worden:
a.De bouwplaats Walvaart in Meddo, sectie A nrs.1166, 2294bis,
2296, 2297, 2301, 2302, 2304 t/m 2306, 3749, 3903, 4112, 4118
t/m 4120, 5567 t/m 5571, samen groot 19.51.14 hectare; koper
wordt Gerrit Hendrik Wanders op de Walvaart (Meddo) voor ƒ
9283,50, zijnde koper voor de helft mede-eigenaar van het gekochte krachtens testament van wijlen Jan Willem Keunen d.d. 166-1886 voor notaris Roelvink.
b.De Gaarden en Stokkersveldeken, sectie A nrs.2366 en 4116,
groot 1.15.20 hectare; de Hoeninkweide, sectie A nrs.2364 en
2365, groot 0.77.90 ha; de Nieuwjaarskamp, sectie A nrs.4187 t/m
4191, samen groot 3.32.00 ha; koper wordt Gerrit Hendrik Walvaart op den Beijtel (Meddo) voor ƒ 3002,50 en voor het genaaste
hout ƒ 103,25, zijnde koper eigenaar voor de helft krachtens sub
a genoemd testament.
c.1½ gezit in de Herv.Kerk te Winterswijk, die worden gekocht
door Berend Willem Schreurs, landbouwer onder Winterswijk; en 2
gezitten in idem, die worden gekocht door Frederik Hendrik
Lindenhovius, winkelier te Winterswijk; voor resp. ƒ 190.= en ƒ
290.=.
0965 Inv.nr.5022, akte nr.5012 d.d. 18861111
Comparanten Jan Hendrik-, Johannes Wilhelmus- en Jan Derk Poelhuis, landbouwers, wonende op Waijerdink in Meddo, gaan over tot
scheiding van de gemeenschap van goederen, bestaan hebbende
tussen wijlen hun ouders Jan Willem Poelhuis (overleden 4-91883) en Janna Geertruid ten Beitel (overleden 24-3-1882),
gewoond hebbende te Meddo. De bedoelde gemeenschap bestaat uit:
1.Een bouwplaatsje te Meddo, sectie A nrs.2203, 2229 t/m 2231,
2202, 3821, 3837, 4103, 4169 en sectie H nrs.3649 en 3651, samen
groot 9.53.90 hectare, geschat op ................... ƒ 2700.=
2.Inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste
en te velde staande vruchten, geschat op ............ " 2000.=
3.Percelen weiland te Meddo, sectie A nr.5114 ad
0.33.10 hectare en een behoorlijk afgepaald gedeelte
ad 0.33.10 hectare van nr.5115 (geheel groot 0.99.30
hectare) en dat gedeelte kadastraal nog staande t.n.v.
Johanna ten Beitel, wed.Johannes Oostendorp en consorten (door Jan Willem Poelhuis aangekocht bij acte
van 29-8-1867), geschat op .......................... "
700.=
4.Een onverdeeld 1/3e deel in perceel weiland de
Garverdinkmaat in Meddo, sectie A nr.4046, in 't
geheel groot 1.33.20 hectare ........................ "
300.=
5. 3/35e aandelen in de N.V. de Meddehosche nieuwe
molen ............................................... "
650.=
6 t/m 16.Diverse vorderingen, samen belopende........" 5744,505
___________
Totaal van het te verdelene
ƒ 12094,505
waarvan elk der deelgerechtigden competeert ƒ 4031,50 1/6.
De vaste goederen ad 1 en 3 en de inboedel ad 2 worden toegedeeld aan Jan Hendrik Poelhuis; het onroerend goed ad 4 en de
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aandelen in de molen ad 5 worden toegedeeld aan Johannes Wilhelmus Poelhuis.
0966 Inv.nr.4988, akte nr.176 d.d. 18861123
Wander te Giffel, landbouwer op Roskamp in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik legateer aan mijne echtgenoote Gesina Sellink het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, zulks levenslang en onder
vrijstelling van de verplichting om zekerheid te stellen. Ik
benoem tot mijne erfgename Janna Willemina Hietkamp en bij
vooroverlijden hare wettige afstammelingen bij plaatsvervulling,
onder voorwaarde evenwel dat de gestelde erfgename haar leven
lang bij mij blijft inwonen. Ik benoem mijne genoemde echtgenoote tot executrice van dit mijn testament en wel met de macht
van inbezit neming van al de goederen mijner nalatenschap. Ik
herroep alle testamenten vóór heden door mij gemaakt.
0967 Inv.nr.4988, akte nr.177 d.d. 18861123
Gesina Sellink, zonder beroep, huisvrouw van Wander te Giffel,
wonende op Roskamp in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik legateer aan mijnen echtgenoot Wander te Giffel het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, zulks levenslang en onder
vrijstelling van de verplichting om zekerheid te stellen. Ik
benoem tot erfgename Janna Willemina Hietkamp en bij vooroverlijden hare wettige afstammelingen bij plaatsvervulling, onder
voorwaarde evenwel dat de gestelde erfgename haar leven lang bij
mij blijft inwonen. Ik benoem mijnen genoemden echtgenoot tot
executeur van dit mijn testament en wel met de macht van inbezit
neming van al de goederen mijner nalatenschap. Ik herroep alle
testamenten vóór heden door mij gemaakt."
0968 Inv.nr.5023, akte nr.5053 d.d. 18870120
Ten verzoeke van 1.Hendrika Geertrui ter Braak, weduwe van
Gerrit Jan Meddeholt (overleden 27-10-1886), landbouwster,
wonende in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarig kind Anna Geertruid Meddeholt, en 2.Hermanus Meddeholt, landbouwer, wonende in Meddo, als toeziend voogd over de
minderjarige; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en
schulden, behorende zo tot de door de dood van Gerrit Jan Meddeholt ontbonden gemeenschap van goederen tussen comparante 1 en
haar man, als tot de nalatenschap van laatstbedoelde. Erflaatster is ab intestato overleden en heeft dus tot enige erfgenaam
nagelaten zijn minderjarige dochter.
Roerende goederen: ƒ 648,50.
Contanten: ƒ 66.=.
Vorderingen: een vordering t.l.v. Jan Hendrik Sevink ad ƒ 100.=
en een vordering t.l.v. de R.K.-Kerk van Meddo ad ƒ 550.=.
Vaste goederen: Een onafgedeeld 1/9e deel in den bloten eigendom
van de bouwplaats de Steeg in Meddo.
Schuld der gemeenschap: ƒ 43,40.
Schuld der nalatenschap: ƒ 65.=.
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0969 Inv.nr.5023, akte nr.5091 d.d. 18870408
Gerrit Willem te Voortwis, landbouwer en grondeigenaar op Scholtenhuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer thans:
I.Aan mijnen zoon Berend Willem te Voortwis, mijne rechten of de
helft in: De bouwplaats Scholtenhuis, de bouwplaats Hommele, een
vijfde portie aan den Sevinkmolen, alles in Meddeho onder Winterswijk; De inboedel, vee, bouwgereedschappen, geoogste en te
velde staande vruchten, of alles zich op Scholtenhuis bevindende, en drie en een halve zitplaats in de Nederlandsch Hervormde
Kerk te Winterswijk. Onder den last om ter gelijkmaking der
meerdere waarde in verhouding tot die der aan mijnen zoon Jan
Willem te Voortwis te vermaken goederen, aan laatstgenoemde
binnen een jaar na mijn overlijden uit te keeren eene som van
twee duizend vijf honderd gulden.
II.Aan mijnen zoon Jan Willem te Voortwis, mijne rechten in: De
bouwplaats Roskamp onder Winterswijk, een perceeltje veen in
Zwilbroek, onder Pruissen. De helft van de bouwplaats Minkhorst
onder Eibergen. Een derde gedeelte aan de bouwplaats Hoenink
onder Aalten.
0970 Inv.nr.5023, akte nr.5092 d.d. 18870408
Janna Kruisselbrink, echtgenote van Gerrit Willem te Voortwis,
zonder beroep, wonende op Scholtenhuis in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer thans:
I.Aan mijnen zoon Berend Willem te Voortwis, mijne rechten of de
helft in: De bouwplaats Scholtenhuis, de bouwplaats Hommele, een
vijfde portie aan den Sevinkmolen, alles in Meddeho onder Winterswijk; De inboedel, vee, bouwgereedschappen, geoogste en te
velde staande vruchten, of alles zich op Scholtenhuis bevindende, en drie en een halve zitplaats in de Nederlandsch Hervormde
Kerk te Winterswijk. Onder den last om ter gelijkmaking der
meerdere waarde in verhouding tot die der aan mijnen zoon Jan
Willem te Voortwis te vermaken goederen, aan laatstgenoemde
binnen een jaar na mijn overlijden uit te keeren eene som van
twee duizend vijf honderd gulden.
II.Aan mijnen zoon Jan Willem te Voortwis, mijne rechten in: De
bouwplaats Roskamp onder Winterswijk, een perceeltje veen in
Zwilbroek, onder Pruissen. De helft van de bouwplaats Minkhorst
onder Eibergen. Een derde gedeelte aan de bouwplaats Hoenink
onder Aalten.
0971 Inv.nr.5023, akte nr.5108 d.d. 18870505
Hendrik Goossen, steenbakker, wonende op Nieuw Giffel in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon Willem Goossen, thans
nog minderjarig, en bij mij inwonende, de mij toebehoorende
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bouwplaats Nieuw Giffel in Meddeho, onder Winterswijk, met al
wat daartoe als onroerend behoort en alle landerijen daarbij als
zoodanig gebruikt en bebouwd wordende, onder den last voor den
legataris tot uitkeering in mijne nalatenschap, eener som van
zeven duizend gulden. Ik benoem voorts tot voogd over genoemden
mijnen zoon Willem Goossen, voor het geval deze op mijn overlijden nog minderjarig mocht zijn, Jan Willem van Eerden, landbouwer wonende op van Eerden in Meddeho voormeld."
0972 Inv.nr.4989, akte nr.83 d.d. 18870510
(eerste zitting d.d.26-4-1887 akte nr.77). Veiling ten verzoeke
van: 1.Gerrit Venemans, molenaar te Winterswijk voor zich en
a.als lasthebber van Gerrit Broens, grondeigenaar op Wildebeest
in Sinderen, deze als vader en voogd over zijn minderjarige
kinderen Derk Hendrik, Aleida Catharina en Grada Willemina
Broens uit zijn echt met wijlen Gesina Aleida Venemans; b.als
lasthebber van Johanna Martina Venemans, wed. van Lubbert Derk
Jan Hesselink, grondeigenares op Wamelink bij Winterswijk en
c.als toeziend voogd der minderjarigen genoemd sub a; 2.Jan
Hendrik Boeijink, grondeigenaar op Boeijink in Ratum, als lasthebber van Janna Geertruid Venemans, wed. van Jan Derk Boeijink,
grondeigenares op Sellink in Ratum. Geveild wordt:
1.Het bouwplaatsje de Kip in Meddo, sectie A nrs.1707, 1708,
1711 t/m 1714, 4514, 4558, sectie H nr.1721, tezamen groot
11.28.50 ha. Koper wordt Berend Willem te Voortwis, grondeigenaar te Winterswijk, voor 2825 gulden.
2.Een kerkzitplaats in de Hervormde Kerk van Winterswijk. Koper
wordt Johan Hendrik Beskers, landbouwer onder Winterswijk, als
lasthebber van Hendrik Jan Roerdinkholder, landbouwer in Kotten
voor 55 gulden.
De laatste titel van aankomst is een akte van 25-2-1871 voor
notaris Roelvink.
0973 Inv.nr.4989, akte nr.127 d.d. 18870823
1.Jan Hendrik Maas op de Horst in Meddo; 2.Gerrit Jan Maas,
knecht op den Gelderesch in Meddo; 3.Janna Berendina Maas,
gehuwd met Gerrit Jan Boeijink op Ravenhuispoorte in Dorpboer;
4.Josina Maas, gehuwd met Abraham Slotboom op de Groote Maat bij
het Ravenhuis; 5.Johanna Maas, gehuwd met Jan Willem Lammers op
de Pashutte in 't Woold; 6.Jan Willem Maas op de Buurse in
Meddo; zijn samen de enige kinderen en erfgenamen van wijlen de
echtelieden Jan Hendrik Maas en Berendina Willemina Maas, overleden op de Buurse resp. op 13-2-1880 en 28-3-1887.
Van de vaderlijke nalatenschap wordt nog in gemeenschap bezeten
de helft van een perceel veengrond op het Zwilbroeksche veen in
Meddo, sectie H nr.1182 ad 62 aren 60 centiaren en van 3 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk; de helft waard ƒ
168.=, voor elk der erfgenamen dus ƒ 24.=.
De moederlijke nalatenschap bestaat uit: obligaties c.a.ƒ
4575,41 en ƒ 50.= kleren en lijfsdracht, samen ƒ 4625,41, waarvan krachtens testament van 26-1-1884 gelegateerd aan de dochter
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Berendina Willemina Maas het vruchtgebruik ener som van ƒ 600.=,
waarvan de bloten eigendom aan haar zoon Jan Willem Maas gemaakt; de deelbare moederlijke nalatenschap bedraagt dus ƒ
4025,41, voor elk der erfgenamen dus ƒ 575,05 6/7.
Bij de toedeling worden de veengrond op het Zwilbroeksche veen
en de zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk toegedeeld
aan Jan Willem Maas, hiervoor genoemd sub 6.
0974 Inv.nr.5023, akte nr.5164 d.d. 18870830
Hendrik Willem te Gussinklo, grondeigenaar, wonende op het
Gussinklo in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik legateer thans aan mijnen zoon Jan Willem
te Gussinklo, bij mij inwonende, 1.de mij toekomende onverdeelde
aandeelen of de helft in de tot de huwelijksgemeenschap tusschen
mij en mijne vrouw Geziena Margaretha Planten bestaande, behoorende vaste goederen, inboedel, vee, bouwgereedschappen, provisie, geoogste en te velde staande vruchten; 2.gelijke helft in
al mijne boven- en onderkleederen; die van mijne vrouw zijn
echter alleen voor mijne dochter Dina en het kabinet voor derzelver dochter of mijne kleindochter Geziena Frederica te Raa;
en zulks onder den last tot uitkeering in contanten der waarde
van de gelegateerde zaken, door mij bepaald voor den geheelen
eigendom op twee en twintig duizend gulden, alzoo voor de helft
op elf duizend gulden. De uitkeering zal in mijne nalatenschap
moeten worden gedaan binnen een jaar na mijn overlijden voor de
eene helft en een jaar na overlijden van mij en mijne vrouw voor
de andere helft."
0975 Inv.nr.5023, akte nr.5165 d.d. 18870830
Geziena Margaretha Planten, echtgenote van Hendrik Willem te
Gussinklo, zonder beroep, wonende op het Gussinklo in Meddo,
geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer thans aan mijnen zoon
Jan Willem te Gussinklo, bij mij inwonende, de mij toekomende
onverdeelde aandeelen of de helft in de tot de huwelijksgemeenschap tusschen mij en mijnen man Hendrik Willem te Gussinklo
bestaande, behoorende vaste goederen, inboedel, vee, bouwgereedschappen, provisie, geoogste en te velde staande vruchten. Mijne
boven- en onderkleederen, of aandeel daarvan zijn voor mijne
dochter Dina en het kabinet voor derzelver dochter of mijne
kleindochter Geziena Frederica te Raa; en zulks onder den last
tot uitkeering in contanten der waarde van de gelegateerde
zaken, door mij bepaald voor den geheelen eigendom op twee en
twintig duizend gulden, alzoo voor de helft op elf duizend
gulden. De uitkering zal in mijne nalatenschap moeten worden
gedaan binnen een jaar na mijn overlijden voor de eene helft en
een jaar na overlijden van mij en mijnen man voor de andere
helft."
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0976 Inv.nr.5023, akte nr.5185 d.d. 18871018
1.Gerrit Jan Snijders, gehuwd met Maria Sophia Steenkamp en
2.Johannes Hendricus Steenkamp, landbouwers te Winterswijk, gaan
over tot scheiding van de gemeenschap van goederen, welke bestaan heeft tussen de echtelieden Johanna Catharina Schreur
(overleden 19-4-1883) en Antonie Steenkamp (overleden 22-51887). Enige erfgenamen zijn hun beide sub 1 en 2 genoemde
kinderen.
De boedel bestaat uit:
1.De bouwplaats Steenkamp in Meddo, bestaande in wei- en bouwland, huis, schuur en erf, tuin, dennebos, hakhout, heide en
weg, sectie A nrs.932 t/m 937, 942 t/m 948, 973 t/m 976, 979 t/m
981, 3503 t/m 3506, 2922, 3514 t/m 3524, 3526 t/m 3529, 3535,
3693, 3694 en sectie H nr.1762, samen groot 19.47.54 hectare,
gewaardeerd op .............................
ƒ 6050.2.Inboedel, vee, bouwgereedschap, bouwerij, geoogste
en te velde staande vruchten, gewaardeerd op ........ " 800.=
__________
totaal actief ƒ 6850.=
Passief: diverse schulden, samen groot .............. " 2927,135
__________
saldo ƒ 3922,865
Hierin zijn Maria Sophia- en Johannes Hendricus Steenkamp elk
gerechtigd voor ƒ 1961,43¼.
Bij de verdeling wordt de bouwplaats Steenkamp en ƒ 500.= van de
inboedel c.a. toegewezen aan Maria Sophia Steenkamp en haar man
en wordt ƒ 300.= van de inboedel c.a. toegewezen aan Johannes
Hendricus Steenkamp. Verschillen in waarde worden in contanten
verrekend.
0977 Inv.nr.5023, akte nr.5223 d.d. 18880103
Jan Albert Oonk, landbouwer op Driehuis in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon Jan Hendrik Oonk bij mij
inwonende, de mij toekomende aandeelen of onverdeelde helft in
de tot de tusschen mij en mijne vrouw bestaande huwelijksgemeenschap behoorende vaste- en roerende goederen; onder roerende
goederen worden verstaan inboedel, bouwerij, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten, versneden en
onversneden linnen; de twee gezitten in de Hervormde Kerk zijn
in de vaste goederen begrepen; en zulks tegen uitkeering in
mijne nalatenschap eener som van vijftienhonderd gulden en onder
verplichting a.om die uitkeering te doen binnen een jaar na
mijnen dood; b.om mijne dochter Geertrui Oonk, die niet in het
bezit harer verstandelijke vermogens is, bij zich te houden en
liefdevol te verplegen, zoolang haar toestand het slechts eenigzints toelaat. Het is mijnen wil dat het aandeel in de opgelegde
uitkeering, toekomende aan genoemde mijne dochter Geertrui Oonk,
na haren dood zal verblijven aan mijnen zoon Jan Hendrik Oonk."
0978 Inv.nr.5023, akte nr.5224 d.d. 18880103
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Janna Geertruida ten Elzen, echtgenote van Jan Albert Oonk,
zijnde landbouwster op Driehuis in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon Jan Hendrik Oonk bij mij
inwonende, de mij toekomende aandeelen of onverdeelde helft in
de tot de tusschen mij en mijnen man bestaande huwelijksgemeenschap behoorende vaste- en roerende goederen; onder roerende
goederen worden verstaan inboedel, bouwerij, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten, versneden en
onversneden linnen; de twee gezitten in de Hervormde Kerk zijn
in de vaste goederen begrepen; en zulks tegen uitkeering in
mijne nalatenschap eener som van vijftienhonderd gulden en onder
verplichting a.om die uitkeering te doen binnen een jaar na
mijnen dood; b.om mijne dochter Geertrui Oonk, die niet in het
bezit harer verstandelijke vermogens is, bij zich te houden en
liefdevol te verplegen, zoolang haar toestand het slechts eenigzints toelaat. Het is mijnen wil dat het aandeel in de opgelegde
uitkeering, toekomende aan genoemde mijne dochter Geertrui Oonk,
na haren dood zal verblijven aan mijnen zoon Jan Hendrik Oonk."
0979 Inv.nr.5023, akte nr.5225 d.d. 18880112
Jan Willem te Giffel, landbouwer, wonende op Leemkuil in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen stiefzoon
Gerrit te Giffel, bij mij inwonende, geboren uit het eerder
huwelijk van mijne vrouw Janna Berendina Klumpers met wijlen
Wander te Giffel, het mij toekomend een vierde gedeelte of alle
mijne rechten in de ten deele tot de tusschen mij en mijne vrouw
bestaande huwelijksgemeenschap behoorende inboedel, vee, bouwerij, bouwgereedschappen, geoogste en te velde staande vruchten,
versneden en onversneden linnen, of alles op de bouwplaats
Leemkuil aanwezig, of daartoe behoorende; en zulks onder den
last tot uitkeering aan ieder der kinderen mijner vrouw uit haar
eerste huwelijk, binnen drie maanden na mijn overlijden, eener
som van tien gulden."
0980 Inv.nr.5023, akte nr.5226 d.d. 18880112
Janna Berendina Klumpers, eerder weduwe Wander te Giffel, thans
hertrouwd met Jan Willem te Giffel, landbouwster, wonende op
Leemkuil in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon, uit
mijn eerste huwelijk, Gerrit te Giffel, bij mij inwonende, mijn
onverdeeld aandeel of alle mij toekomende rechten in de ten
deele tot de tusschen mij en mijnen man bestaande huwelijksgemeenschap behoorende inboedel, vee, bouwerij, bouwgereedschappen, geoogste en te velde staande vruchten, versneden of onversneden linnen, of alles op de bouwplaats Leemkuil aanwezig of
daartoe behoorende; en zulks onder den last tot uitkeering aan
ieder mijner kinderen uit mijn tweede huwelijk, binnen drie
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maanden na mijn overlijden, eener som van tien gulden."
0981 Inv.nr.4990, akte nr.4 d.d. 18880116
Verkopers: de echtelieden Jan Albert Stemerdink en Johanna
Willemina Lomans, landbouwers op de Slippe in Meddo. Zij verkopen aan Jan Hesselink en Gesina Willemina Stemerdink, mede
landbouwers op de Slippe:
1.Het bouwplaatsje de Slippe in Meddo, sectie A nrs.1161, 2316,
2533, 2765, 4163, 4164, 3742, 3897, 5205, 5275, 5562, 5563,
5813, 2219, 2220, 4097, 4098, 4100, samen 11.88.68 ha, en twee
kerkzitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk voor 3000
gulden.
2.Een inboedel met levende have, mest, landbouwzaken en bedrijf
en gewas, aanwezig op het plaatsje de Slippe, voor 600 gulden.
Als titels van aankomst zijn bekend akten d.d. 28-5-1862, 26-21874 en 24-7-1875 voor notaris Roelvink gepasseerd.
0982 Inv.nr.4990, akte nr.5 d.d. 18880116
Johanna Willemina Lomans, huisvrouw van Jan Albert Stemerdink,
landbouwster op het plaatsje de Slippe in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik legateer aan mijne dochter Christina Maas, weduwe van Gerrit
Jan Beijers, en bij haar vooroverlijden aan hare wettige erfgenamen, boven haar wettig deel, eene som van vierhonderd gulden,
aan haar te voldoen binnen eenen maand na mijn dood."
0983 Inv.nr.5023, akte nr.5230 d.d. 18880124
Antoon Klumpers, landbouwer op Klumpers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer, vrij van successierecht, aan de Roomsch Katholieke Kerk van Meddeho onder Winterswijk, mijne twee aandeelen in de Meddosche Molen, onder Winterswijk. Onder den last van evengemeld legaat, benoem ik tot eenige
erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijn zusterskind Adelheid Lohaus, echtgenoote van Johan Josef Föcker,
landbouwer op Wubbels in kerspel Vreden onder Pruissen."
0984 Inv.nr.4990, akte nr.23 d.d. 18880202
Ten verzoeke van 1.Janna Berendina Jansen, ongehuwd, dienstmeid
in Dorpboer; 2.Johanna Gesina Jansen, landbouwster, wonende op
Simmelinkshuisje in Meddo; 3.Jan Berend Jansen, landbouwer,
wonende op Simmelinkshuisje, voor zich en als voogd van Hendrik
Jan-, Aleida- en Jan Hendrik Jansen; 4.Gerrit Jan Jansen, knecht
bij van Eerden in Meddo; 5.Derk Hendrik Jansen, knecht op Simmelink in Meddo; 6.Jan Hendrik Freriks, landbouwer op Ooldhuis in
Corle als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan
tot beschrijving van de nalatenschap van wijlen de echtelieden
Jan Willem Jansen (overleden 1-1-1888) en Gesina Engeline Freriks (overleden 14-12-1887), gewoond hebbende op Simmelinkshuisje in Meddo. De comparanten en de minderjarigen sub 3 zijn
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kinderen uit het huwelijk van de overleden echtelieden.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 38, samen ƒ 930.=.
Italiaanse obligatie (mr.39) ad 200 lire en obligatie (nr.40) ad
ƒ 200.= en obligatie (nr.41) ad ƒ 50.=.
nr.42:De helft der nalatenschap van wijlen Jan Hendrik Jansen,
de vader van Jan Willem Jansen ad ƒ 1925.=.
Passief: nummers 43 t/m 59 ƒ 240,29.
nr.60:De overledene Jan Willem Jansen, aan wien door wijlen Jan
Hendrik Jansen bij testament van 11-3-1874 enige roerende en
onroerende goederen waren gemaakt, moet daarvoor in de vaderlijke boedel brengen ƒ 1400.=; daar hij met zijn broer Jan Derk
Jansen op Klein Poelhuis in Meddo de enige erfgenaam was, is hij
aan dezen dus schuldig ƒ 700.=, uit te betalen binnen 3 maanden
na de dooddag des erflaters dus, daar deze 19-12-1887 is overleden, vóór of op den 19-3-1888 ƒ 700.=.
Onroerend goed: nr.61:Een perceel veengrond in de Pollen onder
Lichtenvoorde en nr.62:Een perceel bouwland en gronden, gelegen
in Corle.
0985 Inv.nr.3601, akte nr.377 d.d. 18880327 (Lichtenvoorde).
Inventarisatie van de boedel van wijlen de echtelieden Jan
Hendrik Oonk en Harmina Sophia ten Haken, overleden resp. 28-111887 en 23-11-1887 op de Hobbenakke in Meddo en zulks ten verzoeke van: a.Gerrit Hendrik Oonk, landbouwer op de Hobbenakke
voor zich en als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde echtelieden, t.w. Janna Berendina-, Hendrika Theodora-,
Gerrit Jan- en Mina Oonk; b.Johanna Hendrika Oonk, dienstmeid te
Winterswijk; c.Hendrik Jan Oonk, klompenmaker te Meddo; d.Arend
Kobus, stoomstoker te Winterswijk, toeziend voogd over genoemde
minderjarigen en als gemachtigde van Jan Willem Oonk, landbouwer
te Gibbsville in Wisconsin in de Verenigde Staten van Noord
Amerika. De onder a t/m d genoemden zijn erfgenamen van de
echtelieden Jan Hendrik Oonk en Harmina Sophia ten Haken.
Roerende goederen: nrs.1 t/m 31, samen ƒ 596,20.
Contanten: ƒ 10.=.
Schuldvordering t.b.v. de weduwe Simmelink in Meddo: ƒ 300.=.
Onroerende goederen: bouwplaatsje Hobbenakke in Meddo.
Titel van aankomst: akte van veiling ten overstaan van notaris
Roelvink te Winterswijk d.d. 6-2-1860.
0986 Inv.nr.3601, akte nr.386 d.d. 18880424 (Lichtenvoorde).
Hendrik Jan Oonk, klompenmaker in Meddo onder Winterswijk,
Johanna Hendrika Oonk, dienstmeid te Winterswijk en Jan Willem
Oonk, landbouwer te Gibbsville in Wisconsin in de Verenigde
Staten van Noord Amerika, verkopen aan Gerrit Hendrik Oonk,
landbouwer op de Hobbenakke in Meddo hun onverdeeld 3/8e gedeelte aan: a.het bouwplaatsje Hobbenakke in Meddo, sectie A
nrs.1803, 1806, 1807, 3856, 4935 t/m 4944, huis, schuur, erf,
weiland, bouwland, hakhout, heide en veengrond, samen groot
4.64.42 hectare voor ƒ 630.= en b.de inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten op het plaatsje
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Hobbenakke voor ƒ 223,575.
Van de koopsom wordt ƒ 112,50 ingehouden, waarmee koper zal
moeten voldoen de aandelen der verkopers in een schuld t.b.v. de
weduwe Simmelink in Meddo.
Titel van aankomst is akte van veiling d.d. 6-2-1860 voor notaris Roelvink in Winterswijk.
0987 Inv.nr.5023, akte nr.5279 d.d. 18880428
Gerrit Jan te Strake, grondeigenaar op Dieterink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"De erflater verklaarde, ingeval hij zonder achterlating van
wettige afkomelinge mocht komen te sterven, tot erfgename zijner
nalatenschap te benoemen zijne huisvrouw Dora Johanna van Dunnewold."
0988 Inv.nr.5023, akte nr.5293 d.d. 18880522
Bernardus Johannes Siebelink, landbouwer, wonende op het Voorde
in Meddo, verkoopt aan Bernardus te Brake, landbouwer en winkelier in Meddo, 2/35e aandelen in de Maatschap "de Meddosche
Nieuwe Molen" te Winterswijk en in de tot die maatschap behorende vaste goederen, sectie A nrs.5378, 5377, 5376, bouwland,
molen, huis en erven, tuinen, groot 0.34.70 hectare voor 160
gulden. Er zijn geen titels van eigendom bekend.
0989 Inv.nr.5023, akte nr.5296 d.d. 18880525
Gerrit Hendrik Walvaart, landbouwer op den Beitel in Meddo,
geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle beschikkingen die hij mocht hebben
gemaakt, te herroepen en alsnu te legateeren:
Aan zijnen oudsten zoon Johannes Antonius Walvaart, den geheelen
inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande
vruchten, zoo als een en ander op het bouwplaatsje den Beitel
wordt gevonden, niets uitgezonderd als contanten en schuldvorderingen; voorts zijnen eigendom aan het onroerend goed dat de
erflater met zijne vrouw in gemeenschap bezit. Voor dit legaat
zal de legataris zes maanden na doode des erflaters en diens
vrouw aan elk hunner overige kinderen moeten betalen, voor de
helft des erflaters honderd vijf en zeventig gulden, doch aan
hen die van den erflater reeds eenen uitzet hebben ontvangen,
vijftig gulden minder. Verder zal de oudste zoon verplicht zijn,
aan de ongehuwde kinderen ingeval van ziekte, gedurende twee
maanden eenen zoogenaamden vrijen ingang in het door hem bewoonde huis te verleenen, met kost en oppassing.
Eindelijk verklaarde de erflater nog zooveel mogelijk te legateren aan zijne huisvrouw Johanna Maria Oosterholt, het vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap, zonder dat zij tot zekerheidstelling kan worden verplicht; hij benoemt haar tevens tot
uitvoerster van zijnen uitersten wil."
0990 Inv.nr.5023, akte nr.5297 d.d. 18880525
Johanna Maria Oosterholt, landbouwster, huisvrouw
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Hendrik Walvaart, op den Beitel in Meddo wonende, geeft haar
testament op:
"De erflaatster verklaarde alle beschikkingen die zij mocht
hebben gemaakt, te herroepen en alsnu te legateeren:
Aan haren oudsten zoon Johannes Antonius Walvaart, den geheelen
inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande
vruchten, zoo als een en ander op het bouwplaatsje den Beitel
wordt gevonden, niets uitgezonderd als contanten en schuldvorderingen; voorts haren eigendom aan het onroerend goed dat de
erflaatster met haren man in gemeenschap bezit. Voor dit legaat
zal de legataris zes maanden na doode der erflaatster en van
haren man aan elk hunner overige kinderen moeten betalen, voor
de helft der erflaatster honderd vijf en zeventig gulden, doch
aan hen die van de erflaatster reeds eenen uitzet hebben ontvangen, vijftig gulden minder. Verder zal de oudste zoon verplicht
zijn, aan de ongehuwde kinderen ingeval van ziekte, gedurende
twee maanden eenen zoogenaamden vrijen ingang in het door hem
bewoonde huis te verleenen, met kost en oppassing.
Eindelijk verklaarde de erflaatster nog zooveel mogelijk te
legateren aan haren man Gerrit Hendrik Walvaart, het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, zonder dat hij tot zekerheidstelling kan worden verplicht; zij benoemt hem tevens tot uitvoerder van haren uitersten wil."
0991 Inv.nr.5023, akte nr.5310 d.d. 18880622
(eerste zitting d.d. 8-6-1888 acte nr.5306) Veiling ten verzoeke
van 1.Johanna Christina Theodora van Eijck, voor zich en als
gemachtigde van haar zuster Carolina Maria Wilhelmina Frederika
van Eijck, beiden wonende te Bredevoort; 2.Josephus Godefridus
Henricus van Eijck, fabrikant te Bredevoort, voor zich en als
toeziend voogd over nagenoemde minderjarige en als gemachtigde
van Maria Aleijda Johanna Bijnen, weduwe van Henricus Antonius
Johannes Christianus van Eijck, wonende te Aalten, deze laatste
voor zich en als moeder en voogdes van haar minderjarige zoon
Johannes Bernardus van Eijck; 3.Herman Albert Sevink, fabrikant
te Bredevoort voor zijn huisvrouw Catharina Maria Paulina van
Eijck; 4.Frederikus Adrianus van Eekelen als gemachtigde van
Johannes Henricus Henricus Janssen, fabrikant te Tilburg als
gehuwd met Maria Catharina Barbara Wilhelmina van Eijck.
Verkocht worden:
1.De bouwplaats Beijers in Meddo, bestaande in wei- en bouwland,
hakhout, huis, erf, tuin, sectie A nrs.2048, 2051, 2056, 2057,
2061, 2062 t/m 2064, 2940, 2941, 4986 t/m 4988, 4992 en delen
van 3876, 5706, 5707, 4993, 2055, samen groot ongeveer 14.94.71
hectare voor ƒ 4750.= aan Gerrit Hendrik Hijink, landbouwer op
Stevenshuis in Meddo voor zijn zoon Jan Hijink, wonende idem.
2.De bouwplaats Beijershuisje in Meddo, bestaande in huis, erf,
bouw- en weiland, dennebos, hakhout en heide, sectie A nrs.2046,
2047, 2052, 2053, 3869, 4994 t/m 5001 en delen van 2055, 4993,
5706, 5707, 3876, samen groot ongeveer 6.08.30 hectare voor
ƒ 1550.= aan Hendrik Goossens, steenbakker te Meddo.
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3.De bouwplaats Tuuten in Meddo, bestaande in bouw- en weiland,
hakhout, heide, huis en erf, sectie A nrs.2026, 2028, 2931,
2933, 2934, 3863, 3875, 3874, 4793, 4984, 4985 en delen van
3876, 5706 en 5707, samen groot ongeveer 6.22.50 hectare voor ƒ
2500.= aan Derk Willem Hoenink, landbouwer op Weijenboom in
Meddo.
4.Een blok bouwland, heide, hakhout in Meddo, sectie A nrs. 4307
t/m 4311, samen groot 0.44.60 hectare voor ƒ 410.= aan Jan
Willem Geelink, landbouwer op Stammers in Meddo.
5.Wei-, bouwland en heide in Meddo (waaronder bouwland de Eerdenspoort), sectie A nrs.9, 10, 2101, 2106, 2107, 2095, 2094,
2083, 2084, 2961 en 4957, welke percelen niet verkocht worden.
6.Bosgrond in het Windmolenveld, sectie G nrs.2215 t/m 2224,
groot 3.23.50 hectare voor ƒ 806.= aan Jan Willem Wiggers,
landbouwer in Miste, en Tobias te Winkel, steenbakker te Miste.
7.Weiland in het Groote Goor onder Corle, sectie G nr. 1838 ad
1.28.70 hectare voor ƒ 1020.= aan Gerrit Jan Lobeek, landbouwer
op de Gutte onder Aalten.
De verkochte goederen behoorden tot de nalatenschap van wijlen
Henricus van Eijck, die had ingesteld een geoorloofde fidei
commis t.b.v. diens zoon, mede wijlen Jean Leander van Eijck.
0992 Inv.nr.4990, akte nr.94 d.d. 18880702
1.Janna Berendina Jansen, dienstmeid bij Freriks in Dorpboer;
2.Johanna Gesina Jansen, landbouwster op Simmelinkshuisje in
Meddo;
3.Jan Berend Jansen, landbouwer op Simmelinkshuisje in Meddo,
voor zich en als voogd van Hendrik Jan-, Aleida- en Jan Hendrik
Jansen;
4.Gerrit Jan Jansen, knecht bij van Eerden in Meddo;
5.Derk Hendrik Jansen, knecht bij Simmelink in Meddo;
6.Jan Hendrik Freriks, landbouwer op Ooldhuis in Corle als
toeziend voogd over de minderjarigen; willen scheiding van de
nalatenschappen van wijlen de echtelieden Jan Willem Jansen
(overleden 1-1-1888) en Gesina Freriks (overleden 14-12-1887)
onder de comparanten sub 1 t/m 5 en de minderjarigen sub 3.
De inventaris is opgemaakt d.d. 2-2-1888 en bij acte van 13-41888 zijn de onroerende goederen, tot deze boedel behorende, in
het openbaar verkocht voor ƒ 428.=.
Het zuiver bedrag der nalatenschappen bedraagt ƒ 2051,90, waarin
elk der acht kinderen berechtigd zijn voor ƒ 256,48 3/4.
0993 Inv.nr.5023, akte nr.5322 d.d. 18880707
(eerste zitting d.d. 30-6-1888 acte nr.5316) Veiling ten verzoeke van Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo. Verkocht worden:
1.Het bouwplaatsje Wanders-Nijhuis in Meddo, bestaande in huis,
schuur, erf, bouw- en weiland, hakhout en heide, sectie A nrs.
4532 t/m 4534, 5602 t/m 5604 en delen van 4524 en 4525, samen
groot ongeveer 4.32.40 hectare voor ƒ 1476.= aan Johannes Hendrikus Sevink, landbouwer op Sevink in Meddo.
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2.Bouw- en weiland, bos en hakhout het Spekkenslat in Meddo.
sectie A nrs.1343 t/m 1345, 4359, 5734 en deel van 5735, samen
groot ongeveer 3.60.80 hectare voor ƒ 2210.= aan Gerrit Willem
te Voortwis, landbouwer op Scholtenhuis in Meddo.
3.Bouw- en weiland, bos, heide en hakhout de Veldkamp in Meddo,
sectie A nrs.1512, 4720, 4712, 4734 t/m 4737, samen groot
2.73.70 hectare aan koper sub 1 voor ƒ 1154.
4.Bouwland de Middelbosch in Meddo, sectie A nrs.1510 en 4622,
samen groot 0.41.60 hectare voor ƒ 200.= aan Derk Willem Schuurhof, landbouwer op Smit in Meddo.
5.Bouw- en weiland en heide de Middelkamp in Meddo, sectie A
nrs.1500, 1501, 1503 en 4628, samen
0.20.41 hectare voor ƒ
125.= aan Jan Derk Jansen, landbouwer op Klein Poelhuis in
Meddo.
6.Dennebos en heide achter de waterleiding in Meddo, sectie A
nrs.4522 en 4523, samen groot 1.78.00 hectare voor ƒ 310.= aan
koper sub 1.
7.Een deel ad 2 hectare uit een perceel heide in het Meddosche
veld, sectie A nr.5936 (geheel groot 9.95.20 hectare) voor ƒ
80.= aan koper sub 1.
8.Idem voor ƒ 75.= aan koper sub 1.
0994 Inv.nr.5023, akte nr.5334 d.d. 18880716
Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem tot erfgenaam van het beschikbaar
gedeelte mijner nalatenschap mijnen zoon Hendrikus Antonius
Ubbink. Ik vermaak en legateer aan genoemden mijnen zoon de mij
toekomende aandeelen of onverdeelde helft in alle tot de huwelijksgemeenschap tusschen mij en mijne vrouw Anna Wilhelmina
Tiggeloven, behoorende vaste en roerende goederen, onder verplichting voor den legataris tot uitkeering in mijne nalatenschap der waarde in geld, waarop die goederen zullen worden
geschat door drie deskundigen, waarvan een door mijnen genoemden
legataris, een door mijne overige erfgenamen en een door de twee
benoemden, zullen worden aangesteld. Echter zijn deze beschikkingen gemaakt onder de uitdrukkelijke voorwaarde en onder den
last dat al die goederen door mijnen genoemden zoon in het bezit
en genot, op den voet van vruchtgebruik, moeten worden gelaten
aan mijne echtgenoote Anna Wilhelmina Tiggeloven gedurende haar
leven en zonder daarvoor zekerheidstelling te kunnen vorderen."
0995 Inv.nr.5023, akte nr.5335 d.d. 18880716
Anna Wilhelmina Tiggeloven, echtgenote van Jan Willem Ubbink,
landbouwster op Wanders in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem tot erfgenaam van het beschikbaar
gedeelte mijner nalatenschap mijnen zoon Hendrikus Antonius
Ubbink. Ik vermaak en legateer aan genoemden mijnen zoon de mij
toekomende aandeelen of onverdeelde helft in alle tot de huwe15 november 2006
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lijksgemeenschap tusschen mij en mijnen man, behoorende vaste en
roerende goederen, onder verplichting voor den legataris tot
uitkeering in mijne nalatenschap der waarde in geld, waarop die
goederen zullen worden geschat door drie deskundigen, waarvan
een door mijnen genoemden legataris, een door mijne overige
erfgenamen en een door de twee benoemden, zullen worden aangesteld. Echter zijn deze beschikkingen gemaakt onder de uitdrukkelijke voorwaarde en onder den last dat al die goederen door
mijnen genoemden zoon in het bezit en genot, op den voet van
vruchtgebruik, moeten worden gelaten aan mijnen echtgenoot Jan
Willem Ubbink, gedurende zijn leven en zonder daarvoor zekerheidstelling te kunnen vorderen."
0996 Inv.nr.5023, akte nr.5344 d.d. 18880813
Ten verzoeke van 1.Dora Johanna van Dunnewold, weduwe van Gerrit
Jan te Strake (overleden 22-5-1888), landbouwster en grondeigenares, wonende op Dieterink in Meddo, voor zich en als moeder en
voogdes over haar minderjarig kind Tobias te Strake; 2.Jan
Albert Verink, landbouwer te Cotten, als toeziend voogd over de
minderjarige; wordt overgegaan tot de beschrijving der baten en
schulden, behorende zo tot de ontbonden gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen de eerste comparante en wijlen haar
man, als tot de nalatenschap van de laatste.
Roerende goederen: ƒ 2617,40.
Contanten: ƒ 15.=.
Vaste goederen: De bouwplaats Dieterink in Meddo; de helft in de
bouwplaats Klein Esselink in Meddo; 1/6e deel onverdeeld in land
op den Pas in Dorpbuurt; 1/3e onverdeeld in de bouwplaats Hoenink onder Aalten; en 1/5e gedeelte in de Sevinkmolen.
Vorderingen: een vordering t.l.v. Jan te Kronnie in Lichtenvoorde ad ƒ 1000.=.
Een zitplaats en nog ½ zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
Schuld der gemeenschap: ƒ 107,74.
Schuld der nalatenschap: ƒ 7,25.
Titels: akte van verdeling d.d. 27-1-1885 en akte van transport
d.d. 24-2-1883.
0997 Inv.nr.5024, akte nr.5353 d.d. 18880830
(eerste zitting d.d.23-8-1888 akte nr.5348). Verkoop bij publieke
veiling
ten
verzoeke
van
1.Johanna
Maria
te
Brake,
wed.Antonius ten Barge, landbouwster te Meddo, voor zich en als
moeder en voogdes over de 4 uit gemeld huwelijk geboren nog
minderjarige kinderen Johannes Hendrikus, Grades Johannes,
Johannes Bernardus en Johanna ten Barge en 2.Jan Hendrik ter
Woord, landbouwer (Meddo) als toeziend voogd over genoemde
minderjarigen. Geveild wordt de bouwplaats Lammerdinkbraak met
daartoe behorende wei- en bouwlanden, huis en erf, heide en
hakhout, groot 6.64.90 hectare in 3 percelen. Perceel 1 huis en
erf, bouw- en weiland, bos, heide en hakhout, sectie A nrs. 861,
862, 3372 t/m 3374, 3379, 3383, 3371, 3342, 3380, 3381 en delen
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 407 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

van 3364, 3365, 502, 503, 3368 en 3382, samen ongeveer 3.67.10
ha, wordt voor 1157 gulden verkocht aan Bernardus te Broeke,
winkelier te Meddo. Perceel 2 wei- en bouwland, heide, bos
sectie A nrs.3366 en 3367 en gedeelten van nrs.3364, 3365, 502,
503, 3368 en 3382, samen ongeveer 2.64.60 ha, wordt voor 695
gulden verkocht aan Johannes Wilhelmus Elsinghorst, landbouwer
op Roerdink in Meddo. Perceel 3 heide sectie A nr.3725 ad 3320
centiare wordt voor 26 gulden verkocht aan Jan Hendrik Simmelink, landbouwer op de Braak in Meddo. Verkopers verklaren geen
titels van eigendom te kennen.
0998 Inv.nr.5024, akte nr.5356 d.d. 18880903
Antoon Klumpers, landbouwer op Klumpers in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijne bij mij
inwonende zuster Johanna Klumpers, het vruchtgebruik, haar leven
lang gedurende, mijner geheele nalatenschap, met vrijstelling
van de verplichting tot zekerheidstelling. Onder den last van
evengemeld vruchtgebruik, benoem ik tot mijne eenige erfgename,
mijne zuster Antonia Anna Maria Klumpers, weduwe van Gradus
Bernardus Kamps, te Winterswijk, en bij vóóroverlijden van deze,
de kinderen uit haar evengemeld huwelijk geboren, of hunne
afstammelingen, bij plaatsvervulling. Ik vermaak en legateer
alsnog vrij van successierecht aan de Roomsch Katholieke Kerk
van Meddeho, mijne twee aandeelen in de Meddosche Molen onder
Winterswijk; dit legaat mede alzoo van voorgemelde vermakingen
in vruchtgebruik en eigendom uitgezonderd."
0999 Inv.nr.4990, akte nr.136 d.d. 18880904
1.Gerrit Jan Oonk, landbouwer op Keveskamp in Meddo; 2.Janna
Geertruid Oonk, gehuwd met Berend Willem Ribbink, zonder beroep,
wonende te Winterswijk; 3.Dina Oonk, gehuwd met Hendrik Jan
Walvoort, landbouwer op Brander Boeijink in Meddo; willen scheiding en deling der nalatenschappen van de echtelieden Berend
Willem Oonk (overleden 16-2-1879) en Gerdina Reverdink (overleden 12-5-1888), die in algehele gemeenschap van goederen waren
gehuwd; erfgenamen zijn hun 3 voornoemde kinderen. Bij testamenten van 26-10-1878 hebben de ouders gelegateerd aan hun zoon
Gerrit Jan Oonk de bouwplaats Keveskamp met Hobbenakken in Meddo
tegen inbreng van ƒ 6000.=, en voorts een som van ƒ 368.=,
waarvan de helft dadelijk na dode van Berend Willem Oonk is
uitgekeerd.
Bij acte van 20-4-1880 hebben erflaatster met de comparanten sub
2 en 3 aan comparant 1 verkocht hun aandeel in de boedel c.a.
De te scheiden massa beloopt ƒ 10322,88, waarin ieder der deelgenoten gerechtigd is voor een derde, dus ƒ 3440,96.
Onder de te scheiden massa bevindt zich 2/35e deel in de Meddosche molen met huis en grond, sectie A nrs.5376 t/m 5378, samen
groot 34 aren 70 centiaren ad ƒ 200.=.
Dit 2/35e deel van de Meddosche molen wordt toegescheiden aan
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comparant 1, Gerrit Jan Oonk.
1000 Inv.nr.4990, akte nr.173 d.d. 18881204
Ten verzoeke van Janna Geertruida Sellink, weduwe van Derk
Willem Schuurhof, landbouwster op Smitshuis in Meddo, voor zich
en als moeder en voogdes der minderjarige kinderen Jan Hendrik-,
Jan Derk- en Janna Christina Schuurhof en in tegenwoordigheid
van Jan Willem Droppers, landbouwer op Dondervoort in Henxel als
toeziend voogd der minderjarigen; wordt overgegaan tot inventarisatie van de algehele gemeenschap van goederen, in huwelijk
bestaan hebbende tussen Janna Geertruid Sellink en wijlen Derk
Willem Schuurhof.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 31, samen ƒ 1602,50.
Obligatiën: nummers 32 t/m 34, samen ƒ 360.=.
Schuld: nr.35: De koopsom ad ƒ 200.=, die in januari a.s. betaald moet worden van door de overledene publiek gekochte gronden van Wanders-Nijhuis; en voorts de nrs.36 t/m 40, samen
ƒ 118,05.
Onroerend goed: Het plaatsje Smitshuis met de daarbij aangekochte gronden van Wanders-Nijhuis in Meddo.
1001 Inv.nr.5024, akte nr.5410 d.d. 18881206
Johannes Bernardus Sieverink en huisvrouw Anna Geertruida ten
Beitel, landbouwers op de bouwplaats Goossenshuis in Meddo,
staan in eigendom af aan hun zoon Johannes Antonius Sieverink,
landbouwer in Meddo voor de som van 4000 gulden:
1.De vaste goederen sectie A nrs. 2286, 2288, 2289, 2384, 2482,
2550, 2561, 2562, 2649, 2656, 3091, 3813, 3814, 3839, 3991,
3992, 3993, 4043, 4110, 5038, 5039, 5560, 5561, 5921, bouw- en
weiland, heide, hakhout, huis, schuur, erf, samen groot 16.78.70
hectare.
2.Der verkopers aandelen of 2/3e deel (onverdeeld) in sectie A
nr.5115, weiland ad 9930 centiare.
3.1/35e deel (onverdeeld) in de Meddosche nieuwe molen sectie A
nrs.5376 t/m 5378, bouwland, molen, huis, erf ad 3470 centiare.
4.Inboedel, vee, landbouwgereedschappen, bouwerij, provisie of
alles zich bevindende op en betrekking hebbende tot de bouwplaats Goossenshuis.
Bij verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
1002 Inv.nr.4990, akte nr.189 d.d. 18881223
Berend Willem Hinkamp, landbouwer op de Lichtmissen Hutte in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik maak het vruchtgebruik mijner nalatenschap aan mijne vrouw
Willemina Koks."
N.B. Overleden 1-1-1889.
1003 Inv.nr.4990, akte nr.190 d.d. 18881223
Willemina Koks, zonder beroep, huisvrouw
Hinkamp, wonende op Lichtmissen Hutte in
testament op:
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"Ik legateer aan mijnen man Berend Willem Hinkamp het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap onder vrijstelling van de
verplichting om zekerheid te stellen."
1004 Inv.nr.5024, akte nr.5429 d.d. 18890122
Ten verzoeke van 1.Johanna Klumpers, landbouwster op Klumpers in
Meddo en 2.Antonia Anna Maria Klumpers, weduwe van Gradus Bernardus Kamps, landbouwster, wonende te Winterswijk, wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende tot de
nalatenschap van hun op 15-12-1888 overleden broer Antoon Klumpers. Bij testament van 3-9-1888 heeft deze laatste aan zijn
zuster Johanna Klumpers het vruchtgebruik zijner nalatenschap
vermaakt en tot erfgename benoemd onder de last van dit vruchtgebruik, zijn zuster Antonia Anna Maria Klumpers.
Roerende goederen: ƒ 1125,40.
Vorderingen: ƒ 2200.=.
Vaste goederen: de bouwplaats Klumpers in Meddo en twee aandelen
in de Meddosche Molen, welke aandelen bij testament als legaat
zijn vermaakt aan de Roomsch Katholieke kerk van Meddo.
Passief: diverse posten, samen groot ƒ 539,04.
1005 Inv.nr.5024, akte nr.5442 d.d. 18890131
1.Maria Aleijda Johanna Bijnen, weduwe van Henricus Antonius
Johannes Christianus van Eijck, te Aalten, als moeder en voogdes
over haar minderjarige zoon Johannes Julius Bernardus van Eijck;
2.Josephus Godefridus Henricus van Eijck, fabrikant te Bredevoort; 3.Johannes Henricus Janssen, fabrikant te Tilburg, enige
erfgenaam van zijn overleden vrouw Maria Catharina Barbara
Wilhelmina van Eijck; 4.Catharina Maria Paulina van Eijck,
gehuwd met Herman Albert Sevink, fabrikant te Bredevoort;
5.Carolina Maria Wilhelmina Frederica van Eijck, zonder beroep,
te Bredevoort; 6.Johanna Christina Theodora van Eijck, zonder
beroep te Bredevoort; verklaren het volgende:
Hendricus van Eijck uit Bredevoort is bij tijdelijk verblijf in
Sint Nicolaas in België overleden op 8-4-1846. Deze heeft bij
testament (16-2-1846 te Antwerpen) o.a. aan zijn zoon Johannes
Leander van Eijck of Jean Leander van Eijck gelegateerd met den
last, om deze uit te keren en over te laten met zijnen dood aan
zijn kinderen, diverse onroerende goederen, waaronder de Beijersplaats in Meddo. Jean Leander van Eijck is te Bredevoort
overleden 25-2-1888. Er is een testament (Groenlo 5-3-1879),
maar partijen wensen daaraan geen gevolg te geven. De partijen 1
t/m 6 zijn dus elk voor 1/6e deel gerechtigd. De gemeenschap van
goederen tussen Jean Leander van Eijck en zijn vooroverleden
vrouw Theodora Lambertina Schoonenberg bestaan hebbende en de
nalatenschap van laatstgenoemde zijn reeds gescheiden bij acte
voor notaris Roelvink d.d. 5-11-1881. Nog onverdeeld zijn de
vaste goederen tot het door Henricus van Eijck ingesteld fideicommis behorende en de bijzondere nalatenschap van Jean Leander
van Eijck, geïnventariseerd bij acte van 13-4-1888 voor notaris
Dericks. De vaste goederen zijn reeds geveild (akten Groenlo 5
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en 19-6-1888, Zelhem 4 en 18-6-1888 en notaris Dericks 8 en 226-1888).
Te verdelen blijft actief ƒ 63838,87, passief ƒ 28956,895, per
saldo dus ƒ 34881,975. Elk der deelgerechtigden komt dus toe
ƒ 5813,66¼.
Onder actief valt hierbij o.a. de opbrengst ad ƒ 8800.= van de
verkoop van de Beijersplaats in Meddo, met de plaatsjes BeijersNijhuis en Tuuten; voorts de vaste goederen de Kosteresch behorende tot de Beijersplaats, sectie A nrs.9, 10, 2083, 2084,
2094, 2095, 2101, 2106, 2107, 2961, 4957, samen 2.86.60 hectare,
bij veiling onverkocht, ƒ 2740,=.
Bij de toedeling wordt nu o.a. de Kosteresch ad ƒ 2740.= toegewezen aan Josephus Godefridus Henricus van Eijck.

1006 Inv.nr.5024, akte nr.5453 d.d. 18890216
Josephus Godefridus Henricus van Eijck (fabrikant te Bredevoort)
verkoopt aan Dora Johanna van Dunnewold, wed. van Gerrit Jan te
Strake, landbouwster op Dieterink in Meddo de percelen bouw- en
weiland genaamd de "Kosteresch" in Meddo sectie A nrs.2084,
2083, 2961, 4957, 2094, 2095, 2101, 2106, 2107, 9, 10, samen
2.86.60 hectare voor ƒ 2740.=. Het verkochte is verkoper aangekomen blijkens acte van scheiding, gepasseerd voor notaris
Dericks, van 31-1-1889.
1007 Inv.nr.4991, akte nr.43 d.d. 18890306
Ten verzoeke van 1.Jan Hesselink, grondeigenaar op Loijtink in
Meddo en 2.Johanna Theodora Hesselink, gehuwd met Jan Hendrik
Veldink, grondeigenaar in Haarlo onder Borculo, wordt overgegaan
tot inventarisatie van de nalatenschap van Gerrit Hesselink,
laatst gewoond hebbende aan Loijtink (overleden 4-3-1889).
Bij olographisch testament d.d. 17-3-1887 heeft Gerrit Hesselink
tot zijn erfgenamen benoemd zijn neef en nicht, de comparanten
sub 1 en 2. Bij datzelfde testament heeft hij gelegateerd:
a.Aan genoemde Jan Hesselink de halfscheid van 4 kerkgezitten in
de Hervormde Kerk te Winterswijk.
b.Aan Jan Derk Hesselink, kind van wijlen erflaters neef Gerrit
Christiaan Hesselink, de bouwplaats het Hones met bijbehorende
halfscheid van 3 kerkgezitten van genoemde kerk, alsmede de
weide "de Roenhorst", heidegronden in Dorpbuurt afkomstig van
het goed Freriks, heidegronden in het Masterveld afkomstig van
Hoebink in Meddo.
c.Aan de 2 kinderen van wijlen erflaters neef Jan Willem Hesselink op Freriks de landerijen op den Hoogen Pas, afkomstig van
het goed Freriks, een perceel heidegrond in het Masterveld,
afkomstig van den landbouwer Aalves in Meddo.
Inventaris:
nummers 1 t/m 38: Vele obligaties, waarvan de waarden uitgedrukt
staan in guldens, francs, ponden sterling en florijnen (Oostenrijk).
nummers 39 t/m 41: oude papieren en titels betreffende onroeren15 november 2006
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de goederen en coupons van verschillende obligatiën.
nummer 42: 334 gulden Duits geld en 390 gulden 31 cent Hollands
geld.
nummer 43: Onroerend goed, bestaande uit hetgeen in voornoemd
testament opgenoemd.
nummer 44: Meubilaire goederen en enige kleren,geschat op ƒ
30.=.
nummer 45: Schulden, waaronder begrafeniskosten en huisschulden,
pro memorie.
1008 Inv.nr.4991, akte nr.48 d.d. 18890316
Comparanten: 1.Johannes Wilhelmus Elsinghorst, grondeigenaar op
Roerdink in Meddo; 2.Johannes Hendrikus Harmanus Lageschaar,
grondeigenaar, wonende in Vragender onder Lichtenvoorde, gehuwd
met Johanna Willemina Elsinghorst. Zij verklaren dat de ouders
Bernard Antoon Elsinghorst en Geertruida Effing zijn overleden
resp. 18-11-1888 en 27-1-1889. Bij testamenten van 13-3-1876
hebben zij comparant 1 tot enige erfgenaam benoemd, onder de
verplichting om aan zijn zuster (sub 2) af te staan de helft der
bouwplaats Tops in Zwolle onder Eibergen en haar uit te keren
een som van ƒ 5000.=. Comparanten verklaren deze testamenten te
eerbiedigen en te bekrachtigen.
Comparant 1 staat dus nu de helft van de bouwplaats Tops (in 't
geheel groot 51.18.37 hectare) af en een kapitaal groot ƒ
5000.=. Comparanten zijn dus nu ieder voor de onverdeelde helft
eigenaar van de bouwplaats Tops. Zij willen vervolgens deze
gemeenschap scheiden. Zij schatten de waarde van de bouwplaats
op ƒ 9000.=. De bouwplaats wordt nu in zijn geheel toegedeeld
aan het echtpaar Lageschaar-Elsinghorst, waar tegenover zij aan
comparant 1 moeten uitkeren ƒ 4500.=.
1009 Inv.nr.5024, akte nr.5468 d.d. 18890321
Johanna Klumpers, zonder beroep, wonende te Winterswijk, geeft
haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenige erfgename van
alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijne zuster Antonia
Maria Klumpers, weduwe van Gradus Bernardus Kamps. Mocht zij
echter vóór mij komen te overlijden, alsdan institueer ik in
hare plaats tot universeele erfgenamen hare wettige kinderen en
afstammelingen bij plaatsvervulling."
N.B. Overleden 11-2-1897.
1010 Inv.nr.5024, akte nr.5477 d.d. 18890402
Johannes Wilhelmus Elsinghorst, landbouwer op Roerdink in Meddo
verkoopt aan Hendrikus Kersten, landbouwer op te Kronnie in
Meddo wei-, bouwland, heide, bos te Meddo, sectie A 3366 en 3367
geheel en ged. van 3364, 3365, 502, 503, 3368 en 3382, groot
2.64.60 hectare voor 650 guldens. De percelen zijn verkoper
aangekomen bij veiling voor notaris Dericks d.d. 30-8-1888.
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1011 Inv.nr.4991, akte nr.68 d.d. 18890504
1.Gesina Alberta Bessinkpas, grondeigenares op Loitink in Meddo,
eerder weduwe van Gerrit Christiaan Hesselink, later huisvrouw
van Jan Hesselink, voor zich en als moeder en voogdes van Jan
Derk Hesselink, kind uit haar eerste echt; 2.Jan Hesselink,
grondeigenaar op Loitink, als man van comparante sub 1; 3.Jan
Hendrik Veldink, grondeigenaar in Haarlo (Borculo) als toeziend
voogd; willen scheiding van de tussen comparante 1 en haar
eerste man bestaan hebbende goederengemeenschap. Zij waren in
algehele goederengemeenschap gehuwd. De man overleed op 22-91870. Erfgenamen waren de 2 kinderen, t.w. Jan Derk Hesselink en
de na vaders dood op 24-12-1870 geboren Gesina Christina Hesselink, die echter op 19-4-1871 overleed, als erfgenamen nalatende
haar moeder en broer. De gemeenschap werd geïnventariseerd bij
acte van 22-12-1871; zij bestond uit:
1.roerende zaken c.a. .............................. ƒ 386.=
2.hypothecaire schuldvordering ..................... " 1100.=
3.provenu van verkochte obligatiën ................. " 3000.=
4.onafgedeeld 1/6e deel der plaatsjes Bargerbosch en
de Stegge in Dorpboer, samen 26.25.35 hectare .... " 1816,37
_________
samen ƒ 6302,37
Zijnde d.d. 22-12-1871 ten onrechte opgenomen het 1/6e deel van
de posten 1 t/m 96 (roerende goederen) en nr.131 (1/3e van
Loitink met Lantink in Meddo), deel uitmakende van de nalatenschappen van de echtelieden Teunis Loitink en Christina Geertruid Koobs en door dezen bij testamenten van 24-12-1852 onder
fidei commissair verband gemaakt aan hun dochter Gesina Willemina Loitink, eerder weduwe van Jan Derk Hesselink, later vrouw
van Abraham Hesselink, onder de last die goederen bij haar dood
(voorgevallen 2-8-1888) na te laten aan haar kinderen.
In de geïnventariseerde gemeenschap is Gesina Alberta Bessinkpas
beregtigd voor 5/8e deel (ƒ 3938,98 1/8) en de minderjarige Jan
Derk Hesselink voor 3/8e deel (ƒ 2363,38 7/8).
Naar deze sleutel wordt een en ander gescheiden.
1012 Inv.nr.4991, akte nr.69 d.d. 18890504
Comparanten: 1.Jan Hesselink, grondeigenaar op Loitink in Meddo;
2.Gesina Alberta Bessinkpas, huisvrouw van Jan Hesselink op
Loitink, als moeder en voogdes over haar kind Jan Derk Hesselink
uit haar eerste echt met wijlen Gerrit Christiaan Hesselink, en
3.Jan Hendrik Veldink, grondeigenaar in Haarlo (Borculo), gehuwd
met Gesina Willemina Hesselink en als toeziend voogd over de
minderjarige sub 2.
Door het overlijden van Gesina Willemina Loitink (op 2-8-1888),
eerder weduwe van Jan Derk Hesselink, later gehuwd met Abraham
Hesselink zijn opengevallen de nalatenschappen van wijlen Teunis
Loitink en zijn vrouw Christina Geertruida Koobs (testamenten
d.d. 24-12-1852). Bij de testamenten was Gesina Willemina Loitink als hun dochter als fidei commissaire erfgename aangewezen,
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welke de goederen aan haar kinderen moest nalaten. Op het tijdstip van het overlijden van Gesina Willemina Loitink zijn er als
regthebbenden 3 staken, t.w. a.de zoon, comparant sub 1; b.de
minderjarige sub 2 als enig kind van wijlen Gerrit Christiaan
Hesselink, haar vooroverleden zoon; en c.haar dochter, genoemd
sub 3.
Comparanten willen nu scheiding van de nalatenschappen van
Teunis Loitink en Christina Geertruida Koobs. Deze scheiding
betreft:
I.De plaats Loitink in Meddo, bestaande uit de bouwplaats Loitink en het plaatsje Lantink, sectie A nrs.67 t/m 72, 75, 78 t/m
80, 82 t/m 89, 91, 96, 97, 123 t/m 126, 2646, 2661 t/m 2665,
2667, 2670, 2671, 77 en H nrs.1709, 1761, I nr.2157, A nrs.3110,
3111, 3114 t/m 3121, 5122, 5126, 76, 5586, 5587, 2893, 5931 en H
nr. 2931, samen groot 57.65.48 hectare, geschat op . ƒ 20821,85
II.6 zitplaatsen in de Hervormde kerk te Winterswijk "
650.=
III.Inboedel c.a. .................................. " 2712,35
__________
samen ƒ 24184,20
Elk der deelgenoten is hierin beregtigd voor ƒ 8061,40.
Bovenstaande goederen worden toegedeeld aan Jan Hesselink (comparant 1), die daar tegenover aan de beide anderen elk ƒ 8061,40
moet uitkeren.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het eigen of bijzonder vermogen van Gesina Willemina Loitink, in verband met problemen
hierover met haar tweede echtgenoot Abraham Hesselink, niet
wordt verdeeld.
1013 Inv.nr.5024, akte nr.5506 d.d. 18890516
Ten verzoeke van 1.Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in
Meddo, weduwnaar van Anna Wilhelmina Tiggeloven (overleden op
26-2-1889), voor zich en als vader en voogd over zijn twee
minderjarige kinderen Hendrikus Antonius- en Johanna Maria
Ubbink en 2.Frederik Jan Ubbink, landbouwer op Poelhuis in
Meddo, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de
ontbonden gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen de
eerste comparant en wijlen zijn vrouw, als tot de nalatenschap
van laatstgenoemde. Bij testament van 16-7-1888 heeft de overledene tot erfgenaam benoemd haar zoon Hendrikus Antonius Ubbink,
maar onder de last van vruchtgebruik gedurende zijn leven voor
haar man Jan Willem Ubbink.
Roerende goederen: ƒ 1410,95.
Contanten: ƒ 105,35.
Vaste goederen: de bouwplaats Wanders in Meddo.
Schulden: ƒ 3970.=.
1014 Inv.nr.4991, akte nr.124 d.d. 18890916
Comparanten: 1.Jan Hesselink, grondeigenaar op Loijtink in Meddo
en 2.Johanna Theodora Hesselink, gehuwd met Jan Hendrik Veldink,
grondeigenaar in Haarlo onder Borculo, willen overgaan tot
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scheiding en deling der nalatenschap van Gerrit Hesselink,
gewoond hebbende op Loijtink en aldaar overleden 4-3-1889. Bij
olographisch testament van 17-3-1887 heeft Gerrit Hesselink tot
zijn erfgenamen benoemd zijn neef en nicht, de comparanten sub 1
en 2; hij legateerde voorts
a.Aan Jan Hesselink voornoemd de onverdeelde halfscheid van 4
kerkgezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
b.Aan Jan Derk Hesselink, kind van wijlen erflaters neef Gerrit
Christiaan Hesselink, de bouwplaats Hones met bijbehorende
halfscheid van 3 kerkgezitten in genoemde kerk, de weide "de
Roenhorst", heidegronden in Dorpbuurt afkomstig van het goed
Freriks, heidegronden in het Masterveld afkomstig van Hoebink in
Meddo.
c.Aan de 2 kinderen van wijlen erflaters neef Jan Willem Hesselink op Freriks de landerijen op den Hoogen Pas, afkomstig van
het goed Freriks, een perceel heidegrond in het Masterveld,
afkomstig van Aalves in Meddo.
Inventaris is opgemaakt d.d. 6-3-1889; enkele posten uit deze
inventaris blijven voorshands onverdeeld.
De deelbare massa omvat een groot aantal obligaties met een
gezamenlijke waarde ad ƒ 25422,32; Jan Hesselink en Johanna
Theodora Hesselink zijn hierin elk gerechtigd voor ƒ 12711,16.
De obligaties worden naar deze verdeelsleutel aan hen toegedeeld.
1015 Inv.nr.5025, akte nr.5584 d.d. 18890917
Ten verzoeke van 1.Jan Hendrik Oosterholt, eerder weduwnaar van
Johanna Wilhelmina Geertruida Groot Beernink (overleden 1884),
thans hertrouwd met Engelina Walterbosch, landbouwer, wonende te
Winterswijk, voor zich en als vader en voogd over zijn uit
eerste huwelijk verwekt minderjarig kind Johannes Gradus Oosterholt; 2.Derk Hendrik Dorsthorst, kleermaker te Meddo, toeziend
voogd; wordt overgegaan tot beschrijving van de baten en schulden, behorende tot de door de dood van Johanna Wilhelmina Geertruida Groot Beernink ontbonden gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen haar en haar man, en tot de nalatenschap
van eerstgenoemde.
Roerende goederen en contanten: samen ƒ 679,55.
Vaste goederen: Het bouwplaatsje Groot Beernink in Meddo, sectie
H nrs.2852, 1798 t/m 1802, 1804, 3257, 3916, 3918, 3919 en
sectie A nrs.5320, 5321.
Jan Hendrik Oosterholt verklaarde, dat alle voormelde vaste en
roerende goederen behoord hebben tot de gemeenschap van zijn
schoonouders Hendrika Lemelder en Jan Hendrik Groot Beernink,
beiden overleden, uitgezonderd een kast, stoelen en bedden die
door Jan Hendrik Oosterholt en zijn overleden eerste vrouw in
den boedel zijn gebracht, ter waarde van ƒ 200.=.
Schulden der gemeenschap: samen ƒ 1164,08.
1016 Inv.nr.5025, akte nr.5596 d.d. 18891008
Janna Berendina Klumpers, eerder weduwe van Wander te Giffel,
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thans hertrouwd met Jan Willem te Giffel, landbouwster te Meddo,
geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijne dochter uit
mijn tweede huwelijk Willemina te Giffel, mijn onverdeeld aandeel of alle mij toekomende rechten in de inboedel, vee, bouwerij, bouwgereedschappen, geoogste en te velde staande vruchten,
versneden of onversneden linnen, en alles verder op de bouwplaats Leemkuil aanwezig of daartoe behoorende, en zulks onder
den last tot uitkeering aan ieder mijner overige kinderen,
binnen drie maanden na mijn overlijden, eener som van tien
gulden."
1017 Inv.nr.5025, akte nr.5597 d.d. 18891008
Jan Willem te Giffel, landbouwer, wonende op Leemkuil in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijne dochter
Willemina te Giffel, het mij toekomend een vierde gedeelte of
alle mijne rechten in de ten deele tot de tusschen mij en mijn
vrouw bestaande huwelijksgemeenschap behoorende inboedel, vee,
bouwerij, bouwgereedschappen, geoogste en te velde staande
vruchten, versneden of onversneden linnen, of alles op de bouwplaats Leemkuil aanwezig of daartoe behoorende, en zulks onder
den last tot uitkeering aan ieder mijner kinderen en aan die uit
mijn vrouws eerder huwelijk, binnen drie maanden na mijn overlijden, eener som van tien gulden."
1018 Inv.nr.5025, akte nr.5607 d.d. 18891018
Geertruda Groot Zevert, eerder weduwe van Hendrikus Johannes
Hoog Antink, thans echtgenote van Johannes Bernardus Siebelink,
landbouwster op het Voorde in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen man Johannes Bernardus Siebelink, het vruchtgebruik, zijn leven lang
gedurende, mijner geheele nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1019 Inv.nr.5025, akte nr.5608 d.d. 18891018
Bernardus Johannes Siebelink, landbouwer op het Voorde in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem tot eenige erfgename van alles wat
ik bij den dood zal nalaten, mijne echtgenoote Geertruda Groot
Zevert, eerder weduwe van Hendrikus Johannes Hoog Antink, en bij
haar vóóroverlijden hare kinderen uit evengezegd haar vroeger
huwelijk of hunne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling."
1020 Inv.nr.4991, akte nr.143 d.d. 18891204
1.Jan Willem Roerdink op Roerdink in Woold; 2.Johanna Harmina
Roerdink, gehuwd met Abraham Tenkink op Tenkink in Ratum;
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3.Johan Gerhard Roerdink op Leessink in Ratum, gehuwd met Engelbarta Harmina Roerdink; allen grondeigenaren in Winterswijk,
willen scheiding der nalatenschappen hunner ouders en schoonouders scholte en scholtinne Engelbartus Roerdink en Harmina
Engelbarta Roerdink en overgifte der legaten aan Engelbarta
Harmina Roerdink (genoemd sub 3), waaronder:
a.Het 3/20e deel der plaats de Buurse in Meddo, sectie A nrs.26
t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674, 2675, 2687, 2726, 3909,
5929, samen groot 20.44.01 hectare;
b.Het ¼e deel der bouwplaats Wesselink in Meddo, sectie A nrs.
1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m 2470, 2489,
2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603, 3637 t/m
3641, 3720, 3721, 3779, 3832, 3833, 5026, 5027, 5207, 5208,
5284, 5682, 5685, 5690, 5691, 5088, 5132, samen groot 45.50.80
hectare.
1021 Inv.nr.5025, akte nr.5684 d.d. 18900225
Hendrik Jan Luikenhuis, landbouwer en timmerman op Nieuwenhuis
in Meddo, verkoopt voor 1130 gulden aan zijn bij hem inwonende
zoon Gerrit Jan Luikenhuis, landbouwer, de onafgedeelde helft
van het door verkoper nieuw ontgonnen bouwplaatsje Nijenhuis
voornoemd, sectie A nrs.5301 t/m 5306, 5210, 5891 t/m 5893, 5986
t/m 5996, huis, schuur, tuin, bouwland, weiland, hakhout, dennenbos en heide, samen groot 10.68.50 ha. Een bedrag ad 500
gulden wordt niet betaald; dit wordt alleen betaald indien koper
of zijn rechtverkrijgenden den verkoper niet levenslang bij zich
huisvesten, kleden, verplegen en liefderijk behandelen zal. De
wederhelft van het verkochte behoorde reeds door versterf aan
koper. Er zijn geen titels van aankomst bekend.
1022 Inv.nr.5025, akte nr.5692 d.d. 18900306
Ten verzoeke van 1.Grada Johanna Tops, weduwe van Johannes
Lambertus ten Beitel (overleden 4-2-1890), landbouwster op de
Hoeve in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar
minderjarige dochter Wilhelmina Antonia ten Beitel; 2.Johannes
Theodorus ten Beitel, voor zich en als toeziend voogd over de
minderjarige sub 1 genoemd; 3.Hendrikus Wilhelmus ten Beitel;
4.Maria Elisabeth ten Beitel; 5.Johanna Christina ten Beitel;
landbouwers, alle wonende te Meddo; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en lasten, behorende zo tot de ontbonden
gemeenschap van goederen tussen de eerste comparant en de overledene bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de overledene. Erfgenamen zijn de echtgenote (ad 1) voor ¼e deel en de 5
kinderen samen voor 3/4e deel.
Roerende goederen en contante gelden: samen ƒ 2948,07.
Vaste goederen: De bouwplaats de Hoeve in Meddo met alle daartoe
behorende landerijen onder Lichtenvoorde en Winterswijk.
Schulden der gemeenschap: 14 posten, samen groot ƒ 11450.=.
Schulden der nalatenschap: ƒ 30.=.
1023 Inv.nr.5025, akte nr.5704 d.d. 18900320
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Jan Hendrik Hesselink, landbouwer en herbergier op de Kappe
onder Winterswijk, geeft zijn testament op. Hij vermaakt en
legateert aan zijn jongsten zoon Jan Gerhard of Johan Gerhard
Hesselink
1.alle onroerende goederen of zijn helft in alle vaste goederen,
behorende tot de tussen hem en zijn vrouw Janna Geertrui Onnink
bestaande huwelijksgemeenschap, uitgezonderd die beschreven in
zijn testament van 28-5-1879, maar de weide het Illegoor in die
akte bedoeld ook voor ¼e in dit legaat begrepen;
2.zijn helft of aandelen in 2 zitplaatsen in de Hervormde Kerk
te Winterswijk (nrs.737 en 503).
Hij legateert aan zijn oudsten zoon Hendrikus Johannes Wilhelm
Hesselink de hem toekomende helft in drie zitplaatsen in de
Hervormde Kerk te Winterswijk (nrs.738, 739, 582).
De vermaking aan Jan Gerhard Hesselink geschiedt onder de uitdrukkelijke last tot uitkering in de nalatenschap ener som van ƒ
2000.=.
De uitkering van den legataris Hendrikus Johannes Wilhelm Hesselink is begrepen in die genoemd in testament d.d. 28-5-1879.
Beide testamenten gelden onder den last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van zijn echtgenoot Janna Geertrui Onnink.
1024 Inv.nr.5025, akte nr.5705 d.d. 18900320
Ten verzoeke van 1.Bernardus Johannes Siebelink, weduwnaar van
Geertruida Groot Zevert, landbouwer, wonende op het Voorde in
Meddo; 2.Theodorus Hoog Antink, wonende te Groenlo, als voogd
over de 2 minderjarige kinderen Hendrikus Johannes- en Antonius
Theodorus Hoog Antink van wijlen de echtelieden Geertruida Groot
Zevert en haar eerste man Hendrikus Johannes Hoog Antink;
3.Antonie Lutjenhuis, landbouwer te Lievelde (Lichtenvoorde) als
toeziend voogd der minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de gemeenschap van
goederen, bestaan hebbende tussen Geertruida Groot Zevert en
Hendrikus Johannes Hoog Antink en tussen haar in 2e huwelijk met
de eerste comparant, als tot de nalatenschappen van beide genoemde overledenen.
Hendrikus Johannes Hoog Antink heeft zijn beide kinderen tot
enige erfgenamen nagelaten; Geertruida Groot Zevert heeft tot
erfgenamen nagelaten haar kinderen ieder voor de helft, echter
onder bezwaar van vruchtgebruik ten behoeve van haar echtgenoot.
Roerende goederen en contante gelden: resp.ƒ 1361,05 en ƒ 160,=.
Schulden der gemeenschap: 9 posten, samen ƒ 2744,98.
Vorderingen der gemeenschappen: ƒ 50.=.
Onroerend goed: De bouwplaats Oud Voorde in Meddo, met daartoe
behorende gronden in Winterswijk en Eibergen en een perceeltje
veen in het Zwilbroeksche Veen onder Vreden.
Schuld der nalatenschap: ƒ 75.=.
1025 Inv.nr.3602, akte nr.647 d.d. 18900401 (Lichtenvoorde).
Jan Hendrik Damkot, landbouwer op Hijink in Meddo onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
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"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen, die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren
aan zijnen bij hem inwonenden zoon Jan Willem Damkot, al zijnen
eigendom of de helft aan den inboedel, vee, bouwgereedschap,
geoogste en te velde staande vruchten, zooals een en ander op de
bouwplaats Hijink in Meddeho voornoemd wordt gevonden en zulks
onder de verplichting tot uitkeering in de nalatenschap des
erflaters eener som van zes honderd gulden."
N.B. In de kant staat: overleden 8-6-1898.
1026 Inv.nr.3602, akte nr.648 d.d. 18900401 (Lichtenvoorde).
Janna Willemina Abbink, huisvrouw van de landbouwer Jan Hendrik
Damkot op Hijink in Meddo onder Winterswijk, geeft haar testament op: "De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts
te legateren aan haren bij haar wonenden zoon Jan Willem Damkot,
al haren eigendom of de helft aan den inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten, zooals een en
ander op de bouwplaats Hijink in Meddeho voornoemd wordt gevonden en zulks onder de verplichting tot uitkeering in de nalatenschap der erflaatster eener som van zes honderd gulden."
1027 Inv.nr.4992, akte nr.47 d.d. 18900421
Ten verzoeke van 1.Jan Albert Esselink, landbouwer op Klein
Esselink in Meddo, voor zich en als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Janna Willemina-, Janna Geertruid-, Jan
Willem-, Jan Bertus-, Jan Albert- en Gerrit Jan Esselink, uit
zijn echt met wijlen Berendina Willemina Simmelink (overleden
10-2-1890); 2.Jan Bartus te Voortwis, landbouwer te Lichtenvoorde, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan
tot beschrijving van de gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen Jan Albert Esselink en wijlen zijn huisvrouw.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 23, samen ƒ 1055.=.
Contanten: ƒ 210.=.
Schulden: ƒ 390,50.
1028 Inv.nr.5025, akte nr.5733 d.d. 18900503
Ten verzoeke van 1.Janna Christina te Kronnie, weduwe van Gerrit
Jan Luikenhuis (overleden 31-3-1890), landbouwster, wonende op
Nieuwenhuis in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over de
4 minderjarige kinderen Maria Aleida-, Janna Hendrika-, Johannaen Hendrik Jan Luikenhuis; 2.Derk Willem Huiskamp, landbouwer te
Winterswijk, als toeziend voogd der minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de
ontbonden gemeenschap van goederen tussen de overledene en zijn
echtgenote (comparant 1) bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de overledene:
Roerende goederen en contante gelden: resp.ƒ 1161,08 en ƒ 50.=.
Effecten en vorderingen: 3 posten, samen ƒ 640.=.
Vaste goederen: De bouwplaats Nieuwenhuis in Meddo met alle
daartoe behorende gronden.
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Schulden der gemeenschap: ƒ 74,95.
Schuld der begrafenis: ƒ 34,95.
1029 Inv.nr.5025, akte nr.5741 d.d. 18900509
Ten verzoeke van 1.Wander Grevink, landbouwer op Heidenschoppe
in Meddo,weduwnaar van Janna Geertrui ten Pas (overleden 13-21890), voor zich en als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen Jan Bartus- en Janna Wilhelmina Grevink; 2.Jan
Willem ten Pas, landbouwer in Dorpbuurt als toeziend voogd der
minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en
schulden, behorende zo tot de ontbonden gemeenschap van goederen
bestaan hebbende tussen haar en haar man (comparant ad 1), als
tot de nalatenschap der overledene:
Roerende goederen: ƒ 758,20.
Schulden der gemeenschap: ƒ 141,25.
Schulden der nalatenschap: ƒ 21,36.
Contante gelden: ƒ 23.=.
1030 Inv.nr.4992, akte nr.54 d.d. 18900510
Ten verzoeke van Bernard Gerrit Berenschot, landbouwer op Voshuis in Meddo, als vader en voogd over de minderjarige kinderen
Janna Hendrika-, Jan Derk-, Berend Willem- en Grada Willemina
Berenschot, uit zijn huwelijk met wijlen Janna Geertruid Loitink
(overleden 5-3-1890) en in tegenwoordigheid van Gerrit Jan
Abbink, landbouwer op Siebink in Meddo, als toeziend voogd over
de minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving van de
gemeenschap bestaan hebbende tussen Bernard Gerrit Berenschot en
wijlen zijn huisvrouw.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 42, samen ƒ 2116.=.
Vorderingen: nummers 43 t/m 49, samen ƒ 3124.=.
Contanten: nr.50 ad ƒ 230,84.
Onroerend goed:
nr.51:De bouwplaats Voshuis in Meddo en Dorpbuurt.
nr.52:De helft van het bouwplaatsje Maashuisjen in Meddo.
nr.53:De helft van 5 gezitten in de Herv.Kerk te Winterswijk.
nr.54:De helft van een gezit in de Herv.Kerk te Winterswijk.
Voorts behoort tot de gemeenschap het aandeel van de overledene
in de nalatenschap van wijlen Jan Hendrik Verink; wordende de
nalatenschap thans nog in vruchtgebruik bezeten door Johanna
Berendina Sellink, weduwe van dien erflater.
1031 Inv.nr.4992, akte nr.59 d.d. 18900524
1.Jan Derk ten Elsen; 2.Janna Aleida ten Elsen; 3.Berend Willem
ten Elsen; 4.Johanna Willemina ten Elsen; allen landbouwers op
het Elsen in Meddo, willen scheiding en deling der tussen hen
bestaande goederengemeenschap. Comparant 1 was gehuwd met Janna
Berendina Reesink (overleden 18-1-1869), waaruit 3 kinderen, de
comparanten 2, 3 en 4. De deelmassa bestaat uit:
1.Inboedel, levende have, vee, gewassen en landbouwgereedschap .............................. ........ ƒ 465,67
2.De bouwplaats het Elsen in Meddo, benevens heide in
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Dorpbuurt, sectie A nrs.160 t/m 171, H nr.1760, J nr.
2156, A nrs.3112, 3113, 3136 t/m 3140, 3146, 3147,
3150, 3151, J nrs.2155, 2855, A nr.3896m H nrs.3958,
3959, samen 12.04.40 hectare ad ................... " 2500.=
_________
actief samen ƒ 2965,67
Passief: 4 obligaties, met rente samen .............. " 1765,67
_________
zuivere deelmassa ƒ 1200.=
Hierin comparant 1 berechtigd voor ƒ 600.= en elk der comparanten 2, 3 en 4 voor ƒ 200.=. Aan comparant 1 wordt de gehele
deelmassa toegescheiden; hij moet aan elk der comparanten
ƒ 200.= uitkeren.
1032 Inv.nr.4992, akte nr.60 d.d. 18900524
Jan Derk ten Elsen, landbouwer op het Elsen in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik legateer aan mijne dochters Janna Aleida em Johanna Willemina ten Elsen, ieder een kapitaal van twee honderd gulden, vrij
van alle rechten en kosten. Ik benoem tot mijnen eenigen erfgenaam mijn zoon Berend Willem ten Elsen."
N.B. In de kant: overleden 7-5-1898.
1033 Inv.nr.4992, akte nr.64 d.d. 18900527
Comparanten: 1.Janna Willemina Leurdijk, wonende op Tubers,
weduwe van Berend Willem Loitink (overleden 29-4-1866); 2.Jan
Willem Loitink op Tubers; 3.Jan Berend Loitink op Tubers;
4.Berendina Christina Loitink, gehuwd met Willem Bolthof;
5.Christina Loitink, gehuwd met Jan Derk Broerink; 6.Hendrika
Gesina Loitink, gehuwd met Gerrit Jan Renskers; allen landbouwers onder Winterswijk wonende. Uit huwelijk van wijlen Berend
Willem Loitink en Janna Willemina Leurdijk zijn 5 kinderen
geboren, hiervoor genoemd onder 2 t/m 6. Comparanten willen
scheiding van de bestaande gemeenschap, met uitzondering evenwel
van de kleren en het linnen, die voorshands in gemeenschappelijk
bezit zullen verblijven. De te verdelen gemeenschap bestaat uit
inboedel, levende have, vee, gewassen en landbouwgereedschap,
geschat op ƒ 1450.=.
Deze zaken worden toegescheiden aan Jan Willem Loitink, die
daarvoor aan de genoemden onder 3 t/m 6 elk ƒ 145.= uitkeert. De
uitkering ad ƒ 725.= door hem aan zijn moeder te doen wordt
gedaan bij wijze van verpleging en verzorging dier comparante,
zodat bij de dood van laatstgenoemde de uitkering heeft plaats
gehad en deswege door de erven geen vordering tot betaling kan
worden gedaan.
1034 Inv.nr.5025, akte nr.5751 d.d. 18900603
Jan Hendrik Hesselink, grondeigenaar, landbouwer en kastelein,
op de Kappe in Meddo, geeft zijn testament op. Hij herroept alle
vroeger door hem gemaakte testamenten.
Hij vermaakt en legateert aan:
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1.Zijn zoon Hendrikus Johannes Wilhelm Hesselink de onverdeelde
helft in de bouwplaats de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494, 495,
2641, 3305, 3306, 3308 t/m 3314, deel van 3321, 3322 t/m 3334,
3714, 4024, 5069 t/m 5071, en sectie H nrs.9 t/m 11, 1739, 1821,
1822, 1824, 1825, 1828, 2909 t/m 2911, 3927, 3931, samen groot
23.15.65 hectare en de onverdeelde helft van weiland het Illegoor, sectie A nr.3792 ad 1.11.50 hectare; de onverdeelde helft
in 3 zitplaatsen der Hervormde Kerk te Winterswijk en de onverdeelde helft in de inboedel, tapperij en voorraad dranken, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, zoals op voormelde bouwplaats wordt gevonden, zulks onder
de last tot uitkering in de nalatenschap van een som, in verhouding tot de waarde, op ƒ 10000.= voor het geheel berekend.
2.Zijn jongsten zoon Jan Gerhard of Johan Gerhard Hesselink de
onverdeelde helft in 2 zitplaatsen der Herv.Kerk te Winterswijk
en de helft of onverdeelde aandelen in vaste goederen te Winterswijk sectie A nrs.541, 543, 547, 551, 712, 716 t/m 718, 3315
t/m 3318, deel van 3321, 3727, 5523 t/m 5527, sectie H nrs. 16,
17, 3924, samen groot 15.00.17 hectare en de onverdeelde helft
van weiland het Illegoor, sectie A nr.3792 ad 1.11.50 hectare en
alle verdere vaste goederen welke later mochten blijken hem toe
te behoren en evt.niet te zijnen name mochten staan, zulks onder
de last tot uitkering in de nalatenschap van een som, naar
verhouding van het vermaakte gedeelte in de waarde, voor het
geheel dezer goederen berekend op ƒ 4000.=.
Indien een of meer der legitimarissen zich tegen één of beide
beschikkingen verzetten, blijven de vermakingen in stand, maar
zal de waarde door deskundigen worden bepaald.
Voor het geval van niet-uitvoering der beschikkingen benoemt hij
beide genoemde legatarissen voor gelijke delen en bij vooroverlijden hun wettige afstammelingen bij plaatsvervulling, tot
erfgenamen van dat gedeelte zijner nalatenschap, waarover de wet
hem de vrije beschikking laat.
1035 Inv.nr.5025, akte nr.5752 d.d. 18900603
Janna Geertrui Onnink, echtgenote van Jan Hendrik Hesselink,
herbergierster en landbouwster op de Kappe in Meddo, geeft haar
testament op. Zij herroept alle vroeger door haar gemaakte
testamenten. Zij vermaalt en legateert aan:
1.Haar zoon Hendrikus Johannes Wilhelm Hesselink de onverdeelde
helft in de bouwplaats de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494, 495,
2641, 3305, 3306, 3308 t/m 3314, deel van 3321, 3322 t/m 3334,
3714, 4024, 5069 t/m 5071 en sectie H nrs.9 t/m 11, 1739, 1821,
1822, 1824, 1825, 1828, 2909 t/m 2911, 3927, 3931, samen groot
23.15.65 hectare en de onverdeelde helft van weiland het Illegoor, sectie A nr.3792 ad 1.11.50 hectare; de onverdeelde helft
in 3 zitplaatsen der Hervormde Kerk te Winterswijk en de onverdeelde helft in de inboedel, tapperij en voorraad dranken, vee,
bouwgereedschap, bouwerij, geoogste en te velde staande vruchten, zoals op voormelde bouwplaats wordt gevonden, zulks onder
de last tot uitkering in de nalatenschap van een som, in verhou15 november 2006
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ding tot de waarde, op ƒ 10000.= voor 't geheel berekend.
2.Haar jongste zoon Jan Gerhard of Johan Gerhard Hesselink de
onverdeelde helft in 2 zitplaatsen der Hervormde Kerk te Winterswijk en de helft of onverdeelde aandelen in vaste goederen
te Winterswijk sectie A nrs.541, 543, 547, 551, 712, 716 t/m
718, 3315 t/m 3318, deel van 3321, 3727, 5523 t/m 5527, sectie H
nrs. 16, 17, 3924, samen groot 15.00.17 hectare en de onverdeelde helft van weiland het Illegoor, sectie A nr.3792 ad 1.11.50
hectare en alle verdere vaste goederen welke later mochten
blijken haar toe te behoren en eventueel niet ten haren name
mochten staan, zulks onder de last tot uitkering in de nalatenschap van een som, naar verhouding van het vermaakte gedeelte in
de waarde, voor het geheel dezer goederen berekend op ƒ 4000.=.
Indien een of meer der legitimarissen zich tegen één of beide
beschikkingen verzetten, blijven de vermakingen in stand, maar
zal de waarde door deskundigen worden bepaald.
Voor het geval van niet-uitvoering der beschikkingen benoemt zij
beide legatarissen voor gelijke delen en bij vooroverlijden hun
wettige afstammelingen bij plaatsvervulling, tot erfgenaam van
dat gedeelte harer nalatenschap, waarover de wet haar de vrije
beschikking laat.
1036 Inv.nr.5025, akte nr.5760 d.d. 18900617
Gerrit Willem Beskers, landbouwer en grondeigenaar op Nijenhuis
in Meddo, geeft zijn testament op. Hij herroept alle vroeger
door hem gemaakte testamenten. Hij vermaakt en legateert aan
zijn zoon Jan Hendrik Beskers en bij vóóroverlijden aan zijn
wettige kinderen en afstammelingen bij plaatsvervulling, de
onverdeelde helft in de bouwplaats Nijenhuis in Meddo, sectie A
nrs.57, 205, 464 t/m 467, 588, 589, 592 t/m 597, 653, 663, 664,
2620, 2636, 2645, 3181, 3190 t/m 3192, 3225, 3226, 3233 t/m
3238, 4022, 5283, 5839, 5840, sectie H nrs.149, 153, 1855, 1857,
2912, 2914, 2915, 3046, 3047, 3941 t/m 3943, 3949 t/m 3951,
3955, 3960, 3961, 3963, samen groot 26.35.30 hectare; de helft
of een gedeelte in sectie H 1744 veenderij ad 0.77.60 hectare en
een gedeelte in sectie H nrs. 1738, 1742 en 1743; tegen uitkering in de nalatenschap der waarde van de gelegateerde zaken, te
schatten door 3 deskundigen en onder verplichting het vruchtgebruik te laten aan testateurs vrouw Janna Catharina Nijenhuis.
Hij benoemt voorts zijn voormelde zoon en bij diens vóóroverlijden zijn wettige kinderen of afstammelingen bij plaatsvervulling, tot erfgenaam van datgene der nalatenschap, waarover de
wet hem de vrije beschikking laat.
1037 Inv.nr.5025, akte nr.5761 d.d. 18900617
Janna Catharina Nijenhuis, echtgenote van Gerrit Willem Beskers,
landbouwster op Nijenhuis in Meddo, geeft haar testament op. Zij
herroept alle vroeger door haar gemaakte testamenten. Zij vermaakt en legateert aan haar zoon Jan Hendrik Beskers en bij
vóóroverlijden aan zijn wettige kinderen en afstammelingen bij
plaatsvervulling, de onverdeelde helft in de bouwplaats Nijen15 november 2006
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huis in Meddo, sectie A nrs.57, 205, 464 t/m 467, 588, 589, 592
t/m 597, 653, 663, 664, 2620, 2636, 2645, 3181, 3190 t/m 3192,
3225, 3226, 3233 t/m 3238, 4022, 5283, 5839, 5840, sectie H
nrs.149, 153, 1855, 1857, 2912, 2914, 2915, 3046, 3047, 3941 t/m
3943, 3949 t/m 3951, 3955, 3960, 3961, 3963, samen groot
26.35.30 hectare; de helft of een gedeelte in sectie H 1744
veenderij ad 0.77.60 hectare en een gedeelte in sectie H
nrs.1738, 1742 en 1743; tegen uitkering in de nalatenschap der
waarde van de gelegateerde zaken, te schatten door 3 deskundigen
en onder verplichting het vruchtgebruik te laten aan testatrices
man Gerrit Willem Beskers.
Zij benoemt voorts haar voormelde zoon en bij diens vóóroverlijden zijn wettige kinderen of afstammelingen bij plaatsvervulling, tot erfgenaam van datgene der nalatenschap, waarover de
wet haar de vrije beschikking laat.
1038 Inv.nr.4992, akte nr.75 d.d. 18900628
Ten verzoeke van 1.Gesina Christina Leurdijk, weduwe van Gerrit
Jan Lemkamp (overleden 6-3-1890), landbouwster, wonende op
Lemkamp in Meddo; 2.Jacob Hissink, tuinbaas te Gorssel, gehuwd
met Janna Gesina Lemkamp; 3.Johanna Catharina Lemkamp, zonder
beroep, wonende op Lemkamp; wordt overgegaan tot inventarisatie
der algehele gemeenschap van goederen, tussen Gerrit Jan Lemkamp
en Gesina Christina Leurdijk bestaan hebbende. Erflater is
kinderloos overleden en zijn erfgenamen zijn twee zusters Janna
Gesina- en Johanna Catharina Lemkamp (sub 2 en 3 genoemd) en een
broer Willem Lemkamp, wonende in Noord-Amerika.
Roerende goederen: nummers 1 t/m 21, samen ƒ 780.=.
Onroerend goed: nr.22, de bouwplaats Lemkamp in Meddo, met de
daarbij behorende aangekochte goederen, en nr.23, een perceel
grond in Lichtenvoorde.
Schulden: nummers 24 t/m 39, samen ƒ 1408,35.
1039 Inv.nr.3603, akte nr.692 d.d. 18900701 (Lichtenvoorde).
Janna Berendina Oonk, dientmeid in Meddo onder Winterswijk,
verkoopt aan Gerrit Hendrik Oonk, landbouwer op de Hobbenakke in
Meddo haar 1/8e gedeelte aan:
a.het bouwplaatsje Hobbenakke in Meddo, sectie A nrs.1803, 1806,
1807, 3856, 4935 t/m 4944, huis, schuur, erf, weiland, bouwland,
hakhout, heide en veengrond, samen groot 4.64.42 hectare en
b.de inboedel, vee, bouwgereeedschap, geoogste en te velde
staande vruchten op het bouwplaatsje Hobbenakke.
De koopprijs bedraagt ƒ 284,525;hiervan wordt ingehouden ƒ
37,50, waarmee koper zal moeten voldoen het aandeel der verkoopster in een schuld t.b.v. de weduwe Simmelink in Meddo.
Titel van aankomst is akte van veiling d.d. 6-2-1860 voor notaris Roelvink in Winterswijk.
1040 Inv.nr.4992, akte nr.82 d.d. 18900711
Berend Willem Sellink, landbouwer op Roskamp in Meddo, geeft
zijn testament op:
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"Ik legateer vrij van alle rechten en kosten,
der Hervormde gemeente van Winterswijk eene
gulden. Onder den last van dit legaat benoem ik
name Janna Willemina Hietkamp, thans op Roskamp
de."
N.B. Overleden 1-6-1892.

aan
som
tot
bij

de Diaconie
van vijftig
mijne erfgemij inwonen-

1041 Inv.nr.4992, akte nr.119 d.d. 18901018
1.Gesina Christina Leurdijk, landbouwster op Lemkamp in Meddo,
weduwe van Gerrit Jan Lemkamp (overleden 6-3-1890); 2.Janna
Gesina Lemkamp, gehuwd met Jacob Hissink, tuinbaas te Gorssel;
3.Johanna Catharina Lemkamp, zonder beroep, wonende op Lemkamp;
4.Johan Andries Geltink te Winterswijk als lasthebber van Willem
Albertus Lemkamp, landbouwer in Noord Amerika; willen overgaan
tot scheiding en deling der goederengemeenschap, die bestaan
heeft tussen Gesina Christina Leurdijk en wijlen haar man.
Erfgenamen zijn de 2 zusters sub 2 en 3 en de broer sub 4.
Inventaris is opgemaakt d.d. 28-6-1890.
De deelmassa bestaat uit:
a.inboedel c.a. ad ƒ 772.=;
b.bouwplaatsje Lemkamp in Meddo, sectie A nrs.2904 t/m 2906,
4037 t/m 4039 ad 1.63.40 hectare, geschat op ƒ 1395.=.
c.perceel grond onder Lichtenvoorde ad 2.26.50 hectare, geschat
op ƒ 552.=.
d.contante gelden ad ƒ 8.=; tezamen ƒ 2727.=.
De schulden inclusief de begrafeniskosten ad ƒ 40.= belopen ƒ
1454,96, zodat de zuivere deelmassa bedraagt ƒ 1272,04.
Comparante 1 is berechtigd voor de helft plus een vergoeding van
ƒ 20.= begrafeniskosten, dus ƒ 656,02; elk der erfgenamen sub 2,
3 en 4 is berechtigd voor 1/3 x ƒ 616,02, dus ƒ 205,34.
Alle zaken en schulden gaan naar Gesina Christina Leurdijk, die
daarvoor aan elk der 3 erfgenamen ƒ 205,34 uitkeert.
Aan de erfgenamen sub 3 en 4 wordt echter slechts elk ƒ 40.=
uitbetaald. De resterende bedragen zullen worden voldaan bij
wijze van verpleging der hulpbehoevende comparante Johanna
Catharina Lemkamp. Comparante sub 1 zal haar hiervoor huisvesten
en verplegen en van het nodige voorzien en haar begrafenis
bekostigen.
1042 Inv.nr.4992, akte nr.120 d.d. 18901021
Frederik Jan van Dunnewold, grondeigenaar op Balkenschot of
Jonkers in Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik benoem tot mijne eenige en algeheele erfgename, zoo ik
zonder kinderen of afkomelingen natelaten, mocht overlijden,
mijne echtgenoote Johanna Geertruid Venemans. Kom ik te sterven
met achterlating van kinderen of afkomelingen, dan maak ik mijne
vrouw het beschikbaar deel mijner nalatenschap."
N.B. In de kant: overleden 3-2-1941.
1043 Inv.nr.4992, akte nr.121 d.d. 18901021
Johanna Geertruid Venemans, zonder beroep, huisvrouw van Frede15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 425 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

rik Jan van Dunnewold op Balkenschot of Jonkers in Meddo, geeft
haar testament op:
"Ik benoem tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam, zoo ik
zonder kinderen of afkomelingen natelaten, mocht overlijden,
mijnen echtgenoot Frederik Jan van Dunnewold. Kom ik te sterven
met achterlating van kinderen of afkomelingen, dan maak ik
mijnen man het beschikbaar deel mijner nalatenschap."
1044 Inv.nr.5026, akte nr.5893 d.d. 18910127
Gradus Johannes Orriëns, landbouwer, wonende op Orriëns in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval kinderen uit mijn tegenwoordig
huwelijk of wettige afstammelingen van dien op mijn overlijden
mochten aanwezig zijn vermaak en legateer ik aan mijne echtgenoote Hendrina Berendina Kersten, het vruchtgebruik, haar leven
lang gedurende, mijner geheele nalatenschap met vrijstelling van
de verplichting tot zekerheidstelling. Mocht ik echter zonder
achterlating van een wettig kind of afstammelingen van dien
komen te overlijden, alsdan benoem ik genoemde mijne vrouw tot
eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
1045 Inv.nr.5026, akte nr.5894 d.d. 18910127
Hendrina Berendina Kersten, echtgenote van Gradus Johannes
Orriëns, wonende op Orriëns in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval kinderen uit mijn tegenwoordig
huwelijk of wettige afstammelingen van dien op mijn overlijden
mochten aanwezig zijn vermaak en legateer ik aan mijn echtgenoot
Gradus Johannes Orriëns het vruchtgebruik, zijn leven lang
gedurende, mijner geheele nalatenschap met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling. Mocht ik echter zonder
achterlating van een wettig kind of afstammelingen van dien
komen te overlijden, alsdan benoem ik genoemden mijnen man tot
eenige erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten."
1046 Inv.nr.5026, akte nr.5912 d.d. 18910227
1.Jan Hendrik Beskers, landbouwer op Nijenhuis in Meddo;
2.Johanna Hendrika Beskers, gehuwd met Jan Albert te Peele,
landbouwer op de Peele in Corle; 3.Janna Willemina Beskers,
gehuwd met Derk Jan Hesselink, landbouwer op Geessink in Cotten;
zijn de enige kinderen van wijlen Gerrit Willem Beskers (overleden 7-7-1890) uit diens huwelijk met Janna Catharina Nijenhuis
te Meddo. Gerrit Willem Beskers heeft testament d.d. 17-6-1890.
Comparanten keuren dit testament goed en machtigen dus de hypotheekbewaarder om de vaste goederen (voor de onverdeelde helft
des erflaters) over te schrijven op Jan Hendrik Beskers. Dit
betreft de bouwplaats Nijenhuis in Meddo.
1047 Inv.nr.3603, akte nr.793 d.d. 18910302 (Lichtenvoorde).
Johanna Berendina Boeijink, huisvrouw van de landbouwer Jan
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Berend Bennink op de Koldewei in Meddo onder Winterswijk, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren aan haren voornoemden man Jan Berend Bennink het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, hem tevens ontheffende van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1048 Inv.nr.5029, akte nr.26 d.d. 18910304
1.Hendrica Berendina Bessinkpas, weduwe van Harmen Jan Kots op
Kolstee in Meddo; 2.Jan Berend Kots op idem; 3.Jan Albert Kots
op Brummels in het Woold; allen landbouwers, zijn krachtens acte
van 7-6-1880 gemeenschappelijk eigenaren van de bouwplaats de
Kolstee in Meddo, sectie A nrs.778 t/m 785, 1143, 1156, 3791,
5446, 5447, 3469, 3492, 3493, 3704, 3736, 3738, samen groot
11.10.50 hectare, waard ƒ 4691,32, bezwaard met hypotheek ad ƒ
2000.=, saldo dus ƒ 2691,32. Comparante ad 1 is hierin gerechtigd voor 3/5e deel en de comparanten 2 en 3 elk voor 1/5e deel.
Zij willen de gemeenschap doen eindigen. De bouwplaats de Kolstee wordt daarbij toegedeeld aan Jan Berend Kots; verder vindt
verrekening plaats.
1049 Inv.nr.3603, akte nr.810 d.d. 18910330 (Lichtenvoorde).
Hendrika Theodora Oonk, dienstmeid in Corle onder Winterswijk,
verkoopt aan Gerrit Hendrik Oonk, landbouwer op de Hobbenakke in
Meddo haar 1/8e gedeelte aan:
a.het bouwplaatsje Hobbenakke in Meddo, sectie A nrs.1803, 1806,
1807, 3856, 4935 t/m 4944, huis, schuur, erf, weiland, bouwland,
hakhout, heide en veengrond, samen groot 4.64.42 hectare en
b.de inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten op het bouwplaatsje Hobbenakke.
De koopprijs bedraagt ƒ 284,525 hiervan wordt ingehouden ƒ
37,50, waarmee koper zal moeten voldoen het aandeel der verkoopster in een schuld t.b.v. de weduwe Simmelink in Meddo.
Titel van aankomst is akte van veiling d.d. 6-2-1860 voor notaris Roelvink in Winterswijk.
1050 Inv.nr.5026, akte nr.5962 d.d. 18910504
Jan Willem Ubbink, landbouwer op Wanders in Meddo, weduwnaar van
Anna Wilhelmina Tiggelaar, bruidegom en Grada Maria Boeijink,
landbouwster, wonende te Meddo, bruid, zijn voornemens een
huwelijk met elkaar aan te gaan. Tussen hen zal slechts bestaan
een gemeenschap van winst en verlies, weshalve de gemeenschap
van goederen wordt uitgesloten. Alle goederen die zij ten huwelijk aanbrengen of staande huwelijk bij erfenis, making of
schenking verwerven, zullen zijn en blijven het eigendom van
degene hunner wien zij toebehoren of aankomen. Ter zake van hun
huwelijk verklaarde de bruid aan haar bruidegom te schenken haar
gehele nalatenschap, terwijl de bruidegom aan de bruid verklaarde te schenken het vruchtgebruik zijner gehele nalatenschap.
Door de bruid zijn aangebracht diverse goederen, voornamelijk
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kleding, voor een bedrag ad ƒ 213,25. Door de bruidegom zijn
aangebracht de onverdeelde helft van de goederen en schulden,
omschreven in de akte van inventarisatie d.d. 16-5-1889.
1051 Inv.nr.5026, akte nr.5980 d.d. 18910602
Gradus Kersten, landbouwer op te Kronnie in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenigen erfgenaam van
alles wat ik bij den dood zal nalaten mijnen broeder Hendrikus
Kersten, en verlang dat deze erfstelling ingeval van vóóroverlijden van evengenoemden mijnen broeder eveneens zal gelden ten
behoeve van zijne wettige kinderen en afstammelingen bij plaatsvervulling, en bij ontstentenis ook van kinderen of afstammelingen, ten behoeve van zijne echtgenoote."
N.B. In de kant staat: overleden 30-1-1922.
1052 Inv.nr.3603, akte nr.840 d.d. 18910604 (Lichtenvoorde).
Ten verzoeke van 1.Jan Berend Bennink, landbouwer op de Koldewei
in Meddo onder Winterswijk, voor zich en als vader en voogd over
zijn minderjarige kinderen Jan Bernard-, Janna Berendina-,
Hendrik Jan-, Harmen Jan- en Berend Willem Bennink uit zijn
huwelijk met wijlen zijn vrouw Johanna Berendina Boeijink,
overleden op
5-3-1891; 2.Jan Derk Boeijink, landbouwer op
Helmerdink in Meddo, als toeziend voogd over de minderjarigen;
wordt overgegaan tot inventarisatie van de boedel, zoals die
door comparant 1 en wijlen zijn vrouw is bezeten. Zij waren in
algehele gemeenschap van goederen gehuwd; de overledene heeft
het vruchtgebruik van haar nalatenschap gelegateerd aan haar
man.
Roerende goederen: nrs.1 t/m 37, samen ƒ 1355,65.
Contanten: ƒ 34.=.
Boedelschulden: nrs.38 t/m 47, samen ƒ 499,65.
1053 Inv.nr.3604, akte nr.887 d.d. 18910909 (Lichtenvoorde).
Gerrit Willem Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo onder
Winterswijk, geeft zijn testament op:
"De erflater verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die hij
vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts tot zijne
eenige erfgenamen te benoemen a.zijnen neef Wander Geessink,
b.zijnen neef Derk Jan Geessink, c.zijne nicht Frederika Elisabeth Geessink, allen op de Hilte; d.zijnen neef Engelbertus
Frederik Geessink op Simmelink, allen in Meddeho onder Winterswijk, en e.zijnen neef Arend Jan Geessink op Grootenhuis in
Lievelde onder Lichtenvoorde te zamen, en bij vooroverlijden van
een of meer dier erfgenamen de wettige afkomelingen daarvan bij
plaatsvervulling."
N.B. In de kant staat: overleden 3-6-1898.
1054 Inv.nr.5029, akte nr.144 d.d. 18911029
1.a.Harmen Jan Roerdink op Nijenhuis in Ratum, voor zich en als
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 428 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Gerhard Johan-,
Jan Hendrik- en Johan Engelberts Roerdink; b.Jan Willem Roerdink
op Nijenhuis voormeld; 2.Johan Gerhard Roerdink op Leessink in
Ratum; 3.Albertus Gerrit Tenkink op Boeijink-Gelderesch in
Meddo, gehuwd met Janna Barta Roerdink; 4.Jan Willem Boeijink op
Hesselink in Ratum, gehuwd met Gesina Roerdink; allen grondeigenaren onder Winterswijk, erkennen en bekrachtigen het testament
d.d. 26-11-1870 van wijlen hun vader en schoonvader Jan Willem
Roerdink-Leessink (overleden 10-2-1871). De legaten bij dat
testament besproken worden overgegeven.
O.a. wordt overgedragen aan Albertus Gerrit Tenkink op BoeijinkGelderesch in Meddo en huisvrouw:
a.Het onafgedeeld ¼e deel der bouwplaats Wesselink in Meddo,
sectie A nrs.1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m
2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603,
3637 t/m 3641, 3720, 3721, 3779, 3832, 3833, 5026, 5027, 5207,
5208, 5284, 5682 t/m 5685, 5690 en 5691, groot 45.20.60 hectare.
b.Onafgedeeld 3/20e deel der bouwplaats de Buerse in Meddo,
sectie A nrs.26 t/m 32, 34 t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674,
2675, 2687, 2726, 3909, 5929, 33, 5883, groot 26.48.41 hectare
met het aandeel in de jachtrechten der Heerlijkheid Bredevoort.
1055 Inv.nr.5029, akte nr.160 d.d. 18911202
Albertus Gerrit Tenkink op Boeijink-Gelderesch in Meddo en Johan
Gerhard Roerdink op Leessink in Ratum, grondeigenaren, bezitten
gemeenschappelijk:
a.De onverdeelde helft der bouwplaats Wesselink in Meddo, sectie
A nrs.1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438, 2449, 2452 t/m 2470,
2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596, 3603, 3637
t/m 3641, 3720, 3721, 3779, 3832, 3833, 5026, 5027, 5207, 5208,
5284, 5682 t/m 5685, 5690, 5691, samen groot 45.20.60 hectare,
waard
ƒ 5516,62
b.Het onafgedeeld 3/10e deel der Havesate de Buerse in
Meddo met jachtrechten in de Heerlijkheid Bredevoort,
sectie A nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674,
2675, 2687, 2726, 3909, 5929, samen groot 21.24.01
hectare, waard ....................................... " 4123,26
_________
tezamen ƒ 9639,88
Elk is hierin gerechtigd voor ƒ 4819,94.
Zowel a als b wordt toegedeeld aan comparant Tenkink, die daarvoor aan comparant Roerdink ƒ 4819,94 moet uitkeren.
Comparant Tenkink werd eigenaar bij acte van 29-10-1891 en
comparant Roerdink bij acte van 4-12-1889.
1056 Inv.nr.5035, akte nr.94 d.d. 18920112
Ten verzoeke van Christiaan Vriesen, weduwnaar van Christina
Kruisselbrink (overleden 29-6-1891) en Jan Gerhard Vriesen,
landbouwers op Bennink in Brinkheurne wordt overgegaan tot
scheiding en verdeling der goederengemeenschap tussen Christiaan
Vriesen en Christina Kruisselbrink bestaan hebbende. Uit hun
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huwelijk zijn geen kinderen geboren. Comparant Jan Gerhard
Vriesen is kind uit eerder huwelijk van Christina Kruisselbrink
en wijlen Jan Willem Vriesen; de gemeenschap tussen hen bestaan
hebbende is reeds vereffend. Jan Gerhard Vriesen is enige erfgenaam van Christina Kruisselbrink.
De te verdelen boedel omvat:
1.Inboedel, levende have c.a., geschat op ..
ƒ 950.=
2.Onverdeelde helft van a.bouwplaats Wesselink in
Meddo, sectie A nrs.1068 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2438,
2449, 2452 t/m 2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572,
3594, 3596, 3603, 3637 t/m 3641, 3720, 3721, 3779, 3832,
3833, 5026, 5027, 5207, 5208, 5284, 5682 t/m 5685, 5690,
5691, samen groot 45.20.60 hectare en b.de bouwplaats
Essink en Essinkhuizen onder Aalten ad 87.03.40 hectare,
samen geschat op ..................................... " 17900.=
3.Bouwplaatsje het Broek te Cotten ad 5.93.63 hectare " 1900.=
4.Twee grafplaatsen op de Alg.Begraafplaats te
Winterswijk .......................................... "
20.=
5 t/m 8.Vorderingen, aandelen c.a...................." 1016,25
9.Contante gelden .................................... "
50.=
10.In te vorderen pacht .............................. "
130.=
__________
totaal
ƒ 21966,25
Hierin
is
Christiaan
Vriesen
gerechtigd
voor
de
helft
(ƒ 10983,125) en Jan Gerhard Vriesen voor de helft min begrafeniskosten ad ƒ 120.= (dus ƒ 10863,125).
Aan Jan Gerhard Vriesen wordt toegedeeld de blote eigendom, of
de eigendom belast met levenslang vruchtgebruik van zijn stiefvader Christiaan Vriesen, der posten 1, 2a, 2b, 3 t/m 8, geschat
op drie vierde gedeelte van de volle eigendom,makend ƒ 16339,68
3/4; voor de meerwaarde moet hij aan Christiaan Vriesen uitkeren
ƒ 5356,56¼ en voorts neemt hij de begrafeniskosten ad ƒ 120.=
voor zijn rekening.
Aan Christiaan Vriesen worden toegedeeld de posten 9 en 10 ad
ƒ 180.=, het vruchtgebruik van de posten hiervoor genoemd ad
ƒ 5446,56¼ en de uitkering van Jan Gerhard Vriesen ad
ƒ 5356,56¼, samen ƒ 10983,125.
1057 Inv.nr.5030, akte nr.23 d.d. 18920205
Berend Willem Venemans, landbouwer op Beeks in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep alle testamenten door mij voor heden gemaakt. Ik
benoem tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne vrouw Janna
Geertruida Oonk."
1058 Inv.nr.5030, akte nr.24 d.d. 18920205
Janna Geertruida Oonk, landbouwster, huisvrouw van Berend Willem
Venemans, wonende op Beeks in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep alle testamenten door mij voor heden gemaakt. Ik
benoem tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijn man
Berend Willem Venemans."
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1059 Inv.nr.5035, akte nr.151 d.d. 18920322
Grada Wilhelmina Beernink, huisvrouw van Hendrikus Kersten,
landbouwster op te Kronnie in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettige kinderen of afstammelingen van dien mocht komen te
overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot Hendrikus Kersten tot
eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Voorzoover een of meer wettige kinderen of afstammelingen van
dien op mijn overlijden mochten aanwezig zijn vermaak ik aan
genoemden mijnen man het vruchtgebruik levenslang, mijner geheele nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot
zekerheidstelling."
1060 Inv.nr.5035, akte nr.152 d.d. 18920322
Hendrikus Kersten, landbouwer op te Kronnie in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettige kinderen of afstammelingen van dien mocht komen te
overlijden, benoem ik mijne echtgenoote Grada Wilhelmina Beernink tot eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal
nalaten.
Voorzoover een of meer wettige kinderen of afstammelingen van
dien op mijn overlijden mochten aanwezig zijn vermaak ik aan
genoemden mijne vrouw het vruchtgebruik levenslang, mijner
geheele nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot
zekerheidstelling."
1061 Inv.nr.5035, akte nr.168 d.d. 18920412
Ten verzoeke van 1.Johanna Berendina te Selle, weduwe van Gerrit
Grevink, landbouwster, wonende op de Kip in Meddo, voor zich en
als moeder en voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Johanna
Geziena- en Johanna Grevink; 2.Derk Grevink, landbouwer in
Henxel, als voogd over Johanna Berendina Grevink, dochter van
Gerrit Grevink uit diens eerder huwelijk met Geziena te Selle;
3.Jan Berend te Selle, landbouwer te Meddo, als toeziend voogd
over de sub 2 genoemde minderjarige en 4.Herman Grevink, fabriekarbeider te Winterswijk, als toeziend voogd over de sub 1
genoemde minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der
baten en schulden behorende tot de gemeenschappen van goederen,
bestaan hebbende tussen Gerrit Grevink in eerste huwelijk met
Johanna Speelberg en in tweede huwelijk met Geziena te Selle en
in derde huwelijk met comparante Johanna Berendina te Selle.
Roerende goederen: tezamen ƒ 822,45.
Boedelschulden: ƒ 419,33.
1062 Inv.nr.5030, akte nr.61 d.d. 18920416
(eerste zitting d.d.2-4-1892 akte nr.56). Naast veiling van
onroerend goed elders in Winterswijk hierin ook: Verkopers 1.Jan
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Berend Bennink, landbouwer in Meddo, a.als gehuwd met Willemina
Koks; b.als mede-voogd van Jan Hendrik Hinkamp, minderjarig kind
uit eerder huwelijk van zijn vrouw met nu wijlen Berend Willem
Hinkamp; c.als bewindvoerder van de afwezigen Frederik Jan
Hinkamp, Johan Rotmans als gehuwd met Berendina Engelina Hinkamp
en Gerrit Hidding als gehuwd met Janna Hinkamp; 2.Jan Willem
Hinkamp voor zich en als lasthebber van Derk Willem Hoenink,
toeziend voogd van eerdergenoemde minderjarige, beiden landbouwers onder Winterswijk. Geveild wordt het bouwplaatsje de Nachtegaal in Meddo, sectie A nrs.4442 t/m 4445, tezamen groot
0.94.10 hectare. Van het verkochte zijn geen titels van aankomst
bekend. Koper wordt Hendrik Jan Kruisselbrink, hoofd der school
in Ratum, voor 813 gulden.
1063 Inv.nr.5030, akte nr.96 d.d. 18920612
Jan Hendrik Broekman, landbouwer op Tolkamp in Meddo, verkoopt
aan Gerrit Hendrik Berenschot, landbouwer op Weekamp in Woold,
de bouwplaats Tolkamp in Meddo, sectie H nrs.142, 1846, 1847,
1849, 1850, 1851, 1859, 1860, 2913, 4216, 4218, 4220, 4221, 4225
t/m 4228, samen groot 6.09.10 hectare, en de onverdeelde helft
van sectie H nr.1732 groot 0.51.20 hectare voor 2000 gulden.
1064 Inv.nr.5035, akte nr.219 d.d. 18920705
(eerste zitting d.d.21-6-1892 akte nr.211). Veiling, waarbij
verkoper is Jacobus Hendrikus Batenburg te Oldenzaal, als gemachtigde van mej.Maria Anna Gesina Batenburg te Groenlo. Geveild wordt de bouwplaats het Kempel in Meddo met de daartoe
behorende landerijen, sectie A nrs.1373, 1374, 1376, 1377, 1382
t/m 1385, 1464, 1465, 1468 t/m 1470, 1478 t/m 1485, 1488 t/m
1490, 1493, 4587 t/m 4589, 4594, 4649 t/m 4652, 4662, 4693 t/m
4698, 5103, 5109 t/m 5111, 5439, 5440, 5611 en B nrs.1937 t/m
1940, samen groot 39.99.00 hectare. Koper wordt Steven Christiaan Hijink, landbouwer, wonende op Rennerdink in Huppel voor ƒ
13267.=.
1065 Inv.nr.5030, akte nr.201 d.d. 18921125
Johanna Willemina Lomans, huisvrouw van Jan Albert Stemerdink,
landbouwster, wonende op het plaatsje de Slippe in Meddo, geeft
haar testament op:
"Ik herroep alle testamenten door mij voor heden gemaakt. Ik
legateer aan mijne dochter Johanna Hendrika Stemerdink, echtgenoote van Herman Maas en bij vooroverlijden aan hare wettige
erfgenamen, boven haar wettig deel, eene som van twee honderd
gulden, te voldoen drie maanden na het overlijden mijner genoemden echtgenoot."
N.B. In de kant: overleden 3-12-1892.
1066 Inv.nr.5031, akte nr.18 d.d. 18930203
Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar op Boeijink-Gelderesch in
Meddo, geeft zijn testament op. Hij legateert aan zijn zoon Jan
Willem Johan Tenkink:
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a.de bouwplaats Boeijink-Gelderesch in Meddo, sectie A nrs.743,
2474 t/m 2477, 2480, 2481, 2486 t/m 2488, 2491, 2493, 2494, 2497
t/m 2499, 2501, 2506, 2509, 2510, 2512, 2516 t/m 2519, 2521,
2523, 2524, 2526 t/m 2529, 2534, 2535, 2540, 2560, 2571, 2575,
3470, 3496, 3558 t/m 3560, 3621 t/m 3627, 5158 t/m 5160, 5254,
5255, 5313 t/m 5317, 5429, 5430, 5572 t/m 5574, samen 36.88.17
hectare;
b.de onverdeelde helft van verspreid liggende heidegrond in
Meddo, sectie A nrs.3692, 3734, 3774, 3777, 3784, 3785, 3793,
3799, 3800, 3888, 3892, 3921, 3922, 5090, 5094, 5098, 5686,
5687, 5859, 5913, samen 45.34.88 hectare; tegen inbreng van ƒ
15920.=.aan zijn dochter Catharina Alberta Tenkink: de bouwplaats Tjeenk in Meddo, sectie A nrs.1096, 2208, 2212 t/m 2214,
2233, 2234, 2308 t/m 2310, 2419 t/m 2421, 2435 t/m 2437, 2442,
2444, 2447, 2451, 3667, 4082, 4087, 4095, 4096, 4121, 5639 t/m
5641, 5872, 5873, 6020, 6021, 6106, 6107, samen 22.00.55 hectare; en de onverdeelde helft van verspreid liggende heidegrond
voormeld, groot 45.34.88 hectare; tegen inbreng van ƒ 10730.=.
Het aandeel van zijn dochter Hanna Elisabeth Tenkink in zijn
nalatenschap moet haar persoonlijk behoren en dus niet vallen in
de goederengemeenschap in huwelijk tussen haar en Jan Willem
Hesselink bestaande. Wordt de beschikking door rechterlijke
tussenkomst vernietigd, dan maakt hij bedoelde zijn dochter
persoonlijk het ¼e deel van bedoeld aandeel en hij stelt dat ¼e
deel, niet vatbaar voor inbeslagneming, onder administratie van
zijn zoon Jan Willem Johan Tenkink. Deze laatste benoemt hij ook
tot executeur testamentair met macht van inbezitname zijner
gehele nalatenschap overeenkomstig de wet.
1067 Inv.5031, akte nr.19 d.d. 18930203
Janna Barta Roerdink, zonder beroep, echtgenote van Albertus
Gerrit Tenkink, wonende op Boeijink-Gelderesch in Meddo, geeft
haar testament op. Zij legateert aan haar dochter Clasiena
Johanna Tenkink en bij vooroverlijden haar wettige kinderen bij
plaatsvervulling, het onafgedeeld ¼e der bouwplaats Wesselink in
Meddo groot 45.20.60 hectare, tegen inbreng van ƒ 2758,30 en
onverdeeld 3/20e deel der bouwplaats de Buerse in Meddo, groot
26.48.41 hectare, tegen inbreng van ƒ 2061,60.
Het aandeel van haar dochter Hanna Elisabeth Tenkink in haar
nalatenschap moet haar persoonlijk behoren en dus niet vallen in
de goederengemeenschap in huwelijk tussen haar en Jan Willem
Hesselink bestaande. Wordt de beschikking door rechterlijke
tussenkomst vernietigd, dan maakt zij bedoelde haar dochter
persoonlijk het ¼e deel van bedoeld aandeel en zij stelt dat ¼e
deel, niet vatbaar voor inbeslagneming, onder administratie van
haar zoon Jan Willem Johan Tenkink. Deze laatste benoemt zij ook
tot executeur testamentair met macht van inbezitname harer
gehele nalatenschap overeenkomstig de wet.
1068 Inv.nr.5035, akte nr.370 d.d. 18930418
Gerrit Jan Koldeweij, landbouwer op Groot Oostendorp in Meddo,
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geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer:
Aan mijnen zoon Gradus Johannes Koldeweij, landbouwer, wonende
op Groot Oostendorp voormeld, de mij toekomende helft of onverdeelde aandeelen in: den inboedel, van de levende have vijf
koeijen, als: twee runderen van ongeveer twee jaar en drie
runderen van ongeveer negen maanden, vijf varkens van ongeveer
zes maanden en een paard; van de voertuigen: twee wagens en drie
karren, en verder alle landbouwgereedschappen en vruchten te
velde. Alles tegen uitkeering:
1.aan elk mijner overige kinderen of hunne wettige kinderen en
afstammelingen bij plaatsvervulling, eene som van 150 gulden, te
betalen na mijn overlijden zes maanden na opvordering;
2.bij het aangaan van een huwelijk of vertrek uit de ouderlijke
woning dier evenbedoelde kinderen wanneer zij van alle recht op
een vrijen ingang afzien aan ieder hunner eene som van 100
gulden bovendien.
De prijs van de kunstmest gebruikt tot bemesting van den grond,
waarop gewas, dat op mijn overlijden nog niet zal zijn geoogst
en ook in de making begrepen is, zal door den legataris in mijne
nalatenschap moeten worden vergoed.
Mochten mijne overige kinderen of een hunner met voormelde
beschikkingen geen genoegen nemen, alsdan vermaak ik aan genoemden mijnen legataris het beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap en wensch ik dat zoo mogelijk gemeld legaat in stand
blijve met wijziging in zooverre dat eene uitkeering in contanten zal geschieden der waarde volgens taxatie van deskundigen
door mijne erfgenamen gezamenlijk of door den Kantonrechter te
benoemen."
1069 Inv.nr.5035, akte nr.371 d.d. 18930418
Jacoba Hendrika Lebbing, echtgenote van Gerrit Jan Koldeweij,
landbouwster op Groot Oostendorp in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer:
Aan mijnen zoon Gradus Johannes Koldeweij, landbouwer, wonende
op Groot Oostendorp boormeld, de mij toekomende helft of onverdeelde aandeelen in: den inboedel, van de levende have vijf
koeijen, als: twee runderen van ongeveer twee jaar en drie
runderen van ongeveer negen maanden, vijf varkens van ongeveer
zes maanden en een paard; van de voertuigen: twee wagens en drie
karren, en verder alle landbouwgereedschappen en vruchten te
velde. Alles tegen uitkeering:
1.aan elk mijner overige kinderen of hunne wettige kinderen en
afstammelingen bij plaatsvervulling, eene som van 150 gulden, te
betalen na mijn overlijden zes maanden na opvordering;
2.bij het aangaan van een huwelijk of vertrek uit de ouderlijke
woning dier evenbedoelde kinderen wanneer zij van alle recht op
een vrijen ingang afzien aan ieder hunner eene som van 100
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gulden bovendien.
De prijs van de kunstmest gebruikt tot bemesting van den grond,
waarop gewas, dat op mijn overlijden nog niet zal zijn geoogst
en ook in de making begrepen is, zal door den legataris in mijne
nalatenschap moeten worden vergoed. Mochten mijne overige kinderen of een hunner met voormelde beschikkingen geen genoegen
nemen, alsdan vermaak ik aan genoemden mijnen legataris het
beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap en wensch ik dat zoo
mogelijk gemeld legaat in stand blijve met wijziging in zooverre
dat eene uitkeering in contanten zal geschieden der waarde
volgens taxatie van deskundigen door mijne erfgenamen gezamenlijk of door den Kantonrechter te benoemen."
N.B. In de kant: overleden januari 1901.
1070 Inv.nr.5036, akte nr.388 d.d. 18930509
Verkopers zijn Gerrit Hendrik Stammers en huisvrouw Johanna
Grada Teseling, landbouwers, wonende op de Bothoek in Meddo. Zij
verkopen aan Gradus Johannes Stammers, landbouwer, mede op de
Bothoek wonende:
1.De vaste goederen te Meddo, sectie A nrs.3078, 3928, 3929,
5032, 5033, 5089, 5217, 5291 t/m 5293, 5924, 4317, 5209, samen
groot 5.61.20 hectare, waarvan geen titels van aankomst bestaan.
2.De inboedel, levende have, landbouwgereedschappen en vruchten
te velde op gemelde bouwplaats zich bevindende.
De beide laatstaangehaalde percelen, ofschoon in de legger
staande t.n.v. de eerste verkopers vader Gerrit Jan Stammers,
worden door beide verkopers gedurende meer dan 30 jaar bezeten.
De koopsom is 1800 gulden; hiervan is 400 gulden betaald. Koper
verbindt zich om elk zijner 5 zusters (of afstammelingen) bij
overlijden van ieder der verkopers te betalen een som van 100
gulden, waarvoor de koopsom wordt gekweten met 1000 gulden.
Voorts verbindt koper zich om de verkopers tot aan de algehele
voldoening der koopsom te zullen huisvesten, voeden, verplegen
tegen de prijs van 200 guldens, zolang beide leven, en 100
gulden per jaar zodra een hunner overleden zal zijn.
1071 Inv.nr.5036, akte nr.395 d.d. 18930523
Ten verzoeke van 1.Elisabeth te Molder, weduwe van Jan Hendrik
Poelhuis (overleden 25-2-1893), landbouwster, wonende op Waijerdink in Meddo, voor zich en als moeder en voogdes over haar twee
minderjarige kinderen Geertruida Maria- en Maria Wilhelmina
Poelhuis; 2.Johannes Wilhelmus Poelhuis, landbouwer op Waijerdink in Meddo als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt
overgegaan tot beschrijving der baten en schulden behorende zo
tot de ontbonden gemeenschap van goederen tussen de overledene
en zijn echtgenote bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van
de overledene.
Roerende goederen: ƒ 1847,50.
Contante gelden: ƒ 133,82.
Vorderingen: ƒ 677,60.
De vaste goederen tot de gemeenschap behorende zijn omschreven
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onder artikel 4606 van de perceelsgewijze kadastrale ligger van
Winterswijk.
Schuld der gemeenschap: ƒ 12,88.
Schuld der nalatenschap: ƒ 86,25.
Nog behoort tot de gemeenschap een vordering wegens geleend geld
t.b.v. Jan Derk Poelhuis op Waijerdink ad ƒ 200.=.
1072 Inv.nr.5037, akte nr.808 d.d. 18930611
Ten verzoeke van 1.Gerrit Hendrik Hijink, weduwnaar van Janna
Berendina Abbink (overleden 24-2-1893), landbouwer, wonende te
Meddo, voor zich en als voogd over zijn 3 minderjarige kinderen
Jan-, Geziena Johanna- en Geertruida Hijink; 2.Gerrit Bernard
Freriks, landbouwer te Corle, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de ontbonden gemeenschap van goederen
tussen haar en haar man bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de overledene.
De gemeenschap omvat mede een onverdeeld 1/10e deel in de inboedel en vaste goederen te Winterswijk, sectie H nrs.2828 t/m
2833, 2119, 2120, 3292, voor de helft nagelaten door des aangevers vader Jan Hendrik Hijink, overleden te Winterswijk.
Roerende goederen: ƒ 1473,60.
Contante gelden: ƒ 93.=.
Schulden der gemeenschap: ƒ 100.=.
Schulden der nalatenschap: ƒ 53.=.
Voorts nog een zitplaats in de Hervormde Kerk te Winterswijk; en
een stuk veengrond in het Meddosche veen te Winterswijk, sectie
H, deel der nrs.3240, 1742, 1743 en 1738, groot circa 4 aren 40
centiaren.
1073 Inv.nr.5036, akte nr.449 d.d. 18930811
Johannes Hendrikus Wormskamp, landbouwer op Wormskamp in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Thans benoem ik tot eenige erfgenaam van
alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijne echtgenoote Anna
Maria Tolkamp, en voor het geval zij vóór mij mocht komen te
overlijden, alsdan mijnen bij mij inwonenden neef Johannes
Hendrikus Wormskamp."
N.B. Overleden in maart 1894.
1074 Inv.nr.5036, akte nr.450 d.d. 18930811
Anna Maria Tolkamp, echtgenote van Johannes Hendrikus Wormskamp
senior, landbouwster op Wormskamp in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Thans benoem ik tot eenigen erfgenaam van
alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijnen echtgenoot Johannes Hendrikus Wormskamp, en voor het geval hij vóór mij mocht
komen te overlijden, alsdan mijnen bij mij inwonenden neef
Johannes Hendrikus Wormskamp."
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N.B. Overleden 4-3-1918.
1075 Inv.nr.5036, akte nr.548 d.d. 18940221
Jan Berend Poelhuis, landbouwer op Waijerdink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer:
Aan de kinderen van wijlen mijne zuster Maria Poelhuis, geboren
uit haar huwelijk met mede wijlen Jan Willem Groot Esselink, met
namen Johannes Bernardus Groot Esselink op Groot Esselink in
Meddeho, Maria Groot Esselink, gehuwd met Hendrik Lurvink te
Aalten en Geertruida Groot Esselink, gehuwd met Jan Harbers op
Huetink in Corle onder Winterswijk, ieder eene som van honderd
gulden, vrij van successierecht. Aan de twee kinderen van wijlen
mijnen broeder Jan Willem Poelhuis met namen Jan Derk Poelhuis
en Johannes Wilhelmus Poelhuis, beiden op Waijerdink in Meddeho
wonende, elk eene som van twee honderd gulden vrij van successierecht. Het is mijnen wil dat mijn stoffelijk overschot op
eene eigen begraafplaats op het Roomsch Katholiek Kerkhof in
Meddeho zal worden ter aarde besteld.
Ik legateer alsnog aan mijne genoemde neven Jan Derk en Johannes
Wilhelmus Poelhuis samen en bij vóóroverlijden van een aan den
langstlevende hunner mijne boven- en onderkleederen en mijn
horologie. Onder den last van evengemelde legaten en beschikking
benoem ik tot eenige erfgenamen de gezamenlijke kinderen- en bij
vóóroverlijden van één de langstlevende harer- van wijlen mijnen
neef Johannes Hendrikus Poelhuis, in huwelijk verwekt bij Elisabeth te Molder op Waijerdink voormeld."
1076 Inv.nr.5032, akte nr.39 d.d. 18940316
Albertus Gerrit Tenkink, grondeigenaar op Boeijink-Gelderesch in
Meddo, geeft zijn testament op. Hij herroept alle vroegere
testamenten. Hij legateert aan zijn zoon Jan Willem Johan Tenkink en bij vooroverlijden zijn wettige kinderen bij plaatsvervulling:
a.Inboedel (kleren, goud en zilverwerk niet inbegrepen), vee,
landbouwgereedschap en gewassen. Mocht deze beschikking door
verzet der overige erfgenamen niet kunnen worden uitgevoerd, dan
maakt hij de genoemde zoon het beschikbaar deel zijner nalatenschap.
b.De bouwplaats Boeijink-Gelderesch in Meddo, sectie A nrs.743,
2474 t/m 2477, 2480, 2481, 2486 t/m 2488, 2491, 2493, 2494, 2497
t/m 2499, 2501, 2506, 2509, 2510, 2512, 2516 t/m 2519, 2521,
2523, 2524, 2526 t/m 2529, 2534, 2535, 2540, 2560, 2571, 2575,
3470, 3496, 3558 t/m 3560, 3621 t/m 3627, 5158 t/m 5160, 5254,
5255, 5313 t/m 5317, 5429, 5430, 5572 t/m 5574, samen 36.88.17
hectare en
c.De onverdeelde helft van verspreid liggende heidegronden in
Meddo, sectie A nrs.3692, 3734, 3774, 3777, 3784, 3785, 3793,
3799, 3800, 3888, 3892, 3921, 3922, 5090, 5094, 5098, 5686,
5687, 5859, 5913, samen 45.34.88 hectare;
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tegen inbreng van een bedrag ad ƒ 15920.=.
Hij legateert aan zijn dochter Catharina Alberta Tenkink en bij
vooroverlijden aan haar wettige kinderen bij plaatsvervulling:
De bouwplaats Tjeenk in Meddo, sectie A nrs.1096, 2208, 2212 t/m
2214, 2233, 2234, 2308 t/m 2310, 2419 t/m 2421, 2435 t/m 2437,
2442, 2444, 2447, 2451, 3667, 4082, 4087, 4095, 4096, 4121, 5639
t/m 5641, 5872, 5873, 6020, 6021, 6106, 6107, samen 22.00.55
hectare en de onverdeelde helft van verspreid liggende heidegrond voormeld, groot 45.34.88 hectare; tegen inbreng van
ƒ 10730.=.
Het aandeel van zijn dochter Hanna Elisabeth Tenkink in zijn
nalatenschap moet haar persoonlijk behoren en dus niet vallen in
de goederengemeenschap in huwelijk tussen haar en Jan Willem
Hesselink bestaande. Wordt de beschikking door rechterlijke
tussenkomst vernietigd, dan maakt hij bedoelde zijn dochter
persoonlijk het ¼e deel van bedoeld erfdeel, zodat dat dan valt
buiten de bedoelde gemeenschap.
Hij benoemt Jan Willem Johan Tenkink tot executeur testamentair
met macht van inbezitname zijner gehele nalatenschap overeenkomstig de wet.
N.B. In de kant: overleden 9-10-1896.
1077 Inv.nr.5032, akte nr.40 d.d. 18940316
Janna Barta Roerdink, zonder beroep, huisvrouw van Albertus
Gerrit Tenkink, wonende op Boeijink-Gelderesch in Meddo, geeft
haar testament op. Zij herroept alle vroegere testamenten. Zij
legateert aan haar zoon Jan Willen Johan Tenkink en bij vooroverlijden zijn wettige kinderen bij plaatsvervulling:
Inboedel (kleren, goud en zilverwerk niet inbegrepen), vee,
landbouwgereedschap en gewassen. Mocht deze beschikking door
verzet der overige erfgenamen niet kunnen worden uitgevoerd, dan
maakt zij de genoemde zoon het beschikbaar deel harer nalatenschap.
Zij legateert aan haar dochter Clasiena Johanna Tenkink en bij
vooroverlijden haar wettige kinderen bij plaatsvervulling, de
onafgedeelde helft van de bouwplaats Wesselink in Meddo groot
45.20.00 hectare, tegen inbreng van ƒ 5516,60 en het onverdeeld
3/20e deel der bouwplaats de Buurse in Meddo, groot 26.48.41
hectare met bijbehorende jachtrechten, tegen inbreng van
ƒ 2061,60.
Het aandeel van haar dochter Hanna Elisabeth Tenkink in haar
nalatenschap moet haar persoonlijk behoren en dus niet vallen in
de goederengemeenschap in huwelijk tussen haar en Jan Willem
Hesselink bestaande. Wordt de beschikking door rechterlijke
tussenkomst vernietigd, dan maakt zij bedoelde hare dochter
persoonlijk het ¼e deel van bedoeld erfdeel, zodat dat dan valt
buiten de bedoelde gemeenschap.
Zij benoemt Jan Willem Johan Tenkink tot executeur testamentair
met macht van inbezitname harer gehele nalatenschap overeenkomstig de wet.
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1078 Inv.nr.5036, akte nr.573 d.d. 18940329
1.Jan Derk Knippers, landbouwer op Alefs in Meddo, gehuwd met
Johanna Hendrika Everdina Ebberink; 2.Johannes Antonius Wolterink, landbouwer te Beltrum, gehuwd met Johanna Aleida Maria
Alefs; 3.Johanna Geertruida Alefs, landbouwster te Meddo;
4.Johannes Hendricus Alefs, landbouwer op Alefs in Meddo; willen
scheiding en verdeling zoo van de goederengemeenschap bestaan
hebbende tussen Johanna Hendrika Everdina Ebberink en haar
eerste man Hermanus Johannes Alefs (overleden 1-1-1873), als der
nalatenschap van laatstgenoemde. Erfgenamen van Hermanus Johannes Alefs waren 6 kinderen, t.w. de 3 onder 2, 3 en 4 genoemden
en de nadien overleden Hendricus Antonius-, Hermina Aleida- en
Willem Alefs (overleden resp. 3-3-1879, 9-1-1883 en 12-8-1890).
De te verdelen massa bestaat uit:
1.De bouwplaats Alefs in Meddo, sectie A nrs.737 t/m 739, 742,
2376 t/m 2380, 2382, 2387, 2388, 2398, 2402 t/m 2407, 2543,
2548, 2549, 2552, 2554, 2557, 2558, 2563, 2573, 2574, 3841,
3845, 4099, 4105, 4108, 5558, 5559, samen groot 20.30.36 hectare, en
2.inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, provisie en
vruchten te velde op gemelde bouwplaats aanwezig, 1 en 2 samen
waard ƒ 8000.=, waarvan de helft behoort tot de nalatenschap van
Hermanus Johannes Alefs.
In de te verdelen massa is Johanna Hendrika Everdina Ebberink
gerechtigd voor ƒ 4585,92, en elk der onder 2, 3 en 4 genoemde
kinderen voor ƒ 1138,02 2/3 (samen ƒ 3414,08).
Aan Johannes Hendricus Alefs wordt toegedeeld de blote eigendom,
of de eigendom belast met vruchtgebruik t.b.v. Jan Derk Knippers
en zijn vrouw, der vaste en roerende goederen, geschat op 3/5e
deel van de volle eigendom, dus ƒ 4800.=.
Aan Jan Derk Knippers en zijn vrouw wordt toegedeeld het vruchtgebruik der vaste en roerende goederen, geschat op 2/5e deel van
de volle eigendom, dus ƒ 3200.=.
Voor het overige vindt verrekening plaats.
1079 Inv.nr.5036, akte nr.585 d.d. 18940417
Gerrit Hendrik Walvaart, landbouwer op ten Beitel in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon Gerhard Walvaart, bij mij inwonende, de mij toekomende onverdeelde
helft of aandeelen in de volgende tusschen mij en mijne echtgenoote bestaande huwelijksgemeenschap behoorende zaken, als:
a.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, geoogste en te
velde staande vruchten of alle roerende zaken van dien aard op
de bouwplaats ten Beitel zich bevindende of daartoe behoorende.
b.De vaste goederen kadastraal bekend gemeente Winterswijk,
sectie A nommers 2364, 2365, 2366, 4116, 4187, 4188, 4189, 4190,
4191 en sectie H nommers 3043 en 3045, bosch, bouw- en weiland,
hakhout, heide en dennen, samen groot vijf hectare een en vijftig aren vijftig centiaren, alles onder den last tot uitkeering
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in mijne nalatenschap, binnen zes maanden na doode, in contanten
der waarde waarop voormelde zaken voor de gelegateerde aandeelen
zullen worden geschat door drie deskundigen waarvan één door
mijnen legataris, een door mijne overige kinderen en een door de
twee benoemden of ingeval van verschil door een rechter van het
kanton Groenlo zullen worden gekozen.
Wijders benoem ik genoemden mijnen zoon Gerhard Walvaart tot
erfgenaam van het gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet
mij de vrije beschikking laat."
N.B. In de kant: overleden begin 1898.
1080 Inv.nr.5036, akte nr.586 d.d. 18940417
Johanna Maria Oosterholt, huisvrouw van Gerrit Hendrik Walvaart,
landbouwster op ten Beitel in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen zoon Gerhard Walvaart, bij mij inwonende, de mij toekomende onverdeelde
helft of aandeelen in de volgende tusschen mij en mijnen man
bestaande huwelijksgemeenschap behoorende zaken, als:
a.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, geoogste en te
velde staande vruchten of alle roerende zaken van dien aard op
de bouwplaats ten Beitel zich bevindende of daartoe behoorende.
b.De vaste goederen kadastraal bekend gemeente Winterswijk,
sectie A nommers 2364, 2365, 2366, 4116, 4187, 4188, 4189, 4190,
4191 en sectie H nommers 3043 en 3045, bosch, bouw- en weiland,
hakhout, heide en dennen, samen groot vijf hectare een en vijftig aren vijftig centiaren, alles onder den last tot uitkeering
in mijne nalatenschap, binnen zes maanden na doode, in contanten
der waarde waarop voormelde zaken voor de gelegateerde aandeelen
zullen worden geschat door drie deskundigen waarvan één door
mijnen legataris, een door mijne overige kinderen en een door de
twee benoemden of ingeval van verschil door een rechter van het
kanton Groenlo zullen worden gekozen.
Wijders benoem ik genoemden mijnen zoon Gerhard Walvaart tot
erfgenaam van het gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet
mij de vrije beschikking laat."
N.B. In de kant: overleden 7-4-1901.
1081 Inv.nr.5036, akte nr.587 d.d. 18940426
Jan Berend ter Selle, landbouwer op Hoebinkhuisje in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenige en universeele
erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijne
echtgenoote Dora Hendrika Neerhof."
1082 Inv.nr.5036, akte nr.588 d.d. 18940426
Dora Hendrika Neerhof, echtgenote van Jan Berend ter Selle,
landbouwster op Hoebinkhuisje in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenige en universeele
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erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijnen
echtgenoot Jan Berend ter Selle."
N.B. In de kant: overleden 8-5-1896.
1083 Inv.nr.5036, akte nr.622 d.d. 18940621
Johanna Hendrika te Schoot, huisvrouw van Gradus Johannes Bernardus Mentink, landbouwster op Tijshuis in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenigen erfgenaam van
alles wat ik bij den dood zal nalaten mijnen echtgenoot Gradus
Johannes Bernardus Mentink."
N.B. In de kant: overleden 6-10-1894.
1084 Inv.nr.5036, akte nr.638 d.d. 18940716
Janna Berendina ter Steeg, zonder beroep, wonende op de Steeg in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem thans tot eenige erfgename van
alles wat ik bij den dood zal nalaten mijne nicht Willemina
Catharina Groot Beernink, echtgenoote van Johan Hilbolt, landbouwer op de Steeg voormeld en voor het geval zij vóór mij mocht
komen te overlijden hare wettige kinderen en afstammelingen bij
plaatsvervulling."
1085 Inv.nr.5036, akte nr.639 d.d. 18940716
Janna Berendina ter Steeg, zonder beroep, wonende op de Steeg in
Meddo verklaart te hebben ontvangen op diverse tijdstippen:
van Jan Frederik Tiggeloven, landbouwer op Poelhuis in Meddo
ƒ 230.= met de intresten tot aan de dag der aflossing;
van Johannes Hendrikus Sevink, landbouwer op Sevink in Meddo
ƒ 200.= met intresten alsvoor;
van de Roomsch Katholiek Parochiale Kerk van Meddo ƒ 225.= met
rente alsvoren;
en mitsdien genoemde schuldenaren voor de betalingen te kwiteren.
Een en ander wegens ter leen genomen gelden.
1086 Inv.nr.5032, akte nr.157 d.d. 18941114
(eerste zitting d.d.31-10-1894 akte nr.138). Veiling ten verzoeke van: 1.Berend Wanders, grondeigenaar op Kreijl in Miste;
2.Jan Derk Hesselink, oud-hoofdonderwijzer wonende in Miste;
3.Derk Hesselink, notaris, wonende te Lichtenvoorde; 4.Jan
Willem Boeijenk, grondeigenaar op Hesselink in Ratum; 5.Albertus
Hijink, grondeigenaar op Hijink in het Woold als vader en voogd
van zijn minderjarige zoon Jan Derk Hijink, geboren uit zijn
echt met nu wijlen Grada Johanna Boeijenk; 6.Lubertus Hermanus
Bessinkpas, grondeigenaar op Dravenhorst onder Winterswijk, als
lasthebber van a.Janna Alberta te Lintum wed. van Jan Albert te
Lintum, wonende nabij Winterswijk en b.Jan Lubertus te Lintum,
winkelbediende, wonende te Doesburg; 7.Jan Hendrik Boeijenk,
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 441 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

grondeigenaar op Boeijenk in Ratum als toeziende voogd van de
sub 5 genoemde minderjarige.
Geveild wordt de bouwplaats de Hilte in Meddo, bestaande uit
woonhuis met schuur, bouw- en weiland, bos en heide, wordende
niet mede verkocht als zijnde eigendom van huurder het huisje en
bakhuisje, benevens de ijzeren platen en de steentjes aan de
schoorsteen in het woonhuis.
Het geheel bestaat uit 12 percelen.
A.Wander Geessink, Derk Jan Geessink en Frederika Elisabeth
Geessink, landbouwers in Meddo kopen
1.De percelen 1 t/m 7, de bouwplaats de Hilte, sectie A nrs.4
(abusief t.n.v. Tobias Hesselink en consorten), 2777 (abusief
t.n.v. Johannes Gerhardus Elsinghorst), 41, 42, 2124, 2127,
2129, 2130, 2133, 2134, 2269, 2270, 2778, 2771, 2772, 2773,
2773bis, 2774, 4237 t/m 4241, 4460, 5754 t/m 5756, 2737, 2738,
2132, 4235, 436, 4226, 2131, 2266, 2608 t/m 2610, 3927, 5264
samen groot 20.80.27 hectare voor 11966 gulden.
2.Perceel 8, heide het Geldersche veen in Meddo, sectie A
nr.3899 (abusief t.n.v. Johanna Willemiena Hesselink, vrouw van
Abraham Esselink) ad 3.86.80 ha voor 213 gulden.
3.Perceel 10, heide achter den Panoven in Meddo, sectie A
nr.3884 (abusief t.n.v. Johanna Willemina Hesselink, vrouw van
Abraham Esselink) ad 2.80.70 ha voor 215 gulden.
4.De helft van percelen 11 en 12, heide in het Masterveld in
Meddo (abusief t.n.v. Gerrit Barend Grooters en consorten)
sectie A 5916 en de kennelijk afgedeelde noordelijke delen van
5917 en 5932, samen groot voor de helft 6.04.75 ha voor 213
gulden.
B.Engelbertus Frederik Geessink, landbouwer in Meddo koopt
1.Perceel 9, heide achter den Panoven in Meddo sectie A nr.3889
(abusief t.n.v. Johanna Willemina Hesselink, vrouw van Abraham
Esselink) ad 0.97.00 ha voor 66 gulden.
2.De helft van percelen 11 en 12, heide in het Masterveld in
Meddo (abusief t.n.v. Gerrit Barend Grooters en consorten)
sectie A 5916 en de kennelijk afgedeelde zuidelijke delen van
5917 en 5932, samen groot voor de helft 6.04.75 ha voor 213
gulden.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.
1087 Inv.nr.5036, akte nr.713 d.d. 18941223
Johannes Hendrikus Alefs, landbouwer op Alves in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik benoem mijne echtgenoote Aleida Hendrika Huitink tot mijne
eenige erfgename van alles, wat ik bij den dood zal nalaten.
Voor het geval echter kind of kinderen met haar in huwelijk
verwekt of afstammelingen van dien bij mijn overlijden mochten
aanwezig zijn, vermaak en legateer ik aan genoemde mijne echtgenoote:
1e.Mijne onverdeelde helft of aandeelen in de tot de tusschen
ons bestaande huwelijksgemeenschap behoorende vaste goederen
kadastraal bekend in Sectie A nommers 2398, 2400, 2387, 2388,
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2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407, 2543, 2548, 2549, 2552, 2554, 2557, 2558, 2563, 2573,
2574, 737, 738, 739, 742, 2382, 4099, 4105, 4108, 3841, 3845,
5558 en 5559 der gemeente Winterswijk, bestaande uit bouw- en
weiland, hakhout, heide, huis, schuur en erf, samen groot 20
hectare 30 aren 36 centiaren, en alle verdere vaste goederen de
gemeenschap nog aankomende;
2e.Den inboedel, de levende have, de landbouwgereedschappen, de
provisie, de vruchten te velde, de bouwerij en alle verdere
roerende zaken tot genoemde gemeenschap en mijne nalatenschap
behoorende.
Alles tegen uitkeering in mijne nalatenschap der waarde, waarop
voormelde zaken voor de gelegateerde deelen zullen worden geschat door mijne legatarisse en wettelijke erfgenamen onderling
of door drie deskundigen door genoemde belanghebbenden en ingeval van verschil door den rechter van het kanton Groenloo te
benoemen. Terwijl ik in hetzelfde geval mijne huisvrouw voormeld
tot erfgename van dat gedeelte mijner nalatenschap benoem,
waarover de wet mij de vrije beschikking laat."
N.B. In de kanr: overleden 9-2-1929.
1088 Inv.nr.5036, akte nr.714 d.d. 18941223
Aleida Hendrika Huitink, huisvrouw van Johannes Hendrikus Alefs,
wonende op Alves in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik benoem Johannes Hendrikus Alefs, mijnen echtgenoot, tot
mijnen eenigen erfgenaam van alles, wat ik bij den dood zal
nalaten. Voor het geval echter kind of kinderen met hem in
huwelijk verwekt of afstammelingen van dien bij mijn overlijden
mochten aanwezig zijn, vermaak en legateer ik aan genoemden
mijnen echtgenoot:
1e.Mijne onverdeelde helft of aandeelen in de tot de tusschen
ons bestaande huwelijksgemeenschap behoorende vaste goederen
kadastraal bekend in Sectie A nommers 2398, 2400, 2387, 2388,
2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407, 2543, 2548, 2549, 2552, 2554, 2557, 2558, 2563, 2573,
2574, 737, 738, 739, 742, 2382, 4099, 4105, 4108, 3841, 3845,
5558 en 5559 der gemeente Winterswijk, bestaande uit bouw- en
weiland, hakhout, heide, huis, schuur en erf, samen groot 20
hectare 30 aren 36 centiaren, en alle verdere vaste goederen de
gemeenschap nog aankomende;
2e.Den inboedel, de levende have, de landbouwgereedschappen, de
provisie, de vruchten te velde, de bouwerij en alle verdere
roerende zaken tot genoemde gemeenschap en mijne nalatenschap
behoorende.
Alles tegen uitkeering in mijne nalatenschap der waarde, waarop
voormelde zaken voor de gelegateerde deelen zullen worden geschat door mijn legataris en wettelijke erfgenamen onderling of
door drie deskundigen door genoemde belanghebbenden en ingeval
van verschil door den rechter van het kanton Groenloo te benoemen.
Ik benoem voots in het zelfde geval mijnen man Johannes Hendri15 november 2006
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kus Alefs tot erfgenaam van dat gedeelte mijner nalatenschap,
waarover de wet mij de vrije beschikking laat."
1089 Inv.nr.5037, akte nr.793 d.d. 18950516
Verkopers zijn Johanna Bertha Hesselink, landbouwster, weduwe
van Jan Gerhard Vriesen, voor zich en als voogdes over haar
minderjarige kinderen Jan Willem en Engelberta Vriesen; Johanna
Wilhelmina Vriesen, zonder beroep; Janna Berendina Vriesen,
zonder beroep; Berend Willem Vriesen, landbouwer; alle wonende
op Bennink in Brinkheurne. Zij verkopen voor 7000 gulden aan
Janna Barta Roerdink en haar man Albertus Gerrit Tenkink, landbouwers op Gelderesch in Meddo, de hun gezamenlijk toebehorende
onverdeelde helft in de bouwplaats Wesselink in Meddo, sectie A
nrs.1058, 1069 t/m 1071, 1073 t/m 1075, 2452, 2438, 2449, 2453
t/m 2470, 2489, 2490, 2532, 2538, 2539, 2572, 3594 t/m 3596,
3603, 3637 t/m 3641, 3721, 3779, 3832, 3833, 5026, 5027, 5207,
5208, 5284, 5682 t/m 5685, 5691, 5690 samen groot 44.70.60
hectare, waarvan de wederhelft de koopster reeds toebehoort.
1090 Inv.nr.5033, akte nr.109 d.d. 18950709
Hendrik Sloetjes, landbouwer op Roskamp in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep alle testamenten voor heden gemaakt. Ik benoem tot
mijne erfgename zoo ik kom te overlijden zonder kinderen of
afstammelingen natelaten, mijne echtgenoote Janna Willemina
Hietkamp."
1091 Inv.nr.5033, akte nr.110 d.d. 18950709
Janna Willemina Hietkamp, landbouwster op Roskamp in Meddo,
huisvrouw van Hendrik Sloetjes, geeft haar testament op:
"Ik herroep alle testamenten voor heden gemaakt. Ik benoem tot
mijn erfgenaam zoo ik kom te overlijden zonder kinderen of
afstammelingen natelaten, mijn echtgenoot Hendrik Sloetjes."
1092 Inv.nr.5037, akte nr.844 d.d. 18950804
Jan Willem Geelink, landbouwer op Stammers in Meddo, geeft zijn
testament op; hij herroept al zijn vroegere testamenten. Wanneer
hij zonder wettige kinderen of afstammelingen overlijdt, dan
benoemt hij zijn vrouw Johanna Engelina Riggelink tot universele
erfgename en bij vooroverlijden van haar haar wettige kinderen
uit haar eerder huwelijk met wijlen Derk Grevink. Wanneer er wel
een of meer wettige kinderen uit zijn tegenwoordig huwelijk
zijn, dan legateert hij aan zijn vrouw de hem toekomende onverdeelde helft of aandelen in:
a.Bouwplaats Stammershuis in Meddo, sectie A nrs.5433, 5434, 7,
8, 1287, 4299 t/m 4306, 4307 t/m 4313, 4570, 5028, samen
10.41.50 hectare;
b.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, provisie,
vruchten te velde en alle verdere roerende zaken zich op deze
bouwplaats bevindende.
Het vorengaande tegen uitkering in zijne nalatenschap in contan15 november 2006
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ten der waarde waarop vaste en roerende goederen zullen worden
geschat door door de belanghebbenden te benoemen deskundigen of
ingeval van geschil door de kantonrechter te benoemen. Terwijl
hij in dat geval zijn vrouw tevens benoemt tot erfgename van dat
gedeelte der nalatenschap waarover de wet hem de vrije beschikking geeft.
N.B. Overleden 3-12-1909.
1093 Inv.nr.5037, akte nr.845 d.d. 18950804
Johanna Engelina Riggelink, eerder weduwe van Derk Grevink,
thans huisvrouw van Jan Willem Geelink, wonende op Stammers in
Meddo, geeft haar testament op. Zij herroept al haar vroegere
testamenten. Zij vermaakt aan haar man Jan Willem Geelink het
vruchtgebruik zijn leven lang van haar nalatenschap met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling. Indien haar
wettelijke erfgenamen deze beschikking niet willen eerbiedigen,
legateert zij aan haar man de haar toekomende helft of onverdeelde aandelen in:
a.Bouwplaats Stammershuis in Meddo, sectie A nrs.5433, 5434, 7,
8, 1287, 4299 t/m 4313, 4570, 5028, samen 10.41.50 hectare;
b.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, provisie,
vruchten te velde en alle verdere roerende zaken zich op deze
bouwplaats bevindende.
Het vorengaande tegen uitkering in haar nalatenschap in contanten der waarde waarop vaste en roerende goederen zullen worden
geschat door door de belanghebbenden te benoemen deskundigen, of
ingeval van geschil door de kantonrechter te benoemen. Terwijl
zij in dat geval haar man tevens benoemt tot erfgenaam van dat
gedeelte der nalatenschap waarover de wet haar de vrije beschikking geeft,
1094 Inv.nr.5037, akte nr.847 d.d. 18950806
Johannes Hendrikus Siebelink, landbouwer op het Hagen in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijne echtgenoote Johanna Hendrika Everink tot
eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen
van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, alsdan legateer ik
aan genoemde mijne vrouw de mij toekomende onverdeelde helft of
aandeelen in de tot de tusschen mijne vrouw en mij bestaande
huwelijksgemeenschap behoorende vaste goederen benevens inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, provisie, vruchten te
velde en andere lichamelijke roerende zaken, tegen uitkeering in
mijne nalatenschap in contanten der waarde waarop voormelde
zaken voor de vermaakte deelen zullen worden geschat door mijne
legatarisse en mijne wettelijke erfgenamen onderling of in geval
van verschil door drie deskundigen, door evengenoemde belanghebbenden of door den Kantonrechter te Groenloo te benoemen, ter15 november 2006
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wijl ik bij het bestaan van wettig nakomelingschap mijne voornoemde vrouw eveneens benoem tot erfgename van dat gedeelte
mijner nalatenschap, waarover de wet mij de vrije beschikking
laat."
1095 Inv.nr.5037, akte nr.848 d.d. 18950806
Johanna Hendrika Everink, huisvrouw van Johannes Hendrikus
Siebelink, landbouwster op het Hagen in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot Johannes Hendrikus Siebelink
tot eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen
van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, alsdan legateer ik
aan genoemden mijnen man de mij toekomende onverdeelde helft of
aandeelen in de tot de tusschen mijnen voornoemden man en mij
bestaande huwelijksgemeenschap behoorende vaste goederen benevens inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, provisie,
vruchten te velde en andere lichamelijke roerende zaken, tegen
uitkeering in mijne nalatenschap in contanten der waarde waarop
voormelde zaken voor de vermaakte deelen zullen worden geschat
door mijn legataris en mijne wettelijke erfgenamen onderling of
in geval van verschil door drie deskundigen, door evengenoemde
belanghebbenden of door den Kantonrechter te Groenloo te benoemen, terwijl ik bij het bestaan van wettig nakomelingschap
mijnen voornoemden man eveneens benoem tot erfgename van dat
gedeelte mijner nalatenschap, waarover de wet mij de vrije
beschikking laat."
1096 Inv.nr.5033, akte nr.125 d.d. 18950824
Jan Berend Kots senior en Jan Berend Kots junior, beiden landbouwer op Brengers in Meddo, bezitten in gemeenschap de bouwplaats Brengers in Meddo, sectie A nrs.1052, 1055, 1144, 1146,
3615, 3622, 3633, 3709, 3730, 3732, 3790, 5670, 5672, 5678 t/m
5681, 5671, 5673, samen groot 10.89.90 hectare en een gezit in
de Hervormde Kerk te Winterswijk; waarde geschat op ƒ 4000.=.
Een en ander heeft behoort tot de algehele goederengemeenschap,
in huwelijk bestaan hebbende tussen comparant Jan Berend Kots
senior en nu wijlen Janna Geertruida Damkot (overleden 16-121885). De laatste heeft bij testament van 18-2-1885 aan haar
zoon Jan Berend Kots junior gelegateerd haar helft in de bouwplaats c.a. (overgifte bij notariële akte d.d. 5-5-1886). Comparanten willen de gemeenschap nu scheiden. Aan Jan Berend Kots
junior wordt de bouwplaats met kerkgezit ad ƒ 4000.= toegedeeld;
hij moet daarvoor aan Jan Berend Kots senior een uitkering doen
ad ƒ 2000.=.
1097 Inv.nr.5037, akte nr.912 d.d. 18951125
Johanna Elisabeth Poelhuis, echtgenote van
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Woord, landbouwster op Harmelink-Woord in Meddo, geeft haar
testament op. Zij vermaakt en legateert aan haar zoon Johannes
Wilhelmus ter Woord haar onverdeelde helft in de tot de tussen
haar en haar man bestaande gemeenschap behorende vaste en roerende goederen, t.w.:
a.De bouwplaats Harmelinkwoord in Meddo, sectie A nrs.1171,
2322, 2337, 2592, 2754 t/m 2757, 3754, 3890, 4123, 4168, 4278,
3759, 6130, 6131, 6129, samen 15.04.10 hectare en
b.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
velde, bouwerij, provisie en alle verdere roerende zaken op deze
bouwplaats zich bevindende of daartoe behorende.
Verplichtingen voor de legataris:
a.Uitkering binnen 3 maanden na overlijden van de erflaatster
aan zijn broer Johannes Antonius ter Woord of diens wettige
kinderen en afstammelingen van ƒ 75.= en aan zijn zuster Johanna
Berendina ter Woord of wettige kinderen en afstammelingen ƒ
275.=.
b.Hij moet de schulden van comparante voor zijn rekening nemen.
c.Hij moet zijn broer Gradus Johannes ter Woord bij zich huisvesten en voeden en kleden, zullende met aan deze verplichting
te hebben voldaan tot aan de dood van de genieter, zijn voldaan
en gekweten met hetgeen deze uit de nalatenschap van de moeder
toekomt. Wanneer Gradus Johannes ter Woord niet bij zijn broer
wil of kan blijven, dan maakt hij ook aanspraak op een uitkering
van ƒ 275.=.
Mochten de kinderen zich tegen deze beschikking verzetten, dan
zal het legaat t.b.v. Johannes Wilhelmus ter Woord gehandhaafd
blijven onder uitkering in de nalatenschap van de waarde waarop
de gelegateerde delen worden geschat door de kinderen onderling
of door drie deskundigen.
N.B. In de kant: overleden in december 1895.
1098 Inv.nr.5037, akte nr.913 d.d. 18951125
Jan Hendrik ter Woord, landbouwer op Harmelink-Woord in Meddo,
geeft zijn testament op. Hij vermaakt en legateert aan zijn zoon
Johannes Wilhelmus ter Woord zijn onverdeelde helft in de tot de
tussen hem en zijn vrouw bestaande gemeenschap behorende vaste
en roerende goederen, t.w.:
a.De bouwplaats Harmelinkwoord in Meddo, sectie A nrs.1171,
2322, 2337, 2592, 2754 t/m 2757, 3754, 3890, 4123, 4168, 4278,
3759, 6130, 6131, 6129, samen 15.04.10 hectare en
b.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
velde, bouwerij, provisie en alle verdere roerende zaken op deze
bouwplaats zich bevindende of daartoe behorende.
Verplichtingen voor de legataris:
a.Uitkering binnen 3 maanden na overlijden van de erflater aan
zijn broer Johannes Antonius ter Woord of diens wettige kinderen
en afstammelingen van ƒ 75.= en aan zijn zuster Johanna Berendina ter Woord of wettige kinderen en afstammelingen ƒ 275.=.
b.Hij moet de schulden van comparant voor zijn rekening nemen.
c.Hij moet zijn broer Gradus Johannes ter Woord bij zich huis15 november 2006
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vesten en voeden en kleden, zullende met aan deze verplichting
te hebben voldaan tot aan de dood van de genieter, zijn voldaan
en gekweten met hetgeen deze uit de nalatenschap van de vader
toekomt. Wanneer Gradus Johannes ter Woord niet bij zijn broer
wil of kan blijven, dan maakt hij ook aanspraak op een uitkering
van ƒ 275.=.
Mochten de kinderen zich tegen deze beschikking verzetten, dan
zal het legaat t.b.v. Johannes Wilhelmus ter Woord gehandhaafd
blijven onder uitkering in de nalatenschap van de waarde waarop
de gelegateerde delen worden geschat door de kinderen onderling
of door drie deskundigen.
N.B. In de kant: overleden 20-12-1903.
1099 Inv.nr.5694, akte nr.1615 d.d. 18960114 (Lichtenvoorde).
1.Jan Hendrik Kempel en Janna Christina te Kronnie, echtelieden
en landbouwers op Nieuwenhuis in Meddo onder Winterswijk, de
eerste tevens als mede-voogd en de tweede als moeder-voogdes
over haar minderjarige kinderen Maria Aleida-, Janna Hendrika-,
Johanna- en Hendrik Jan Luikenhuis uit haar huwelijk met nu
wijlen Gerrit Jan Luikenhuis; 2.Derk Willem Huiskamp, landbouwer
te Winterswijk, als toeziend voogd over genoemde kinderen;
bezitten in onverdeelde gemeenschap de zaken behorende tot de
tussen Janna Christina te Kronnie en Gerrit Jan Luikenhuis
bestaan hebbende gemeenschap en tot de nalatenschap van laatstgenoemde. Zij willen scheiding van deze gemeenschap, die bestaat
uit:
a.het bouwplaatsje Nieuwenhuis in Meddo, dennebos, heide, hakhout, bouwland, weiland, huis, schuur en tuin, sectie A nrs.5301
t/m 5306, 5890 t/m 5893, 5986 t/m 5996, samen 10.68.50 hectare,
.......................................
.. ƒ 1550.-b.inboedel, bouwgereedschap, vee, bouwerij, geoogste en
te velde staande vruchten ........................ " 1161,08
c.contanten ........................................ "
50.-d t/m f.vorderingen en aandelen, incl. rente ....... " 1356,61
g.vergoeding aan de gemeenschap door de nalatenschap
wegens begrafeniskosten .......................... "
34,95
_________
ƒ 4152,64
af: schulden der gemeenschap ....................... "
74,95
_________
blijft
ƒ 4077,69
5
De helft (ƒ 2038,84 ) behoort aan Janna Christina te Kronnie, de
wederhelft behoort tot de nalatenschap, waarvan afgaan de begrafeniskosten, zodat blijft ƒ 2003,895; elk der 4 kinderen komt
hiervan ƒ 500,97 3/8 toe.
Bij de scheiding worden aan de echtelieden Jan Hendrik te Kempel
en Janna Christina te Kronnie toebedeeld het bouwplaatsje Nieuwenhuis, de inboedel c.a. en de contanten, tezamen ƒ 2761,08.
Hun aandeel bedroeg ƒ 2038,845, terwijl zij ook de schulden ad ƒ
74,95 moeten voldoen, tezamen ƒ 2113,795. Zij worden dus overbedeeld met ƒ 647,285.
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De minderjarige kinderen krijgen de vorderingen c.a. ad ƒ
1356,61 plus de uitkering wegens overbedeling hiervoor genoemd
ad ƒ 647,285, tezamen ƒ 2003,895.
Eerdere akten: akte van inventaris voor notaris Dericks te
Winterswijk d.d. 3-5-1890 en koopakte voor notaris Dericks te
Winterswijk d.d. 25-2-1890.
1100 Inv.nr.5984, akte nr.956 d.d. 18960127
Bernardus Gerardus Lammers, particulier te Bredevoort, en Johannes Wilhelmus Elsinghorst, landbouwer en grondeigenaar te Meddo,
verklaren te hebben verkocht aan Johannes Hermanus Hendrikus
Hoytink, molenaar en bakker te Meddo, een windkorenmolen, huis,
bakhuis, erf, hofland, bouw- en weiland en heide te Meddo voor
3700 gulden. Aan verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
Het betreft de percelen sectie A nrs.5324 (0.17.10 ha), 5662
(0.50.30 ha), 5663 (0.33.70 ha), 6024 (0.22.60 ha), 6140
(0.10.90 ha), 6141 (0.49.40 ha) en 6142 (0.57.10 ha).
1101 Inv.nr.5984, akte nr.957 d.d. 18960127
Ten verzoeke van 1.Anna Maria Koendering, weduwe van Johannes
Hermanus te Walfaart, landbouwster op de Kloeze in Meddo, voor
zich en als voogdes over haar 4 minderjarige kinderen Hendrikus
Antonius-, Johannes Bernardus-, Johannes Wilhelmus- en Johannes
Gerhardus te Walfaart; 2.Johannes Hendrikus te Walfaart, landbouwer onder Groenlo, als toeziend voogd over de minderjarigen;
wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de door de dood van Johannes Hermanus te Walfaart
(overleden 22-12-1895) ontbonden gemeenschap van goederen,
tussen hem en zijn huisvrouw bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de overledene.
Roerende goederen: ƒ 1117.=.
Contante gelden: ƒ 90,50.
Vaste goederen: een stuk weiland en lagen goerdengrond in Meddo.
Batige vorderingen: ƒ 1625.=.
Schulden der gemeenschap: de pacht der bouwplaats Kloeze c.a. ad
ƒ 75.= per jaar vanaf 1 mei jl.; voorts nog een schuld ad ƒ
73,28.
1102 Inv.nr.5984, akte nr.964 d.d. 18960203
Ten verzoeke van 1.Jan Hijink, weduwnaar van Tonia Dreijers,
landbouwer op Beijers in Meddo, voor zich en als voogd over zijn
minderjarige zoon Gerrit Hendrik Hijink; 2.Jan Dreijers, landbouwer op Nieuw Geelink in Cotten als toeziend voogd over de
minderjarige; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en
schulden, behorende zo tot de door de dood van Tonia Dreijers
(overleden 20-12-1895) ontbonden algehele gemeenschap van goederen bestaan hebbende tussen comparant 1 en wijlen zijn vrouw,
als tot de nalatenschap van laatstgenoemde. De overledene heeft
haar man bij testament tot vruchtgebruiker harer nalatenschap
benoemd.
Roerende goederen: ƒ 1069,50.
15 november 2006
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Contanten: ƒ 65.=.
Vastgoed der gemeenschap: de bouwplaats Beijers in Meddo, aangekocht bij acte van 22-6-1888 (voor notaris Dericks) en perceel
heidegrond bij het Illeberg in Meddo, aangekocht van de familie
Dunnewold.
Schulden der gemeenschap: ƒ 1200.=.
Schulden der nalatenschap: de begrafeniskosten ad ƒ 49,50.
1103 Inv.nr.5971, akte nr.14 d.d. 18960204
Janna Barta Roerdink, zonder beroep, huisvrouw van Albertus
Gerrit Tenkink, wonende op Boeijink-Gelderesch in Meddo, geeft
haar testament op. Zij herroept alle vroegere testamenten. Zij
legateert aan haar zoon Jan Willem Johan Tenkink en bij vooroverlijden aan zijn wettige kinderen bij plaatsvervulling:
a.Inboedel (kleren, goud- en zilverwerk niet inbegrepen), vee,
landbouwgereedschappen en gewassen. Mocht deze beschikking door
verzet van de overige kinderen niet worden uitgevoerd, dan maakt
zij genoemden zoon het beschikbaar deel der nalatenschap;
b.Onverdeeld 3/20e deel der bouwplaats de Buerse in Meddo, groot
26.48.41 hectare, met bijbehorend jachtrecht tegen inbreng van ƒ
2061,60.
Zij legateert aan haar dochter Clasiena Johanna Tenkink en bij
vooroverlijden aan haar wettige kinderen bij plaatsvervulling,
de bouwplaats Wesselink in Meddo, groot 45.20.60 hectare tegen
inbreng van ƒ 13250.=.
Zij legateert aan haar dochter Catharina Alberta Tenkink en bij
vooroverlijden aan haar wettige kinderen bij plaatsvervulling,
de weide genaamd de Rouwkampsmaat in Meddo, sectie A nr.2745,
tegen inbreng van ƒ 780.=.
Het aandeel van haar dochter Hanna Elisabeth Tenkink in haar
nalatenschap moet haar persoonlijk behoren en dus niet vallen in
de goederengemeenschap in huwelijk tussen haar en Jan Willem
Hesselink bestaande. Wordt de beschikking door rechterlijke
tussenkomst vernietigd, dan maakt zij bedoelde hare dochter
persoonlijk het 1/4e deel van bedoeld erfdeel, zodat dat dan
valt buiten de bedoelde gemeenschap.
Zij benoemt tot executeur testamentair haar zoon Jan Willem
Johan Tenkink met macht van inbezitname harer gehele nalatenschap overeenkomstig de wet.
1104 Inv.nr.5984, akte nr.995 d.d. 18960317
Verkopers: Jam Berend Nijenhuis, houtkoper te Winterswijk, als
gevolmachtigde van 1.Johannes Gerhardus Franciscus Naria Terwindt (Arnhem); 2.August Constant Ficq, huidenhandelaar, en
huisvrouw
Arnolda
Helena
Maria
Terwindt
('s-Gravenhage);
3.dokter Wilhelm Otto Joseph Bergmann, arts, en huisvrouw Euphemie Anna Maria Terwindt (Cleve) en 4.Hendrikus Josephus Arnoldus
Terwindt, steenfabrikant (Arnhem). Koper is Hendrikus Elsinghorst, landbouwer op het Hagen in Meddo, die koopt voor en op
volmacht van zijn dochter Johanna Gesina Elsinghorst te Winterswijk. Verkocht wordt een perceel heidegrond nabij de Roomsch15 november 2006
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Katholieke Kerk te Meddo, sectie A nr.4225 ad 4060 centiare voor
400 gulden. Verkopers verklaren geen titels van aankomst te
kennen.
1105 Inv.nr.5984, akte nr.1008 d.d. 18960327
Jan Berend Poelhuis, landbouwer op Waijerdink in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer:
Aan de kinderen van wijlen mijne zuster Maria Poelhuis, geboren
uit haar huwelijk met mede wijlen Jan Albert Groot Esselink, met
namen Johannes Bernardus Groot Esselink op Groot Esselink in
Meddo, Maria Groot Esselink gehuwd met Hendrik Lurvink te Aalten
en Geertruida Groot Esselink gehuwd met Jan Harbers op Huetink
in Corle onder Winterswijk, elk eene som van honderd gulden. Bij
vooroverlijden dezer legatarissen zullen hunne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling de vermaakte som genieten.
Aan de twee kinderen van wijlen mijnen broeder Jan Willem Poelhuis met namen Jan Derk Poelhuis en Johannes Wilhelmus Poelhuis,
de eerste op Waijerdink, de tweede op Garstenveld wonende, ieder
eene som van een honderd gulden. Bij vooroverlijden van een of
beide dezer legatarissen zullen hunne
wettige afstammelingen
bij plaatsvervulling de vermaakte som genieten.
Het is mijnen wil dat mijn stoffelijk overschot op eene eigen
begraafplaats op het Roomsch Katholieke Kerkhof in Meddeho zal
worden ter aarde besteld.
Ik legateer alsnog aan mijnen genoemden neef Jan Derk Poelhuis,
mijne boven- en onderkleederen en mijn horologie.
Onder den last van evengemelde legaten en beschikking benoem ik
tot eenige erfgenamen van alles wat ik bij den dood zal nalaten,
mijn aangehuwde nicht Elisabeth te Molder, mede op Waijerdink
wonende, en ingeval van vooroverlijden, hare wettige kinderen en
afstammelingen bij plaatsvervulling."
N.B. In de kant: overleden 7-11-1900.
1106 Inv.nr.5984, akte nr.1009 d.d. 18960327
Jan Derk Poelhuis, landbouwer op Waijerdink in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijne aanstaande echtgenoote Elisabeth te Molder
en bij haar vooroverlijden hare wettige kinderen uit haar eerder
huwelijk of afstammelingen bij plaatsvervulling, tot eenige
erfgenamen van alles wat ik bij den dood zal nalaten. Mochten
echter wettig kroost uit mijn aanstaand huwelijk, of afstammelingen van dien op mijn overlijden aanwezig zijn, alsdan vermaak
ik aan genoemde mijne toekomstige vrouw het vruchtgebruik, haar
leven lang, mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling.
N.B. In de kant: overleden 1-6-1921.
15 november 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 451 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - buurschap MEDDO
Regesten Notarieel Archief 1811-1908

1107 Inv.nr.5984, akte nr.1098 d.d. 18960818
1.Anna Maria Koendering, weduwe van Johannes Hermanus te
Walfaart (overleden 22-12-1895), landbouwster op de Kloeze in
Meddo en 2.Johannes Hendrikus te Walfaart, landbouwer onder
Groenlo, als toeziend voogd over de 5 minderjarige kinderen uit
huwelijk sub 1, t.w. Hendrikus Antonius-, Johannes Bernardus-,
Johannes Wilhelmus-, Johannes Gerhardus- en Johannes Hermanus te
Walfaart, waarnemende de belangen van deze kinderen, waarvan de
moeder de voogdij heeft; willen scheiding en deling der gemeenschap, bestaan hebbende tussen Anna Maria Koendering en wijlen
haar man en der nalatenschap van de overledene. Overledene heeft
testament opgemaakt d.d. 27-3-1883. Inventaris der goederen en
schulden is opgemaakt bij acte van
27-1-1896.
De te verdelen massa bestaat uit:
1.Inboedel c.a. op de bouwplaats Kloeze aanwezig .... ƒ 1117.=
2.Contante gelden ................................... "
90,50
3.Hypothecaire vorderingen met lopende intresten .... " 1660,91
4.Vaste goederen te Meddo, sectie A nrs.1162, 2752,
4039 en 4040 (veen, hakhout, wei- en bouwland)
ad 1.45.60 hectare ................................ " 965.=
_________
samen
ƒ 3833,41
Schulden (waaronder lopende pacht van de Kloeze) .... "
54,51
_________
Blijft een zuiver actief ad ƒ 3778,90
Hierin is Anna Maria Koendering gerechtigd voor de helft, dus ƒ
1889,45 en zijn de kinderen gerechtigd voor ƒ 1848,81 (verschil
ad ƒ 40,64 zijn de begrafeniskosten.
Anna Maria Koendering krijgt toegedeeld de inboedel c.a. ad ƒ
1117.= en de vaste goederen ad ƒ 965.=, samen dus ƒ 2082.=.
1108 Inv.nr.5984, akte nr.1100 d.d. 18960823
Willem Goossens, landbouwer en steenbakker, wonende te Meddo (op
Nieuw Giffel) geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijne echtgenoote
Johanna Aleida Hesselink, het vruchtgebruik, haar leven lang,
mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."

1109 Inv.nr.5984, akte nr.1101 d.d. 18960823
Johanna Aleida Hesselink, echtgenote van Willem Goossens, zonder
beroep, wonende op Nieuw Giffel in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak en legateer aan mijnen echtgenoot
Willem Goossens, het vruchtgebruik, zijn leven lang, mijner
gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot
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zekerheidstelling."
N.B. In de kant: overleden 28-1-1910.
1110 Inv.nr.5984, akte nr.1112 d.d. 18960831
Johannes Wilhelmus Bouwman, landbouwer op het Illebarg in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijne echtgenoote Maria Wilhelmina Smeenk tot
eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter één of meer wettige kinderen uit mijn tegenwoordig huwelijk of afstammelingen van dien bij mijn overlijden
aanwezig zijn, voor alsdan legateer ik aan genoemde mijne vrouw
al mijn rechten aan: vaste goederen, inboedel, levende have,
landbouwgereedschappen, provisie, vruchten te velde, bouwerij,
zoowel die tot de tusschen mij en mijne vrouw bestaande huwelijksgemeenschap als die eventueel aan mij persoonlijk behoorende; en zulks tegen uitkeering in mijne nalatenschap in contanten
der waarde waarop voormelde zaken voor de vermaakte aandeelen
zullen worden geschat door mijne legatarisse en wettelijke
erfgenamen onderling, of door drie deskundigen door hen samen of
ingeval van verschil door den kantonrechter te Groenlo te benoemen, terwijl ik in hetzelfde geval meergenoemde mijne echtgenoote benoem tot erfgename van dat gedeelte mijner nalatenschap
waarover de wet mij de vrije beschikking laat."
1111 Inv.nr.5984, akte nr.1113 d.d. 18960831
Maria Wilhelmina Smeenk, echtgenote van Johannes Wilhelmus
Bouwman, landbouwster op het Illebarg in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot Johannes Wilhelmus Bouwman tot
eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter één of meer wettige kinderen uit mijn tegenwoordig huwelijk of afstammelingen van dien bij mijn overlijden
aanwezig zijn, voor alsdan legateer ik aan genoemde mijnen man
al mijne rechten aan: vaste goederen, inboedel, levende have,
landbouwgereedschappen, provisie, vruchten te velde, bouwerij,
zoowel die tot de tusschen mij en mijnen man bestaande huwelijksgemeenschap als die eventueel aan mij persoonlijk behoorende; en zulks tegen uitkeering in mijne nalatenschap in contanten
der waarde waarop voormelde zaken voor de vermaakte aandeelen
zullen worden geschat door mijn legataris en wettelijke erfgenamen onderling, of door drie deskundigen door hen samen of ingeval van verschil door den kantonrechter te Groenlo te benoemen,
terwijl ik in hetzelfde geval meergenoemde mijnen echtgenoot
benoem tot erfgenaam van dat gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet mij de vrije beschikking laat."
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1112 Inv.nr.5971, akte nr.134 d.d. 18960918
Opdracht door Maria Elisabeth te Lintum, wed. van Hendrik Jan
Hesselink, op Kossink in Huppel, aan Jan Willem van Eerden,
grondeigenaar op van Eerden in Meddo.
Betreft de bouwplaats
Lammerdink in Meddo, met de daaronder behorende bouwplaatsjes
Lammerdinksbosch en Lammerdinkshuisje, benevens weiland genaamd
het Blik en heidegronden bij de Hazenveldsche molen sectie A
nrs.726, 752 t/m 754, 762, 763, 765, 769, 771, 2954 t/m 2956,
3421, 3422, 3425, 3705, 3780, 5017, 5018, 5020, H nrs.1667 t/m
1669, A nrs.747, 748, 766, 2998 t/m 3001, 3423, 3424, 3426 t/m
3429, 3433 t/m 3435, 3592, 3726, 5539, 5540, 5660, 5661, samen
groot 30.89.80 hectare; de koopsom bedraagt 10000 guldens.
1113 Inv.nr.5984, akte nr.1146 d.d. 18961012
Jan Hendrik Pierik, smid, wonende te Meddo, geeft zijn testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik met achterlating van wettig
kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of afstammelingen van dien
mocht komen te overlijden, vermaak ik aan mijne echtgenoote
Johanna Maria Krabbenborg, het vruchtgebruik haar leven lang,
mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling. Mochten echter geen wettig kroost
uit mijn gezegd huwelijk of wettige afstammelingen daarvan op
mijn overlijden aanwezig zijn, voor alsdan benoem ik genoemde
mijne vrouw tot eenige erfgename van alles wat ik bij den dood
zal nalaten."
1114 Inv.nr.5984, akte nr.1147 d.d. 18961012
Johanna Maria Krabbenborg, echtgenote van Jan Hendrik Pierik,
zonder beroep, wonende te Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik met achterlating van wettig
kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of afstammelingen van dien
mocht komen te overlijden, vermaak ik aan mijnen echtgenoot Jan
Hendrik Pierik het vruchtgebruik zijn levenlang, mijner gansche
nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling. Mochten echter geen wettig kroost uit mijn gezegd
huwelijk of wettige afstammelingen daarvan op mijn overlijden
aanwezig zijn, voor alsdan benoem ik genoemden mijnen man tot
eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten."
1115 Inv.nr.5984, akte nr.1148 d.d. 18961019
Johannes Bernardus te Braak, landbouwer te Meddo (op de Kloeze)
geeft zijn testament op. Hij herroept alle vroeger gemaakte
testamenten. Hij vermaakt en legateert aan zijn echtgenote Anna
Maria Koendering zijn helft of onverdeelde aandelen in de tot de
tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap behorende lichamelijke
onroerende en roerende zaken, als de bouwplaats Braakman in
Lichtenvoorde, groot 7.24.52 hectare en de vaste goederen te
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Meddo, sectie A nrs.1162, 2752, 4039, 4040, samen 1.45.60 hectare en inboedel c.a., alles tegen uitkering in de nalatenschap
der waarde waarop deze zaken worden geschat door legatarisse en
wettige erfgenamen onderling of door drie te benoemen deskundigen. Voor het geval erflater zonder achterlating van wettig
kroost of afstammelingen overlijdt benoemt hij Anna Maria Koendering tot enige erfgename van alles wat hij bij de dood zal
nalaten.
1116 Inv.nr.5984, akte nr.1149 d.d. 18961019
Anna Maria Koendering, echtgenote van Johannes Bernardus te
Braak, landbouwster op de Kloeze in Meddo, geeft haar testament
op. Zij herroept alle vroeger door haar gemaakte testamenten.
Zij vermaakt en legateert aan haar echtgenoot Johannes Bernardus
te Braak haar helft of onverdeelde aandelen in de tot de tussen
hen bestaande huwelijksgemeenschap behorende lichamelijke onroerende en roerende zaken, als de bouwplaats Braakman in Lichtenvoorde, groot 7.24.52 hectare en de vaste goederen te Meddo,
sectie A nrs.1162, 2752, 4039, 4040, samen 1.45.60 hectare en
inboedel c.a., alles tegen uitkering in de nalatenschap der
waarde waarop deze zaken worden geschat door legataris en wettige erfgenamen onderling of door drie te benoemen deskundigen.
Voor het geval erflaatster zonder achterlating van wettig kroost
of afstammelingen overlijdt benoemt zij haar man tot erfgenaam
van alles wat zij bij de dood zal nalaten.
1117 Inv.nr.5972, akte nr.5 d.d. 18970121
Christiaan Wiggers, landbouwer, wonende op Reuppenakke in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik legateer aan mijne vrouw Johanna Berendina Meijnen het
vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap. Onder den last van
dit vruchtgebruik legateer ik aan mijnen zoon Berend Willem
Wiggers: Mijn aandeel, zijnde de helft in: Onroerend goed bestaande uit de bouwplaats Reuppenakke in Meddo tegen inbreng van
een duizend zeven honderd vijftig gulden. Inboedel, levende
have, vee, landbouwgereedschappen en gewassen tegen inbreng van
vijf honderd gulden. De inbreng moet worden gedaan binnen zes
maanden na einde van bedoeld vruchtgebruik. Het vruchtgebruik
onder vrijstelling van de zekerheidstelling."
N.B. In de kant: overleden 25-2-1897.
1118 Inv.nr.5972, akte nr.6 d.d. 18970121
Johanna Berendina Meijnen, landbouwster, echtgenote van Christiaan Wiggers, wonende op Reuppenakke in Meddo, geeft haar testament op:
"Ik legateer aan mijnen man Christiaan Wiggers, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap. Onder den last van dit
vruchtgebruik legateer ik aan mijnen zoon Berend Willem Wiggers:
Mijn aandeel zijnde de helft in: Onroerend goed bestaande uit de
bouwplaats Reuppenakke in Meddo tegen inbreng van een duizend
zeven honderd vijftig gulden. Inboedel, levende have, vee,
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landbouwgereedschap en gewassen tegen inbreng van vijf honderd
gulden. De inbreng moet worden gedaan binnen zes maanden na
zijne treding in het volle genot. Het vruchtgebruik is onder
vrijstelling van de zekerheidstelling."
N.B. In de kant: overleden 3-12-1910.
1119 Inv.nr.5985, akte nr.1317 d.d. 18970615
Gerhard Christiaan Hesselink (landbouwer op Boeijink in Huppel)
verkoopt aan Hermanus Meddeholt (landbouwer op Beijershutte in
Meddo) het bouwplaatsje de Beijershutte in Meddo, bestaande uit
huis, erf, bouwland, heide te Meddo, sectie A nrs.2098, 4270,
4271, 5309 en 5878, samen 4.71.60 hectare, voor ƒ 1300.=. Aan
verkoper is geen titel van aankomst bekend.
1120 Inv.nr.5985, akte nr.1368 d.d. 18970831
Theodorus Johannes Overkamp, landbouwer te Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk, of afstammelingen
van dien, mocht komen te overlijden, benoem ik mijne echtgenoote
Maria Berendina Klein Sieverink tot eenige erfgename van alles
wat ik bij den dood zal nalaten. Mocht echter één of meer wettige kinderen uit voorzegd mijn huwelijk of wettige afstammelingen
van dien bij mijnen dood aanwezig zijn voor alsdan vermaak ik
aan genoemde mijne vrouw het vruchtgebruik haar leven lang,
mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1121 Inv.nr.5985, akte nr.1369 d.d. 18970831
Maria Berendina Klein Sieverink, echtgenote van Theodorus Johannes Overkamp, landbouwster te Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk, of afstammelingen
van dien, mocht komen te overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot
Theodorus Johannes Overkamp tot eenige erfgenaam van alles wat
ik bij den dood zal nalaten. Mocht echter één of meer wettige
kinderen uit voorzegd mijn huwelijk of wettige afstammelingen
van dien bij mijnen dood aanwezig zijn voor alsdan vermaak ik
aan genoemden mijnen man het vruchtgebruik zijn leven lang,
mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
N.B. In de kant: overleden 29-5-1905.
1122 Inv.nr.5985, akte nr.1371 d.d. 18970902
1.Hendrik Willem te Gussinklo en 2.Jan Willem te Gussinklo,
landbouwers en grondeigenaren op Gussinklo in Meddo, willen
overgaan tot scheiding en deling van de gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen comparant 1 en zijn vrouw Geziena
Margaretha Planten (overleden 8-9-1887) en van de nalatenschap
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van laatstgenoemde. Erfgenamen van de overledene zijn haar 2
kinderen Berendina Maria te Gussinklo, gehuwd met Hendrik Jan
Willem te Raa in Ratum en comparant 2. Bij testament van 30-81887 heeft de overledene echter comparant 2 tegen een bepaalde
uitkering haar onverdeelde helft van vaste goederen, inboedel
c.a. vermaakt. Bij onderhandse acte van 22-6-1897 is door te Raa
een en ander bekrachtigd. Nu zijn dus de comparanten 1 en 2 elk
voor de helft gerechtigd.
De te verdelen massa bestaat uit:
1.Percelen sectie A nrs.383, 384, 405 t/m 417, 421 t/m 431, 433
t/m 443, 445, 446, 458 t/m 461, 606, 607, 2946, 3152 t/m 3156,
3158 t/m 3162, 3166 t/m 3173, 3178, 3184, 3199, 3200, 3204,
3206, 3207, 4060 t/m 4063, 5049 t/m 5054, 5116, 5276, 5277,
5299, 5300, 5846, 5852 t/m 5854, 6196, en sectie H nrs.306,
1679, 1680, 1906, 1910, 2917, 3879 t/m 3883, samen 64.87.65
hectare en geschat op
ƒ 22300.=
2.Vier zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk "
100.=
3.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen,
provisie en geoogste en te velde staande vruchten .... " 1400.=
_________
samen
ƒ 23800.=
waarin iedere comparant voor ƒ 11900.= gerechtigd is.
Hendrik Willem te Gussinklo krijgt het vruchtgebruik, zijn leven
lang, van het onder 1, 2 en 3 genoemde, geschat op ƒ 5950.=. Jan
Willem te Gussinklo krijgt de blote eigendom, geschat op
ƒ 17850.=. Voor de verschillen vindt verrekening plaats.
1123 Inv.nr.5695, akte nr.1907 d.d. 18971017 (Lichtenvoorde).
Gerrit Jan Oonk, kleermaker in Meddo onder Winterswijk en Mina
Oonk, fabriekwerkster te Winterswijk, verkopen aan Gerrit Hendrik Oonk, landbouwer op de Hobbenakke in Meddo elk hun 1/8e
gedeelte (samen dus 1/4e) aan:
a.het bouwplaatsje Hobbenakke in Meddo, sectie A nrs.1803, 1806,
1807, 3856, 4935 t/m 4944, huis, schuur, erf, weiland, bouwland,
hakhout, heide en veengrond, samen groot 4.64.42 hectare en
b.de inboedel, vee, bouwgereedschap, geoogste en te velde staande vruchten op het bouwplaatsje Hobbenakke.
De koopprijs bedraagt ƒ 569,05; hiervan wordt ingehouden ƒ 75.=,
waarmee koper zal moeten voldoen het aandeel der verkopers in
een schuld t.b.v. de weduwe Simmelink in Meddo.
1124 Inv.nr.5985, akte nr.1422 d.d. 18971125
Ten verzoeke van 1.Johannes Hendrikus Buursen, landbouwer op de
bouwplaats de Kok te Meddo, weduwnaar van Johanna Theodora te
Broeke (overleden 7-9-1897), voor zich en als vader en voogd
over zijn 2 minderjarige kinderen Grada Johanna- en Frederika
Maria Buursen; 2.Johannes Theodorus te Brake, landbouwer onder
Groenlo als toeziend voogd der minderjarigen; wordt overgegaan
tot beschrijving van baten en schulden, behorende tot de gemeenschap van goederen tussen comparant en zijn overleden vrouw
bestaan hebbende, en tot de nalatenschap van laatstgenoemde.
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Roerende goederen: ƒ 1300.=.
Contanten: ƒ 137,73.
Schulden der gemeenschap: ƒ 2359,23.
Vaste goederen der gemeenschap: deze staan vermeld in het kadaster op de artikelen nommer 4679 en 710 van de legger van Winterswijk.
Schuld der nalatenschap: ƒ 107,73.
1125 Inv.nr.5985, akte nr.1487 d.d. 18980222
1.Johanna Reindina Ebberink, weduwe van Hendrikus Johannes te
Brake, thans echtgenote van Jan Derk Schurink, landbouwer op
Nieuw Harmelink in Meddo, als voogdes over haar uit 1e huwelijk
geboren
minderjarige
zoon
Johannes
Bernardus
te
Brake;
2.genoemde Jan Derk Schurink voor zich en als mede-voogd;
3.Hendrika Johanna te Brake, landbouwster te Neede, gehuwd met
Johannes Theodorus Tuinte; 4.Hendrikus Johannes te Brake, landbouwer op Nieuw Harmelink; 5.Johanna Aleida te Brake, gehuwd met
Antonius Gerardus te Vaarwerk, landbouwer te Eibergen; 6.Johanna
Maria te Brake, gehuwd met Johannes Antonius Boomers, landbouwer
te Groenlo; 7.Bernardus te Brake, winkelier en herbergier te
Meddo, als toeziend voogd over de minderjarige sub 1; gaan over
tot scheiding en deling der goederengemeenschap, bestaan hebbende tussen comparant 1 en Hendrikus Johannes te Brake (overleden
9-12-1879) en der nalatenschap van laatstgenoemde. Bij testament
van 30-8-1866 is het vruchtgebruik vermaakt aan de echtgenote en
zijn de 5 kinderen tot enige erfgenamen aangewezen. Inventaris
is opgemaakt bij acte van 5-3-1880.
De massa der gemeenschap bestaat uit:
1.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
vel
de,bouwerij c.a. zich bevindende op Nieuw Harmelink ƒ 1475,80
2.Contanten volgens genoemde inventaris ............"
18,50
3.De bouwplaats Nieuw Harmelink te Meddo, sectie A nrs.
1170, 2339 t/m 2342, 2589, 2590, 2601, 2603, 3753,
3902, 5170, 5173, 5193, 5203, 5575, 5576, 5578, 5579,
5778, 6222, ad 22.77.60 hectare en onverdeelde helft
A 5192, broekgrond, groot 0.34.70 hectare ........ " 7960.=
4.Opbrengst opgenomen vorderingen .................. " 3800.=
__________
samen
ƒ 13254,30
passief: kleine schulden volgens genoemde inventari "
130.=
__________
Zuiveractief ƒ 13124,30
Johanna Reindina Ebberink is gerechtigd voor de helft uit kracht
van huwelijksgemeenschap (ƒ 6562,15) en voor ƒ 1640,535 wegens
vruchtgebruik, tezamen dus ƒ 8202,685.
De vijf kinderen zijn gerechtigd voor ƒ 4921,615, dus ieder voor
ƒ 984,323.
Aan Hendrikus Johannes te Brake wordt toegedeeld de blote eigendom van inboedel en bouwplaats Nieuw Harmelink, geschat op 3/4 x
ƒ 9435,80 = ƒ 7076,85.
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Aan Jan Derk Schurink en Johanna Reindina Ebberink wordt toegedeeld het vruchtgebruik van inboedel en bouwplaats Nieuw Harmelink, geschat op ¼ x ƒ 9435,80 = ƒ 2358,95, contanten en opgenomen vorderingen (posten 2 en 4) ad ƒ 3818,50.
Verder vindt verrekening plaats via uitkeringen.
1126 Inv.nr.5985, akte nr.1507 d.d. 18980329
Verkoper is Jan Berend Nijenhuis, houtkoper te Winterswijk, als
gemachtigde van 1.Johannes Gerardus Franciscus Maria Terwindt
(particulier te Arnhem); 2.August Constant Ficq, huidenhandelaar, en huisvrouw Arnolda Helena Aleida Maria Terwindt ('sGravenhage); 3.docter Wilhelm Otto Joseph Bergmann, arts, en
huisvrouw Euphemia Anna Maria Terwindt (Cleve) en 4.Hendrikus
Josephus Arnoldus Terwindt, steenfabrikant (Arnhem). Verkocht
wordt:
a.Aan Grades Johannes Bernardus Mentink, landbouwer op Tijshuis,
de bouwplaats Tijshuis in Meddo, sectie A nrs.2173, 4227, 2142,
4250, 4251, 4159, 4160, 2268, 2271, 2260, 4158, 2259bis, 4156,
4157, 4145, 4147, 5239, 5240, 5698, 5699, 5930, 2676 t/m 2678,
bouw- en weiland, heide, bos, hakhout, huis, schuur en erf,
samen groot 13.91.14 hectare en het zuidelijk deel (volgens
afpaling) ad 1632 centiare uit sectie A nrs.4148 en 4146, bouwland en hakhout, voor het geheel groot 45 aren, voor 3000 gulden.
b.Aan Johannes Hendrikus Elsinghorst, koster en landbouwer te
Meddo, de percelen bouw- en weiland in Meddo, sectie A nrs.6125
en 2176, samen groot 2790 centiare, voor 250 gulden.
c.Aan Jan Hendrik Pierik, smid te Meddo, het noordelijk deel
(volgens afpaling) ad 2868 centiare, bouwland en hakhout te
Meddo, sectie A nrs.4148 en 4146, voor het geheel groot 45 aren,
voor 250 gulden.
Verkoper verklaart geen titels van aankomst te kennen.
1127 Inv.nr.5985, akte nr.1525 d.d. 18980422
Jan Berend te Selle, landbouwer op Hoebinkhuisje in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik legateer eene som van zes honderd gulden,
bij vooruitmaking aan Johanna Wilhelmina Eelink te Miste. Mocht
deze legatarisse vóór mij zijn overleden alsdan wordt hetzelfde
legaat geacht te zijn vermaakt aan hare wettige kinderen en
afstammelingen bij plaatsvervulling, en bij ontstentenis van
dezen aan de bij de legatarisse inwonende Maria Eelink, kind van
Albert Eelink. Van al het overige mijner nalatenschap vermaak ik
aan mijne echtgenoote Harmina Wiggers het vruchtgebruik, haar
leven lang, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1128 Inv.nr.5985, akte nr.1526 d.d. 18980422
Harmina Wiggers, echtgenote van Jan Berend te Selle, landbouwster op Hoebinkhuisje in Meddo, geeft haar testament op:
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"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik vermaak thans aan mijnen echtgenoot Jan
Berend te Selle het vruchtgebruik, zijn leven lang, mijner
gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot
zekerheidstelling."
1129 Inv.nr.5985, akte nr.1530 d.d. 18980502
Ten verzoeke van 1.Gradus Johannes Schurink, landbouwer op
Wesselink in Meddo, als vader over de 7 minderjarige kinderen
van wijlen Johannes Antonius Schurink (overleden op het Spieker
in Meddo op 16-4-1898) en wijlen Grada Johanna te Vele (overleden 19-11-1896), t.w. Gradus Wilhelmus-, Gradus Johannes-.
Johannes Josephus-, Johanna Aleida-, Johanna Geertruida-, Theodorus Johannes- en Antonius Johannes Schurink; 2.Hendrikus
Matheus Huitink, kleermaker te Meddo, als toeziend voogd over de
minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en
schulden behorende zo tot de gemeenschap van goederen tussen de
genoemde overledenen bestaan hebbende, als tot de nalatenschappen dier overledenen. Erfgenamen zijn de 7 kinderen, elk voor
1/7e deel.
Roerende goederen: ƒ 1182,95.
Contanten: ƒ 42,21.
Vastgoed: perceel heide en weiland te Meddo, sectie A nrs.4216
en 6124, samen 0.41.40 hectare.
Vorderingen: ƒ 159,885.
Schulden des boedels: ƒ 1165,43 en twee posten memorie.
1130 Inv.nr.5985, akte nr.1555 d.d. 18980604
Ten verzoeke van 1.Hendrikus Johannes Hoog Antink, landbouwer,
wonende te Meddo, weduwnaar van Gerarda Berendina Siebelink
(overleden op het Oud-Voorde in Meddo), voor zich en als voogd
over zijn twee minderjarige kinderen Bernardus Johannes- en
Johanna Hendrika Hoog Antink; 2.Johannes Hendrikus Siebelink,
landbouwer op het Hagen in Meddo als toeziend voogd over de
minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en
schulden behorende tot de tussen comparant 1 en Gerarda Berendina Siebelink bestaand hebbende gemeenschap van goederen en tot
de nalatenschap van laatstgenoemde. Er is geen testament en de
beide minderjarige kinderen zijn dus de enige erfgenamen.
Roerende goederen: ƒ 1209,75.
Contante gelden: ƒ 83.=.
Vaste goederen: deze komen voor in de perceelsgewijze legger der
gemeente Winterswijk, onder artikelen 4143, 3453, 553, 2531 en
4423.
Batige vorderingen: ƒ 5,50.
Schulden der gemeenschap: 4 stuks, samen groot ƒ 2479.= en de
nog onvoldane begrafeniskosten ad ƒ 55.=.
1131 Inv.nr.5973, akte nr.94 d.d. 18980617
Jan Hendrik Boeijenk, grondeigenaar op Boeijenk in Ratum, geeft
zijn testament op. Hij legateert aan zijn echtgenote Josina
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Hendrica Hesselink het vruchtgebruik zijner nalatenschap. Onder
de last van dit vruchtgebruik legateert hij voorts onroerend
goed aan zijn zoon Jan Hendrik Bertus Boeijenk en aan zijn
dochter Janna Aleida Boeijenk.
Bij het aan de dochter gelegateerde komt o.a. (voorzover Meddo
betreft) voor de helft van het 3/20e der bouwplaats de Buerse in
Meddo, sectie A nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674,
2675, 2687, 2726, 3909, 5929, 4468, 5883, samen groot 33.22.71
hectare, tezamen met andere (niet in Meddo gelegen) eigendommen
tegen een inbreng van ƒ 8000.=.
1132 Inv.nr.5973, akte nr.95 d.d. 18980617
Josina Hendrica Hesselink, zonder beroep, echtgenote van Jan
Hendrik Boeijenk op Boeijenk in Ratum, geeft haar testament op.
Zij legateert haar echtgenoot Jan Hendrik Boeijenk het vruchtgebruik harer nalatenschap. Onder de last van dit vruchtgebruik
legateert zij voorts onroerend goed aan haar zoon Jan Hendrik
Bertus Boeijenk en aan haar dochter Janna Aleida Boeijenk.
Bij het aan de dochter gelegateerde komt o.a. (voorzover Meddo
betreft) voor de helft van het 3/20e der bouwplaats de Buerse in
Meddo, sectie A nrs.26 t/m 39, 46 t/m 50, 2606, 2607, 2674,
2675, 2687, 2726, 3909, 5929, 4468, 5883, samen groot 33.22.71
hectare, tezamen met andere (niet in Meddo gelegen) eigendommen
tegen een inbreng van ƒ 8000.=.
N.B. In de kant: overleden 18-12-1898.
1133 Inv.nr.5985, akte nr.1630 d.d. 18981101
1.Jan Willem van Eerden, landbouwer te Meddo, voogd over na te
noemen Willem Tobias Hesselink en Johanna Aleida Hesselink;
2.Jan Hendrik Boeijink, landbouwer op Boeijink in Ratum als
toeziend voogd over de minderjarigen; 3.Johan Gerard Esselink,
landbouwer op het Gronde in Cotten; 4.Jan Willem Esselink,
landbouwer op Reessink in Henxel, gehuwd met Anna Geertruida
Esselink; 5.Johan Martinus Esselink, zonder beroep in Cotten;
verklaren dat Geziena Wilhelmina van Eerden en Jan Esselink zijn
overleden resp. 3-11-1891 en 12-4-1898, waarvan eerstgenoemde
eerder is gehuwd geweest met Jan Willem Hesselink, waaruit 2
kinderen, genoemd onder ad 1. Zij overleed op Freriks onder
Winterswijk. Erfgenamen van Geziena Wilhelmina van Eerden zijn
haar 2 kinderen Willem Tobias- en Johanna Aleida Hesselink;
erfgenamen van Jan Esselink zijn zijn broers sub 3 en 5 en
zuster sub 4.
Bij de verdeling gaat het in totaal om een zuiver actief van
ƒ 41904,665. Hierbij: 7/24e onverdeeld deel in de bouwplaats
Waijerdink in Meddo, sectie A nrs.542, 661, 662, 697 t/m 703,
705, 706, 710, 713 t/m 715, 3278 t/m 3281, 3299 t/m 3304, 5068,
5830, 5831, 6258, 6259, 6261, 5273, 3285, 1183, 3768, 3887,
sectie H nrs.1672, 1673, 3920, 1832, geschat op ƒ 3229,335.
Dit wordt met andere goederen toegedeeld aan Willem Tobias- en
Johanna Aleida Hesselink.
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1134 Inv.nr.5985, akte nr.1643 d.d. 18981220
Johannes Bernardus Onland, koffiehuishouder en winkelier te
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval geen wettige kinderen of
afstammelingen van dien bij mijn overlijden mochten aanwezig
zijn, benoem ik mijne echtgenoote Johanna Geziena Elsinghorst
tot eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen
van dien bij mijnen dood in leven zijn, alsdan vermaak en legateer ik aan genoemde mijne vrouw het vruchtgebruik, haar leven
lang, mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1135 Inv.nr.5985, akte nr.1644 d.d. 18981220
Johanna Geziena Elsinghorst, echtgenote van Johannes Bernardus
Onland,
zonder beroep, wonende te Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot Johannes Bernardus Onland tot
eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen
van dien bij mijnen dood aanwezig zijn, voor alsdan legateer ik
aan genoemden mijnen man het vruchtgebruik zijn leven lang,
mijner gansche nalatenschap met vrijstelling van de verplichting
tot zekerheidstelling."
1136 Inv.nr.5986, akte nr.1702 d.d. 18990228
Gerrit Jan Paaijert, landbouwer op Geessink in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Ik benoem tot erfgenamen van dat gedeelte
mijner nalatenschap waarover de wet mij de vrije beschikking
laat, mijne bij mij inwonende kinderen Antoon Paaijert, Johannes
Hendrikus Paaijert en Johanna Paaijert."
1137 Inv.nr.5986, akte nr.1869 d.d. 18991201
Verschenen zijn Christiaan Hendrik Theodoor Grimmelt en Bernard
Theodoor Joseph Grimmelt, hotelhouders, wonende te Winterswijk,
gerechtigd resp. tot het vruchtgebruik en de blote eigendom van
nagemeld perceel. Zij verklaren te hebben verkocht aan Willem
Goossens, landbouwer en steenbakker, wonende te Meddo, een
perceel heidegrond te Meddo sectie A nr.4461, groot 6.13.80 ha,
aan verkopers aangekomen bij akte van scheiding voor notaris Van
Eekelen d.d. 14-11-1899. De koopsom bedraagt 950 gulden.
1138 Inv.nr.5987, akte nr.2072 d.d. 19000930
Johannes Antonius Settelbrink, landbouwer te Meddo, geeft zijn
testament op:
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"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of wettige afstammelingen daarvan mocht komen te overlijden benoem ik mijne
echtgenoote Grada Geertruida Donderwinkel tot eenige erfgename
van alles wat ik bij den dood zal nalaten. Mochten echter een of
meer wettige kinderen of afstammelingen van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, voor als dan vermaak ik aan genoemde mijne
vrouw het vruchtgebruik haar leven lang mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1139 Inv.nr.5987, akte nr.2073 d.d. 19000930
Grada Geertruida Donderwinkel, echtgenote van Johannes Antonius
Settelbrink, landbouwster te Meddo, geeft haar testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of wettige afstammelingen daarvan mocht komen te overlijden benoem ik mijnen
echtgenoot Johannes Antonius Settelbrink tot eenige erfgenaam
van alles wat ik bij den dood zal nalaten. Mochten echter een of
meer wettige kinderen of afstammelingen van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, voor als dan vermaak ik aan genoemden
mijnen man het vruchtgebruik zijn leven lang mijner gansche
nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1140 Inv.nr.5987, akte nr.2074 d.d. 19001002
Johannes Bernardus Poelhuis, landbouwer op Keveskamp in Meddo,
geeft zijn testament op. Hij verklaart alle vroeger door hem
gemaakte testamenten te herroepen. Hij legateert aan zijn dochter Grada Maria Poelhuis, gehuwd met Antoon Koldeweij, en in
geval van vooroverlijden aan haar wettige kinderen bij plaatsvervulling, de onverdeelde helft in:
a.de bouwplaats Keveskamp in Meddo, sectie A nrs.1307, 1313,
1321, 1322, 1323, 1648, 3854, 4395, 4397 t/m 4399, 4403 t/m
4405, 4408, 4781, 4782, 5261, 5718, 5723, 5719 t/m 5722, 5926,
5881, 5250, 6269, samen groot 18.55.25 hectare;
b.de inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
velde, provisie c.a. zoals op de bouwplaats aanwezig.
Dit moet geschieden onder de verplichting dat zijn vrouw Johanna
Hendrika Heeming, als zij erflater overleeft, tot aan haar dood
het beheer en bestuur der boerderij moet worden gelaten en dat
de ongehuwde kinderen tot aan hun trouwen of overlijden een
vrije ingang in het ouderlijk huis wordt verzekerd; voorts nog
onder de verplichting dat legataris ter vergoeding der waarde in
de nalatenschap ƒ 8000.= uitkeert voor de volle eigendom van
alle gelegateerde zaken.
N.B. Overleden 21-4-1922.
1141 Inv.nr.5987, akte nr.2075 d.d. 19001002
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Johanna Hendrika Heeming, echtgenote van Johannes Bernardus
Poelhuis, landbouwster op Keveskamp in Meddo, geeft haar testament op. Zij verklaart alle vroeger door haar gemaakte testamenten te herroepen. Zij legateert aan haar dochter Grada Maria
Poelhuis, gehuwd met Antoon Koldeweij, en in geval van vooroverlijden aan haar wettige kinderen bij plaatsvervulling, de onverdeelde helft in:
a.de bouwplaats Keveskamp in Meddo, sectie A nrs.1307, 1313,
1321, 1322, 1323, 1648, 3854, 4395, 4397 t/m 4399, 4403 t/m
4405, 4408, 4781, 4782, 5261, 5718, 5723, 5719 t/m 5722, 5926,
5881, 5250, 6269, samen groot 18.55.25 hectare;
b.de inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
velde, provisie c.a. zoals op de bouwplaats aanwezig.
Dit moet geschieden onder de verplichting dat haar man, Johannes
Bernardus Poelhuis, als hij erflaatster overleeft, tot aan zijn
dood het beheer en bestuur der boerderij moet worden gelaten en
dat de ongehuwde kinderen tot aan hun trouwen of overlijden een
vrije ingang in het ouderlijk huis wordt verzekerd; voorts nog
onder de verplichting dat legataris ter vergoeding der waarde in
de nalatenschap ƒ 8000.= uitkeert voor de volle eigendom van
alle gelegateerde zaken.
N.B. Overleden: maart 1913.
1142 Inv.nr.5987, akte nr.2087 d.d. 19001022
Ten verzoeke van 1.Janna Willemina van Eerden, weduwe van Johan
Gerrit Esselink (overleden 17-8-1900) op het Gronde in Cotten;
2.Jan Willem Esselink, gehuwd met Janna Geertruida Esselink op
Reessink; 3.Johannes Martinus Esselink op het Gronde; allen
landbouwers en grondeigenaren; wordt overgegaan tot beschrijving
der baten en schulden behorende zo tot de ontbonden gemeenschap
van goederen bestaan hebbende tussen comparante 1 en haar overleden man, als tot de nalatenschap van laatstgenoemde.
Johan Gerrit Esselink is kinderloos overleden; hij heeft bij
testament van 2-7-1888 aan zijn vrouw het vruchtgebruik zijner
nalatenschap vermaakt; hij laat tot enige erfgenamen na zijn
zuster genoemd onder 2 en zijn broer genoemd onder 3.
Bij de inventarisatie komt onder het hoofd onroerende zaken o.a.
voor:
a.De bouwplaats Klein Waijerdink in Meddo, sectie A nrs.555,
556, 558 t/m 560, 568, 655, 3296 t/m 3298, 3835, 3836, 5066,
5067 en sectie H nrs.12 t/m 14, 1819, 1820, 1823, 3928, 3929,
sectie A nr.557 en sectie D nr.5010, groot samen 19.72.25 hectare;
b.Onverdeeld 7/24e deel der bouwplaats Groot Waijerdink in
Meddo, sectie A nrs.542, 661, 662, 697 t/m 703, 705, 706, 710,
713 t/m 715, 3278 t/m 3281, 3299 t/m 3304, 5068, 5830, 5831,
6258, 6259, 6261, 5273, 3285, 1183, 3768, 3887, sectie H
nrs.1672, 1673, 3920, 1832, samen groot 37.42.40 hectare.
Voorts eigendommen elders in Winterswijk.
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1143 Inv.nr.5987, akte nr.2112 d.d. 19001204
Jan Hendrik Sellink, landbouwer op Hoenink in Meddo, geeft zijn
testament op. Hij herroept alle vroeger door hem gemaakte testamenten. Hij legateert aan zijn bij hem inwonende zoon Jan Derk
Sellink de onverdeelde helft in de tot de tussen zijn vrouw en
hem bestaande gemeenschap van goederen behorende onroerende
zaken, benevens in de inboedel c.a. tot de boerderij behorende;
zulks tegen uitkering in de nalatenschap van de waarde volgens
taxatie op de voet, als bij de wet voor boedelscheiding bepaald.
Ter vergoeding van uitreiding, die de andere kinderen genoten,
en onder voorwaarde dat zij die vóór zijn overlijden nog niet
hebben ontvangen, legateert hij aan elk der nog ongehuwde dochters Anna Christina- en Geziena Sellink ƒ 125.= bij vooruitmaking.
Tot erfgenaam van het beschikbaar deel der nalatenschap wordt
benoemd de zoon Jan Derk Sellink. Als legataris zal hij aan zijn
vrouw Johanna Hesselink, indien zij hem overleeft, het beheer en
bestuur der gelegateerde zaken zolang zij dat verlangt, moeten
overlaten.
1144 Inv.nr.5987, akte nr.2113 d.d. 19001204
Johanna Hesselink, echtgenote van Jan Hendrik Sellink, landbouwster op Hoenink in Meddo, geeft haar testament op. Zij herroept
alle vroeger door haar gemaakte testamenten. Zij legateert aan
haar bij haar inwonende zoon Jan Derk Sellink de onverdeelde
helft in de tot de tussen haar en haar man bestaande gemeenschap
van goederen behorende onroerende zaken, benevens in de inboedel
c.a. tot de boerderij behorende, zulks tegen uitkering in de
nalatenschap van de waarde volgens taxatie op de voet, als bij
de wet voor boedelscheiding bepaald.
Ter vergoeding van uitreiding, die de andere kinderen genoten,
en onder voorwaarde dat zij die vóór haar overlijden nog niet
hebben ontvangen, legateert zij aan elk der nog ongehuwde dochters Anna Christina- en Geziena Sellink ƒ 125.= bij vooruitmaking.
Tot erfgenaam van het beschikbaar deel der nalatenschap wordt
benoemd de zoon Jan Derk Sellink. Als legataris zal hij aan haar
man Jan Hendrik Sellink, indien hij haar overleeft, het beheer
en bestuur der gelegateerde zaken zolang hij dat verlangt,
moeten overlaten.
1145 Inv.nr.5987, akte nr.2122 d.d. 19001213
Hendrikus Johannes te Brake, landbouwer op Nieuw Harmelink in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of wettige afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijne
echtgenoote Hendrika Maria ten Brinke tot eenige erfgename van
alles wat ik bij den dood zal nalaten. Mochten echter een of
meer wettige kinderen of wettige afstammelingen daarvan bij
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mijnen dood aanwezig zijn, voor alsdan vermaak ik aan genoemde
mijne vrouw het vruchtgebruik haar leven lang mijner gansche
nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1146 Inv.nr.5987, akte nr.2123 d.d. 19001213
Hendrika Maria ten Brinke, echtgenote van Hendrikus Johannes te
Brake, landbouwster op Nieuw Harmelink in Meddo, geeft haar
testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost uit mijn tegenwoordig huwelijk of wettige afstammelingen van dien mocht komen te overlijden, benoem ik mijnen
echtgenoot Hendrikus Johannes te Brake tot eenige erfgenaam van
alles wat ik bij den dood zal nalaten. Mochten echter een of
meer wettige kinderen of wettige afstammelingen daarvan bij
mijnen dood aanwezig zijn, voor alsdan vermaak ik aan genoemden
mijnen man het vruchtgebruik zijn leven lang mijner gansche
nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1147 Inv.nr.5987, akte nr.2173 d.d. 19010225
1.Janna Geertrui Onnink, weduwe van Jan Hendrik Hesselink (overleden 5-2-1901), landbouwster en herbergierster, op de Kappe in
Meddo; 2.Hendrikus Johannes Wilhelm Hesselink, landbouwer op
idem; 3.Jan Derk Hesselink, landbouwer op Harmelink in Meddo;
4.Jan Hendrik Hesselink jr., landbouwer onder Haaksbergen; 5.Jan
Willem Hesselink, landbouwer onder idem; 6.Johan Gerhard Hesselink, landbouwer op de Kappe; gaan over tot scheiding der goederen behorende zo tot de gemeenschap tussen comparante 1 en haar
overleden man bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de
laatstgenoemde. De overledene heeft testament gemaakt d.d. 3-61890.
De massa van de gemeenschap Hesselink-Onnink bestaat uit:
1.De bouwplaats de Kappe in Meddo, sectie A nrs.494, 495, 2641,
3305, 3306, 3308 t/m 3313, 3321 (deel), 3322 t/m 3334, 3714,
4024, 5069 t/m 5071, en H nrs.10, 11, 1739, 1821, 1822, 1824,
1825, 1828, 2909 t/m 2911, 3927, 3931 en A nr.3314, samen
23.14.71 hectare en de onverdeelde helft van weiland het Illegoor, sectie A 3792 voor 't geheel groot 0.11.50 hectare.
2.Drie zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
3.De inboedel, tapperij, voorraad dranken, vee, bouwgereedschap,
bouwerij, geoogst en te velde staande vruchten op deze bouwplaats, samen ................................
ƒ 10000.=
4.Twee zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
5.Vaste goederen te Winterswijk, sectie A nrs.541, 543,
547, 551, 712, 716 t/m 718, 3315 t/m 3318, 3321 (deel),
3727, 5523, 6986 t/m 6088 en H nrs.16, 17, en 1740,
samen 14.38.33 hectare, samen ........................ " 4000.=
6 t/m 19.Vorderingen incl. lopende rente ............ " 7169,82
__________
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totaal actief ƒ 21169,82
passief ............................. ............... "
908,67
__________
blijft zuiver actief ƒ 20261,15
Janna Geertrui Onnink is gerechtigd voor de helft (ƒ 10130,575),
terwijl elk der 5 kinderen gerechtigd is voor ƒ 2026,115.
De vaste goederen 1, 2 en 3 gaan naar Hendrikus Johannes Wilhelm
Hesselink; de goederen onder 4 en 5 gaan naar Johan Gerhard
Hesselink.

1148 Inv.nr.5976, akte nr.17 d.d. 19010117
(eerste zitting d.d.3-1-1901 akte nr.1). Veiling ten verzoeke
van 1.Gerrit Willem Grevink, landbouwer op Bijvank in Meddo;
2.Bernard Gerrit Berenschot, landbouwer op Voshuis in Meddo voor
zich en als vader en voogd van zijn 3 minderjarige kinderen uit
zijn echt met wijlen Janna Geertruid Loitink, met name Jan Derk, Berend Willem- en Gerharda Willemina Berenschot, voorts als
lasthebber van Janna Hendrika Berenschot, ongehuwd, landbouwster
op Voshuis; 3.Gerrit Jan Abbink, landbouwer op Siebink in Meddo
als toeziend voogd van de sub 2 genoemde minderjarigen. Geveild
wordt het bouwplaatsje Maashuisje in Meddo, in 15 percelen:
1.Huisperceel, sectie A nrs.374, 316, 319, 320, 265, 270, 275,
276, 3134 (dit laatste abusief t.n.v. Jan Hendrik Oonk), samen
groot 1.28.40 ha; koper wordt Jan Hendrik Oonk, landbouwer op
Driehuis in Meddo voor ƒ 1800.=.
2.Weiland "den Timpen", sectie A nrs.315 ad 0.07.90 ha; koper
wordt idem voor ƒ 70.=.
3.Broekgrond "Bietenslat", sectie A nr.309 ad 0.15.30 ha; koper
idem voor ƒ 60.=.
4.Bouwland bij Maasschuur, sectie A nr.359 ad 0.04.70 ha; koper
wordt Jan Hendrik Maas, landbouwer op Maas in Meddo voor ƒ 30.=.
5.Weiland "het Broeksken", sectie A nr.356 ad 0.20.10 ha; koper
wordt idem voor ƒ 160.=.
6.Bouwland "den Tienden", sectie A nr.367 ad 0.16.20 ha; koper
idem voor ƒ 150.=.
7.Bouwland "den Bulten", sectie A nr.369 ad 0.15.90 ha; koper
idem voor ƒ 150.=.
8.Bouwland achter op het Kempken, sectie A nr.373 ad 0.03.70 ha;
koper idem voor ƒ 20.=.
9.Dennebos, sectie A nr.341 ad 0.12.00 ha; koper wordt Gerrit
Willem te Kronnie, landbouwer op Wesselshuis in Meddo, voor ƒ
45.=.
10.Bouwland "Lantinkskamp", sectie A nrs.195 en 196, samen ad
0.35.80 ha; koper wordt Jan Jacob van Dunnewold, landbouwer op
Jonkers in Meddo, voor ƒ 280.=.
11.Weiland "de Koemaat", sectie I nrs. 1339 t/m 1341, samen ad
0.85.40 ha; koper wordt Hermanus Oonk, landbouwer op Moskers in
Meddo voor ƒ 550.=.
12.Heide in het Meddoscheveld, sectie A nr.4469 groot 3.57.10
ha; koper wordt Bernard Andreas Roelvink, candidaat in de rech15 november 2006
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ten te Leiden, voor ƒ 400.=.
13.Heide bij de Stoommolen, sectie H nrs.1871 (abusief t.n.v.
J.H.Maas), 1873, samen groot 1.26.10 ha; koper wordt Bernard
Gerrit Berenschot op Voshuis in Meddo, samen met zijn 4 voorgenoemde kinderen, voor ƒ 325.=; kopers zijn te samen reeds eigenaren van de helft van dit perceel.
14.Heide het veen, sectie H nr.1731 ad 0.43.80 ha; koper wordt
Jan Hendrik Maas voornoemd voor ƒ 225.=.
15.Gezit in de Herv.Kerk te Winterswijk; koper wordt Lubbert
Derk Verink, landbouwer op de Peele in Corle, voor ƒ 160.=.
Er zijn geen titels van aankomst bekend.

1149 Inv.nr.5976, akte nr.61 d.d. 19010320
1.Janna Barta Roerdink, weduwe Albertus Gerrit Tenkink (overleden 9-10-1896), op Boeijenk-Gelderesch in Meddo; 2.Jan Gerhard
Tenkink, grondeigenaar te Rekken; 3.Jan Willem Johan Tenkink,
grondeigenaar op Boeijenk-Gelderesch; 4.Classina Johanna Tenkink, gehuwd met Frederik Hendrik Lindenhovius, koopman te
Winterswijk; 5.Hanna Elisabeth Tenkink, gehuwd met Willem Hesselink, koopman te Winterswijk; 6.Catharina Alberta Tenkink,
zonder beroep op Boeijenk-Gelderesch; willen scheiding van de
nalatenschap van Albertus Gerrit Tenkink.
Ad 2 is kind uit 1e huwelijk, ad 3 t/m 6 zijn kinderen uit 2e
huwelijk. Tweede huwelijk is aangegaan in gemeenschap van winst
en verlies (voorwaarden 30-5-1860, notaris ter Braak te Eibergen); er is echter geen winst.
Comparante 1 heeft vordering ad ƒ 1000.= (huwelijksaanbreng) en
ƒ 6800.= (uit ouderlijke boedel opgekomen). Van vruchtgebruik
van aanbrengst van de man ziet comparante 1 af. Comparanten
geven geen uitvoering aan testament van de overledene (16-31894), maar delen op voet van gelijke rechten.
De deelmassa bestaat uit:
1.Roerende lichamelijke zaken ....................... ƒ 1660.=
2.Bouwplaats Boeijenk-Gelderesch in Meddo, sectie A
nrs.2480, 2481, 2486 t/m 2488, 2491, 2493, 2494, 2497
t/m 2499, 2501, 2506, 2509, 2510, 2512, 2516 t/m 2519,
2521, 2523, 2524, 2526 t/m 2529, 2534, 2535, 2560,
2571, 2575, 3470, 3496, 3558 t/m 3560, 3621 t/m 3627,
3667, 3692, 3734, 3784, 3785, 3799, 3800, 3888, 3921,
3922, 4082, 5090, 5094, 5098, 5158 t/m 5160, 5213, 5254,
5255, 5314 t/m 5317, 5429, 5430, 5572 t/m 5574, 5913,
zuidelijke helft 3774 en van 5686 en van 5687, samen
63.07.28 hectare .................................... " 21494,06
3.Bouwplaats Tjeenk met de Smid in Meddo, sectie A
nrs.1096, 2208, 2212 t/m 2214, 2233, 2234, 2308 t/m
2310, 2419 t/m 2421, 2435 t/m 2437, 2442, 2444, 2447,
2451, 3777, 3793, 3892, 4086, 4087, 4095, 4096, 4121,
5639 t/m 5641, 5859, 5872, 5873, 6020, 6021, 6106, 6107,
noordelijke helft van 3774, 5686 en 5687, samen
37.51.90 hectare .................................... " 11460,68
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4.Wei-, bouwland en bos in Meddo sectie A nrs.2474 t/m
2477 en 2540, samen 1.73.44 hectare ................. " 1161,76
5.Bosgrond genaamd Steengraven in Meddo, sectie A nr.
743 groot 0.76.10 hectare ........................... "
300.=
6.Twee aandelen in de Meddosche molen met gronden in
Meddo, sectie A nrs.5377, 6117, 6118, samen 0.38.30
hectare ............................................. "
400.=
7.Vijf gezitten in de Hervormde Kerk te Winterswijk . "
500.=
8 t/m 14.Obligatiën, samen .......................... " 16667.=
15.Contante gelden .................................. " 2000.=
__________
samen
ƒ 55643,50
af: de vordering van comparante ad 1 ................ " 7800.=
__________
zuivere nalatenschap ƒ 47843,50
Elk der kinderen is hierin gerechtigd voor ƒ 9568,70.
Toedeling o.a.:
a.Aan Jan Gerhard Tenkink: bosgrond Steengraven (zie ad 5).
b.Aan Jan Willem Johan Tenkink: roerend goed (ad 1), bouwplaats
Boeijenk-Gelderesch (ad 2), helft van de gezitten (ad 7), ¼e in
de molenaandelen (ad 6).
c.Aan Classina Johanna Tenkink: de gronden ad 4, ¼e in de molenaandelen (ad 6).
d.Aan Hanna Elisabeth Tenkink: ¼e in de molenaandelen (ad 6).
e.Aan Catharina Alberta Tenkink: bouwplaats Tjeenk met Smid (ad
3), ¼e in de molenaandelen (ad 6), helft van de gezitten (ad 7).
1150 Inv.nr.5987, akte nr.2198 d.d. 19010321
Gradus Johannes Stammers, landbouwer op Bothoek in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of wettige afstammelingen daarvan mocht komen te
overlijden, benoem ik mijne echtgenoote Johanna Berendina ter
Woord tot eenige erfgename van alles wat ik bij den dood zal
nalaten. Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, voor alsdan
legateer ik aan genoemde mijne vrouw het vruchtgebruik haar
leven lang, mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1151 Inv.nr.5987, akte nr.2199 d.d. 19010321
Johanna Berendina ter Woord, echtgenote van Gradus Johannes
Stammers, landbouwster op Bothoek in Meddo, geeft haar testament
op:
"Ik herroep bij deze alle vroeger door mij gemaakte uiterste
wilsbeschikkingen. Voor het geval ik zonder achterlating van
wettig kroost of wettige afstammelingen daarvan mocht komen te
overlijden, benoem ik mijnen echtgenoot Gradus Johannes Stammers
tot eenigen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten.
Mochten echter een of meer wettige kinderen of afstammelingen
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van dien bij mijn overlijden aanwezig zijn, voor alsdan legateer
ik aan mijnen genoemden man het vruchtgebruik zijn leven lang,
mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling."
1152 Inv.nr.5987, akte nr.2203 d.d. 19010328
Ten verzoeke van 1.Antoon Toebes, bakker te Meddo, weduwnaar van
Anna Johanna Holkenborg (overleden 29-12-1900), voor zich en als
voogd over zijn 2 minderjarige kinderen Anna Johanna- en Johannes Hermanus Toebes; 2.Bernadus Johannes Knippenberg, bakker en
kastelein te Lichtenvoorde als toeziend voogd; 3.Johannes Bernardus Toebes, bakker te Meddo; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo tot de door de dood van
Anna Johanna Holkenborg ontbonden gemeenschap van goederen
tussen haar en haar man bestaan hebbende, als tot de nalatenschap van de overledene.
Roerende goederen: ƒ 898,50.
Contante gelden: ƒ 100,50.
Vaste goederen: deze komen voor onder art.3095 van de kadastrale
legger van Winterswijk.
Schulden der gemeenschap: ƒ 478.=.
Schuld der nalatenschap: begrafeniskosten ad ƒ 45.=.
1153 Inv.nr.5987, akte nr.2263 d.d. 19010610
Ten verzoeke van 1.Johannes Hendrikus Siebelink, weduwnaar van
Johanna Hendrika Everink (overleden 3-3-1901), landbouwer op het
Hagen in Meddo, voor zich en als voogd over zijn 2 minderjarige
kinderen Johanna Hendrika- en Maria Aleida Siebelink; 2.Johannes
Hendrikus Everink, landbouwer op Everink bij Groenlo als toeziend voogd der minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving
der baten en schulden behorende zo tot de door de dood van
Johanna Hendrika Everink ontbonden gemeenschap van goederen
tussen comparant 1 en zijn vrouw bestaan hebbende, als tot de
nalatenschap van laatstgenoemde. Overledene heeft testament
opgemaakt d.d.6-8-1895.
Roerende goederen: ƒ 1742,25.
Contanten: ƒ 124,30.
Schuld der gemeenschap: de geldpacht verschuldigd van de bouwplaats Hagen aan de eigenaar Hendrikus Hulshof ad ƒ 50.= per
jaar van 22-2-1901 af.
Schuld der nalatenschap: begrafeniskosten ad ƒ 120.=.
1154 Inv.nr.5987, akte nr.2264 d.d. 19010613
Ten verzoeke van 1.Gerrit Willem Toebes, landbouwer op Hijinkhuisje in Meddo, voor zich en als toeziend voogd over nagenoemde
minderjarige; 2.Gerrit Hendrik Heinen, landbouwer in Brinkheurne, gehuwd met Geziena Toebes; 3.Jan Derk Schols, landbouwer te
Meddo, gehuwd met Willemina Toebes; 4.Jan Hendrik Hemmink te
Brinkheurne, eerder weduwnaar van Johanna Toebes voor zich, als
thans hertrouwd met Geertruida Toebes en als voogd over de uit
1e huwelijk geboren minderjarige dochter Geertruida Berendina
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Hemmink; 5.Albert Matinus Jansen, landbouwer te Huppel, gehuwd
met Aleida Toebes; wordt overgegaan tot beschrijving der baten
en schulden behorende tot de nalatenschap van wijlen hun vader
en schoonvader Jan Berend Toebes, overleden te Meddo op 16-41901. Erfgenamen zijn 5 kinderen (comparant 1 en gehuwde vrouwen
sub 2, 3, 4 en 5) elk voor 1/6e deel, en de minderjarige sub 4
(bij plaatsvervulling voor haar moeder) voor 1/6e deel.
Roerende goederen: een kast ad ƒ 10.= (volgens aangever door
erflater geschonken aan diens kleinzoon Hendrik Jan Toebes); een
kerkboek (idem aan kleindochter Geziena Toebes) geschat op 1
gulden en een zilveren horologie (idem aan Hendrik Jan Toebes)
geschat op 3 gulden.
Vorderingen: ƒ 500.=.
Inlegging bij de Spaarbank der Mij. tot Nut van het Algemeen
Departement Winterswijk: ƒ 185,30 Nederlandsch en 14 gulden 70
cent Fransch courant.
1155 Inv.nr.5977, akte nr.187 d.d. 19011105
1.Janna Willemina Beijers, weduwe van Jan Hendrik Maas (overleden 21-3-1901 op de Horst in Meddo), voor zich en als moeder en
voogdes van de minderjarige Jan Willem Maas; 2.Jan Berend Maas;
3.Jan Hendrik Maas; 4.Berendina Willemina Maas, gehuwd met
Hendrik Willem Meerdink; 5.Jan Willem Maas als toeziend voogd
over genoemde minderjarige; alle landbouwers in Meddo; willen
scheiding van de goederengemeenschap bestaan hebbende tussen
Janna Willemina Beijers en wijlen haar man. Zij waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd; erfgenamen zijn de 4 kinderen genoemd ad 1 t/m 4. Er is nog geen boedelbeschrijving opgemaakt.
De gemeenschap bestaat uit:
1.Inboedel, levende have, gewas en landbouwgereedschap ƒ 2801,55
2 t/m 7.Obligatiën c.a. (incl.rente) ................. " 5093,05
_________
tezamen ƒ 7894,60
Schulden: huur der bouwplaats de Horst ad ƒ 250.= aan
Abraham Esselink en nog ƒ 18,20 aan enkele belastingen " 268,20
_________
zuivere gemeenschap dus ƒ 7626,40
Hierin is comparante 1 gerechtigd voor de helft, dus ƒ 3813,20;
de 4 kinderen zijn samen gerechtigd voor ƒ 3813,20. Dit laatste
bedrag moet worden verminderd met de begrafeniskosten ad
ƒ 44,50.
Er resteert dan ƒ 3768,70, waarvan ieder dan ƒ 942,175 toekomt.
De inboedel c.a., genoemd sub 1, wordt toegedeeld aan Jan Berend
Maas.

1156 Inv.nr.5977, akte nr.46 d.d. 19020324
(eerste zitting d.d.10-3-1902 akte nr.37). Veiling ten verzoek
van: 1.Johannes Antonius Kamps, kunstdraaier te Winterswijk voor
zich en als lasthebber van a.Johannes Gerardus Blomezath,
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schoenmaker te Aalten, gehuwd met Johanna Maria Geertruida Kamps
en
b.Johannes
Bernardus
Kamps,
logementhouder
te
Aalten;
2.Hubert Ferier, koopman te Winterswijk, als gehuwd met Johanna
Berendina Kamps.
Geveild wordt de bouwplaats Klumpers in Meddo. Koper wordt voor
ƒ 7777,79 Jan Willem Weerkamp, landbouwer op Bras in het Woold,
die verklaart te hebben gekocht in opdracht van:
a.Gerrit Jan Nijenhuis, radmaker op Tenkkamp in Ratum: de bouwplaats Klumpers sectie A nrs.1589 t/m 1591, 1597 t/m 1599, 4752
t/m 4756, 3862, 1592, 4355 t/m 4357, 4518, 3815 ad 12.85.00
hectare voor ƒ 6649,04 onder naasting van al het daarop staand
hout ten bedrage van ƒ 174.=.
b.Berend Willem te Voortwis, landbouwer op Scholtenhuis in
Meddo: bouw- en weiland den Blankerd in Meddo sectie A nrs.1732
en 1723, samen 0.62.30 he, voor ƒ 703.= onder naasting van het
daarop staand hout ten bedrage van ƒ 3.=.
c.Gerrit Jan Nijweide, landbouwer op Smitshuis in Meddo: heide
in Meddo sectie A nr.4601 ad 2.63.50 ha voor ƒ 425,75.
Aan verkopers zijn geen titels van aankomst bekend.
1157 Inv.nr.5982, akte nr.66 d.d. 19020509
Jan Berend Dreeijers, landbouwer op Goossens-Nijhuis in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Kom ik te sterven zonder kinderen of afkomelingen na te laten
zoo benoem ik mijne echtgenoote Janna Berendina Oonk bij deze
tot mijne eenige en algeheele erfgename. Kom ik te sterven met
achterlating van kinderen of afkomelingen zoo legateer ik mijne
genoemde echtgenoote bij deze het vruchtgebruik mijner geheele
nalatenschap, vrij van de zekerheidstelling."
N.B. Op de kant: overleden 25-5-1913.
1158 Inv.nr.5982, akte nr.67 d.d. 19020509
Janna Berendina Oonk, landbouwster, huisvrouw van Jan Berend
Dreeijers op Goossens-Nijhuis in Meddo, geeft haar testament op:
"Kom ik te sterven zonder kinderen of afkomelingen na te laten
zoo benoem ik mijn echtgenoot Jan Berend Dreeijers bij deze tot
mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam. Kom ik te sterven met
achterlating van kinderen of afkomelingen zoo legateer ik mijn
genoemden echtgenoot bij deze het vruchtgebruik mijner geheele
nalatenschap, vrij van de zekerheidstelling.
1159 Inv.nr.5982, akte nr.94 d.d. 19020707
Jan Jacob van Dunnewold, grondeigenaar op Jonkers in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Ik herroep alle testamenten door mij vóór heden gemaakt. Ik
legateer aan mijn zoon Frederik Jan van Dunnewold:
1.Het goed Jonkers als thans door mij wordt bebouwd en bezeten,
met de bijbehoorende bouwplaats Jonkerstuente, tegen inbreng
binnen drie maanden na mijn dooddag van 16000 gulden;
2.Mijn inboedel, vee, landbouwgereedschap, geoogst en ongeoogst
gewas, vrij van inbreng.
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Mochten deze beschikkingen ten behoeve van mijnen zoon, tengevolge van verzet mijner overige erfgenamen, niet ten volle
kunnen worden uitgevoerd, zoo zal mijn zoon Frederik Jan van
Dunnewold erfgenaam zijn van het beschikbaar deel mijner nalatenschap."
1160 Inv.nr.5612, akte nr.205 d.d. 19020723 (Groenlo).
Johannes Bernardus Overkamp, steenfabrikant, wonende te Meddeho
onder Winterswijk, geeft zijn testament op:
"De comparant verklaarde te herroepen alle vroegere uiterste
wilsbeschikkingen. Te legateeren aan zijne echtgenoote Grada
Henrica Revehorst het levenslang vruchtgebruik zijner nalatenschap. In voldoening van hun wettelijk erfdeel:
a.zijn gehuwde kinderen te ontheffen van de verplichting tot
inbreng.
b.zijn ongehuwde kinderen te legateeren bij hun huwelijk of
vertrek een uitreiding, zooals de gehuwden die gehad hebben en,
zoo lang zij ongehuwd zijn den ingang of thuiskomst.
Te benoemen tot zijn eenigen en algeheelen erfgenaam zijn zoon
Gerhardus Hendrikus Overkamp onder den last om: 1.zijn schulden
te betalen; 2.zijn begrafeniskosten te voldoen; 3.zijn ongehuwde
broeders en zusters bij hun huwelijk of vertrek een uitreiding
te verschaffen en 4.hun, zoolang zij ongehuwd zijn, te verleenen
een vrijen ingang of thuiskomst, zoowel in gezonden als zieken
staat, mits gezond zijnde tot huisbeste mede-arbeidende.
Mochten om welke redenen ook bovenstaande beschikkingen niet
worden nagekomen, dan verklaarde hij zijn zoon Gerhardus Hendrikus te benoemen tot erfgenaam, voor zooveel de wet toelaat. Bij
vooroverlijden van dien zoon Gerhardus Hendrikus treden zijn
afkomelingen bij plaatsvervulling op.
Eindelijk verklaart hij dien zoon te benoemen tot uitvoerder
zijner uiterste wilsbeschikking, met het recht van inbezitneming
zijner nalatenschap."
N.B. In de kant staat: Overleden 22-6-1911.

1161 Inv.nr.5612, akte nr.206 d.d. 19020723 (Groenlo).
Grada Henrica Revehorst, echtgenote van Johannes Bernardus
Overkamp, steenfabrikant, wonende te Meddeho onder Winterswijk,
geeft haar testament op:
"De comparante verklaarde te herroepen hare vroegere uiterste
wilsbeschikkingen. Te legateeren aan haren echtgenoot het levenslang vruchtgebruik harer nalatenschap. In voldoening van hun
wettelijk erfdeel:
a.hare gehuwde kinderen te ontheffen van de verplichting tot
inbreng.
b.hare ongehuwde kinderen te legateeren bij hun huwelijk of
vertrek een uitreiding, zooals de gehuwden die hebben genoten
en, zoolang zij ongehuwd zijn, den ingang of thuiskomst.
Te benoemen tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam haren zoon
Gerhardus Hendrikus Overkamp, onder den last om: 1.hare schulden
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te betalen; 2.hare begrafeniskosten te voldoen; 3.zijn ongehuwde
broeders en zusters bij hun huwelijk of vertrek een uitreiding
te verschaffen en 4.hun, zoolang zij ongehuwd zijn, te verleenen
een vrijen ingang of thuiskomst, zoowel in gezonden als zieken
staat, mits gezond zijnde tot huisbeste mede-arbeidende.
Mochten om welke redenen ook bovenstaande beschikkingen niet
worden nagekomen, dan verklaarde zij haren zoon Gerhardus Hendrikus te benoemen tot erfgenaam, zoor zooveel de wet toelaat.
Bij vooroverlijden van den erfgenaam Gerhardus Hendrikus treden
zijn afkomelingen bij plaatsvervulling op.
Eindelijk verklaarde zij deze haren zoon te benoemen tot uitvoerder harer uiterste wilsbeschikking, met recht van inbezitneming harer nalatenschap."
N.B. In de kant staat: Overleden 10-12-1902.
1162 Inv.nr.5988, akte nr.2535 d.d. 19020821
Johanna Geziena Mellink, huisvrouw van Berend Willem Knuivers,
landbouwster te Meddo, geeft haar testament op. Zij herroept
alle vroeger door haar gemaakte testamenten. Zij legateert aan
haar zoon Jan Willem Knuivers, bij haar inwonende, haar helft in
de tussen haar man en haar bestaande huwelijksgemeenschap, t.w.:
a.Vaste goederen te Meddo, sectie A nrs.2198 t/m 2200, 3075,
3076, 3751, 3838, 3990, 4138, 4144, 4213, 6194, 6251, 6252,
samen 7.88.36 hectare;
b.Drie zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
c.Inboedel c.a., tot de boerderij en timmermanzaak behorende;
dit tegen uitkering binnen een jaar na haar dood van:
1.ƒ 400.= aan elk harer dochters Maria Johanna- en Janna Geertrui Knuivers, onder aftrek van het bedrag der huwelijks uitreiding voor de helft, zo zij die bij haar leven nog ontvangen
zullen hebben;
2.ƒ 350.= aan haar zoon Hendrik Jan Knuivers of diens wettige
afstammelingen.
Mocht een der legitimarissen zich tegen deze beschikking verzetten, dan verlangt zij dat het legaat t.b.v. dezelfde zoon in
stand blijft, echter dan tegen uitkering in de nalatenschap in
contanten der waarde volgens taxatie door deskundigen op den
voet als voor boedelscheiding bepaald, terwijl dan Jan Willem
Knuivers tevens benoemd wordt tot erfgenaam van dat gedeelte der
nalatenschap waarover de wet erflaatster de vrije beschikking
geeft.
N.B. Overleden 27-5-1921.
1163 Inv.nr.5988, akte nr.2536 d.d. 19020821
Berend Willem Knuivers, timmerman te Meddo, geeft zijn testament
op. Hij herroept alle vroeger door hem gemaakte testamenten. Hij
legateert aan zijn zoon Jan Willem Knuivers, bij hem inwonende,
zijn helft in de tussen zijn vrouw en hem bestaande huwelijksgemeenschap, t.w.:
a.Vaste goederen te Meddo, sectie A nrs.2198 t/m 2200, 3075,
3076, 3751, 3838, 3990, 4138, 4144, 4213, 6194, 6251, 6252,
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samen 7.88.36 hectare;
b.Drie zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Winterswijk.
c.Inboedel c.a., tot de boerderij en timmermanzaak behorende;
dit tegen uitkering binnen een jaar na zijn dood van:
1.ƒ 400.= aan elk zijner dochters Maria Johanna- en Janna Geertrui Knuivers, onder aftrek van het bedrag der huwelijks uitreiding voor de helft, zo zij die bij zijn leven nog ontvangen
zullen hebben;
2.ƒ 350.= aan zijn zoon Hendrik Jan Knuivers of diens wettige
afstammelingen.
Mocht een der legitimarissen zich tegen deze beschikking verzetten, dan verlangt hij dat het legaat t.b.v. dezelfde zoon in
stand blijft, echter dan tegen uitkering in de nalatenschap in
contanten der waarde volgens taxatie door deskundigen op den
voet als voor boedelscheiding bepaald, terwijl dan Jan Willem
Knuivers tevens benoemd wordt tot erfgenaam van dat gedeelte der
nalatenschap waarover de wet erflater de vrije beschikking
geeft.
N.B. Overleden 30-8-1902.
1164 Inv.nr.5978, akte nr.117 d.d. 19020822
Garrit Jan Berenschot, landbouwer op Damkot in het Woold, als
curator van de bij vonnis van de arrondissements - rechtbank
Zutphen d.d. 29-12-1892 onder curatele gestelde Gerrit Hendrik
Berenschot, heeft voor 4500 gulden verkocht aan Bernard Gerrit
Berenschot, landbouwer, wonende op Voshuis in Meddo, de bouwplaats Tolkamp in Meddo, sectie H nrs.142, 1846, 1847, 1849 t/m
1851, 2913, 4216, 4218, 4220, 4221, 4225 t/m 4228, samen groot
6.09.10 ha en de onverdeelde helft van sectie H nr.1732 geheel
groot 0.51.20 ha. De laatste titel van aankomst is een acte van
12-6-1892 voor notaris Roelvink verleden.
1165 Inv.nr.5988, akte nr.2574 d.d. 19021016
Johannes Gerhardus Elsinghorst, landbouwer op Schurink in Meddo,
geeft zijn testament op. Hij herroept alle vroeger door hem
gemaakte testamenten. Hij legateert aan zijn bij hem inwonende
zoon Johannes Josephus Elsinghorst zijn onverdeelde helft in de
tussen zijn vrouw en hem bestaande goederengemeenschap, t.w.:
a.inboedel, levende have, landbouw- en deelgereedschap, geoogste
en te velde staande vruchten, provisie c.a., aanwezig op Schurink;
b.onroerende zaken met al wat daartoe rechtens behoort;
alles tegen een uitkering in zijn nalatenschap van een som van ƒ
7000.=.
Mochten zijn overige kinderen of wettige erfgenamen met deze
vermaking geen genoegen nemen, dan wenst erflater dat bovengemeld legaat aan dezelfde persoon in stand blijft, maar dan tegen
uitkering van de waarde volgens taxatie door deskundigen op den
voet als bij boedelscheiding gebruikelijk, terwijl hij dan
tevens legataris benoemt tot erfgenaam van dat gedeelte der
nalatenschap, waarover de wet hem de vrije beschikking geeft.
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Wanneer de zoon vóór erflater overlijdt of het legaat niet
aanneemt, dan zullen alle voormelde beschikkingen t.b.v. zijn
wettige afstammelingen gelden.
1166 Inv.nr.5988, akte nr.2575 d.d. 19021016
Maria Frederika Poelhuis, huisvrouw van Johannes Gerhardus
Elsinghorst, landbouwster op de bouwplaats Schurink in Meddo,
geeft haar testament op. Zij herroept alle vroeger door haar
gemaakte testamenten. Zij legateert aan haar bij haar inwonende
zoon Johannes Josephus Elsinghorst haar onverdeelde helft in de
tussen haar man en haar bestaande goederengemeenschap, t.w.:
a.inboedel, levende have, landbouw- en deelgereedschap, geoogste
en te velde staande vruchten, provisie c.a., aanwezig op Schurink;
b.onroerende zaken met al wat daartoe rechtens behoort;
alles tegen een uitkering in haar nalatenschap van een som van
ƒ 7000.=.
Mochten haar overige kinderen of wettige erfgenamen met deze
vermaking geen genoegen nemen, dan wenst erflaatster dat bovengemeld legaat aan dezelfde persoon in stand blijft, maar dan
tegen uitkering van de waarde volgens taxatie door deskundigen
op den voet als bij boedelscheiding gebruikelijk, terwijl zij
dan tevens legataris benoemt tot erfgenaam van dat gedeelte der
nalatenschap, waarover de wet haar de vrije beschikking geeft.
Wanneer de zoon vóór erflaatster overlijdt of het legaat niet
aanneemt, dan zullen alle voormelde beschikkingen t.b.v. zijn
wettige afstammelingen gelden.
1167 Inv.nr.5988, akte nr.2598 d.d. 19021123
Johannes Hermanus Hendrikus Hoijtink, molenaar te Meddo, geeft
zijn testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik legateer thans aan mijne echtgenoote
Harmina van de Maat de mij toekomende onverdeelde helft of
aandeelen in alle tot de gemeenschap tusschen mijne vrouw en mij
bestaande, behoorende vaste goederen, inboedel, levende have,
landbouw-, winkel-, deel- en bakkersgereedschappen, vruchten te
velde, provisie, en alles tot het bakkers-molenaarsbedrijf
behoorende, en zulks tegen uitkeering der waarde in contanten,
volgens taxatie van deskundigen op den voet als voor boedelscheiding gebruikelijk. Bij vóóruitmaking legateer ik aan mijne
bij mij inwonende kinderen Hendrik Jan-, Bernardus Johannes- en
Herman Hoijtink, elk twee honderd gulden, en aan Gerritje Hoijtink honderd gulden, terwijl ik tot erfgename van het nog overig
beschikbare deel mijner nalatenschap benoem mijne genoemde vrouw
Harmina van de Maat.
1168 Inv.nr.5988, akte nr.2602 d.d. 19021127
Gerrit Jan Lambertus Groot Beernink, landbouwer, wonende onder
Vreden, verkoopt aan Jan Derk Poelhuis, landbouwer, wonende op
Waijerdink in Meddo, het een derde onverdeeld gedeelte in een
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weide te Meddo, sectie A nr.4046, voor het geheel groot 1.33.20
ha, waarvan geen titels van aankomst bekend zijn. De koopsom
bedraagt 350 gulden.
1169 Inv.nr.5988, akte nr.2718 d.d. 19030512
Berendina Roerdinkholder, huisvrouw van Gerrit Jan te Kolstee,
landbouwster op Panovenschoppe in Meddo, geeft haar testament
op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Tot eenigen erfgenaam van alles wat ik
bij den dood zal nalaten, benoem ik thans mijnen echtgenoot
Gerrit Jan te Kolstee."
N.B. Overleden 18-6-1903.
1170 Inv.nr.5988, akte nr.2719 d.d. 19030512
Gerrit Jan te Kolstee, landbouwer, wonende op Panovenschoppe in
Meddo, geeft zijn testament op:
"Alle testamenten vroeger door mij gemaakt verklaar ik hierbij
te herroepen. Ik benoem thans tot eenige erfgename van alles wat
ik bij den dood zal nalaten, mijne echtgenoote Berendina Roerdinkholder."
N.B. Overleden 7-2-1932.
1171 Inv.nr.5979, akte nr.95 d.d. 19030528
(eerste zitting d.d.14-5-1903 akte nr.90). Veiling ten verzoeke
van Antonius Johannes Hendrikus Schilderink, zonder beroep,
wonende te Aalten. Geveild wordt de bouwplaats 't Voorde in
Meddo
met
een
perceel
heide
in
Zwolle
onder
Eibergen;
gem.Winterswijk, sectie A nrs.3649 t/m 3651, 5424 t/m 5428,
1079, 6265, 6227, 6226, 5493 t/m 5499, 1084, 2902, 1038, 1034,
3601, 3602, 3682, 1090, 1091, 2958, 1036, 1037, 3610, 3614,
1612, 3613, 6386, 1027, 6382, 6384, 6380, 3599, 2901, 6377,
1125, 2441, 5268, 5269 samen 11.94.53 ha en gem.Beltrum sectie A
nrs.2246, 2247 samen 2.67.20 ha. Kopers worden Johannes Hendrikus Grevink, Gradus Johannes Grevink, Grada Johanna Grevink en
Johanna Grada Grevink, allen landbouwers op Schoppershuis in
Meddo voor 7086 gulden. Bij verkoper zijn geen titels van aankomst van het vastgoed bekend.
1172 Inv.nr.5989, akte nr.2775 d.d. 19030811
1.Johanna Dora te Veene, weduwe Hendrik Goossens; 2.Willem
Goossens; 3.Jan Willem Johan Tenkink, gehuwd met Janna Geziena
Goossens, landbouwers, allen wonende te Meddo, willen scheiding
en deling zo der gemeenschap van winst en verlies (krachtens
huwelijksvoorwaarden 20-6-1870) tussen comparante 1 en haar man
bestaan hebbende, als der nalatenschap van laatstgenoemde. De
overledene heeft bij testament d.d. 5-5-1887 aan zijn zoon
Willem Goossens de bouwplaats Nieuw Giffel c.a. gelegateerd
tegen uitkering van ƒ 7000.=.De huwelijksvoorwaarden geven de
weduwe vruchtgebruik, dat deze echter niet aanvaardt. Erfgenamen
zijn de zoon Willem Goossens uit eerste huwelijk met Johanna
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Geziena te Veene en de dochter Janna Geziena Goossens uit 2e
huwelijk.
Legaat bouwplaats Nieuw Giffel gaat naar Willem Goossens; betreft sectie A nrs.1241, 1259, 1262, 1267, 3741, 3850, 3867,
3956 t/m 3960, 3965, 3967 t/m 3971, 3974, 3975, 3978 t/m 3981,
3998, 4000,
5174, 5263, 5392, 5393, 5591, 5704, 5705, 5875, 5590, 6267,
6358, 6310 t/m 6312, 6315 t/m 6318, samen groot 14.72.20 hectare.
De boedel bestaat uit:
1.Uitkering door legataris Willem Goossens ........ ƒ 7000.-2.Bouwplaatsje Beijers te Meddo, sectie A nrs.4994
t/m 4999, 6071, 6072, 6073, 6098, 6099, 5000, 5001,
6144, 5.70.40 hectare ............................. " 1662,275
3.Perceel heide in Meddo, sectie A nr.6158 ad
3.93.90 hectare ................................... "
393,90
4.Twee woningen aan Walienschen weg (Winterswijk)
" 1900.=
5.Twee woningen aan Wamelinkweg (Winterswijk) ..... " 4200.=
6 t/m 18.Obligaties, aandelen, vorderingen (incl.
rente ............................................. " 12138,285
19.Anderhalf gezit in de Herv.Kerk te Winterswijk
"
150.=
20.Kleren, linnen en beddegoed, ad ................ "
155.=
___________
totaal
ƒ 27599,46
passief: enkele rekeningen, ad .................... "
215,04
___________
Blijft een zuiver actief van ƒ 27384,42
Hierin zijn gerechtigd:
a.Weduwe Johanna Dora te Veene ........ƒ 5820,55
b.Willem Goossens ....................." 10706,935
c.Johanna Geziena Goossens ............" 10706,935
___________
samen ƒ 27234,42
waarnaast kennelijk de zitplaatsen in de Herv.Kerk ad ƒ 150.=
(post nr.19) afzonderlijk naar de weduwe Johanna Dora te Veene
zijn gegaan. Van het vastgoed worden die genoemd onder nrs.2, 3
en 5 toegedeeld aan Johanna Geziena Goossens en echtgenoot; het
vastgoed genoemd onder nr.4 gaat naar Willem Goossens.
1173 Inv.nr.5980, akte nr.11 d.d. 19040113
Comparanten 1.Frederik Jan van Dunnewold op Jonkers; 2.Johanna
Geertruida van Dunnewold, gehuwd met Berend Willem te Kronnie op
Wessels; 3.Dora Johanna van Dunnewold, gehuwd met Derk Willem te
Gronde op Dieterink; 4.Janna Willemina Oonk op Jonkers, weduwe
van Jan Jacob van Dunnewold (overleden 24-3-1903); landbouwers
in Meddo, willen overgaan tot boedelscheiding. De 3 kinderen
zijn erfgenamen van hun vader en geboren uit zijn 1e echt met
Gesina Smalbraak; gemeenschap tussen hen is verdeeld d.d. 29-111883. Zijn 2e huwelijk was in gemeenschap van winst en verlies
(voorwaarden d.d. 28-2-1885), waarbij aan 2e vrouw gelegateerd
som ad ƒ 3000.=. Bij testament van 7-7-1902 heeft hij aan compa15 november 2006
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rant 1 gelegateerd het goed Jonkers met Jonkerstuente tegen
inbreng van ƒ 16000.= en inboedel c.a. vrij van inbreng, waarvoor nu alsnog inbreng van ƒ 2000.= vastgesteld.
A.Gemeenschap in 2e huwelijk bestaan hebbende:
1.Bouwplaatsje Nijhof in Meddo, sectie A nrs.189, H 1890, A nrs.
5821 t/m 5825, 6231, 6232, 6233, waarvan onafgedeeld deel ad
2.25.10 hectare, samen groot 10.50.30 hectare, waard ƒ 2720.=
2.Heide in 't Masterveld in Meddo sectie A nr.4480,
6.82.40 hectare .................................... "
770.=
3.Weide de Lammerdinkmaat in Meddo, sectie A nr.905,
2.46.10 hectare .................................... " 1500.=
4 t/m 6.Diverse aandelen en gezitten ............... " 1650,50
7.Inbreng van comparant 1 .......................... " 18000.=
__________
samen ƒ 24640,50
af: begrafeniskosten (ƒ 102,09) en gelegateerde
ƒ 3000.= ....................................... " 3102,09
__________
blijft zuiver te delen ƒ 21538,41
B.Gemeenschap van winst en verlies:
8.Bouwland Lantinkskamp in Meddo, sectie A nrs.195,
196, 0.35.80 hectare ............................. ƒ
280.=
9 t/m 14.aandelen, pachten e.d. .................... "
849,50
__________
samen ƒ 1129,50
af: schulden en belastingen ........................ "
449,79
__________
blijft zuiver te delen ƒ
679,71
De 3 kinderen zijn elk gerechtigd in massa A voor ƒ 7179,47 en
in massa B voor ƒ 113,285, per kind dus ƒ 7292,755. De weduwe
Oonk is gerechtigd in massa B voor ƒ 339,855.
Van het onroerend goed wordt toegedeeld aan:
1.Frederik Jan van Dunnewold: de Lammerdinkmaat (ad 3).
2.Johanna Geertruida van Dunnewold: het bouwplaatsje Nijhof (ad
1), bouwland Lantinkkamp (ad 8).
3.Dora Johanna van Dunnewold: heide Masterveld (ad 2).
Voorts vindt afgifte van een legaat aan Frederik Jan van Dunnewold plaats, t.w.: Het goed Jonkers met bouwplaats Jonkerstuente
in Meddo, sectie A nrs.183, 206, 207, 209, 220, 221, 234, 238,
239, 246 t/m 248, 253, 418 t/m 420, 507, 3126, 3127, 3131, 3135,
3408, 3409, 5078, 5079, 5581 t/m 5585, 5642 t/m 5645, 5647, 5651
t/m 5654, 5826, 5934, 5964 t/m 5969, sectie H nrs.1717, 1754,
1884, 1885, 4229, 4230, en sectie A zuid oostelijk deel van 6233
ad circa 2.25.10 hectare, samen groot 48.33.50 hectare en inboedel, vee, landbouwgereedschap, geoogst en ongeoogst gewas; en
afgifte legaat ad ƒ 3000.= aan Janna Willemina Oonk.
Titels van aankomst:
a.Van goed Jonkers en goederen sub 1 en 2 der massa: acte 27-31883;
b.Van weiland sub 3: acte 29-11-1883;
c.Van bouwland sub 8: acte 3 en 17-1-1901.
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1174 Inv.nr.5989, akte nr.2896 d.d. 19040220
Johannes Jan Hendrik Eijting, landbouwer op Holkenborg in Meddo,
geeft zijn testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik vermaak en legateer thans aan mijne
echtgenoote Johanna Hendrika Wiggers het vruchtgebruik haar
leven lang mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1175 Inv.nr.5989, akte nr.2899 d.d. 19040223
Hendrika Berendina Wiggers (aanvankelijk stond er Johanna Hendrika, doch dit is doorgehaald), huisvrouw van Johannes Jan
Hendrik Eijting, landbouwster op Holkenborg in Meddo, geeft haar
testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik vermaak en legateer thans aan mijnen
echtgenoot Johannes Jan Hendrik Eijting het vruchtgebruik zijn
leven lang mijner gansche nalatenschap, met vrijstelling van de
verplichting tot zekerheidstelling."
1176 Inv.nr.5980, akte nr.44 d.d. 19040301
Frederik Jan van Dunnewold, landbouwer op Jonkers in Meddo
verkoopt aan Janna Willemina Oonk, wed. van Jan Jacob van Dunnewold, eveneens wonende op Jonkers een weiland de Lammerdinkmaat
in de buurschap Meddo sectie A nr.905 groot 2.46.10 hectare voor
1500 guldens.
1177 Inv.nr.5989, akte nr.2951 d.d. 19040507
Gerrit Willem te Voortwis op Scholtenhuis in Meddo en Jan Willem
te Voortwis op het Loo in Miste, landbouwers en grondeigenaren,
verkopen aan Jan te Voortwis Berend Willemszoon, landbouwer mede
op Scholtenhuis wonende, de bouwplaats Roskamp in de buurschap
Meddo, sectie A nrs. 1394, 1395, 1417 t/m 1430, 1432 t/m 1434,
4653 t/m 4661, 4663 t/m 4692, 4569, 4606, 4595, sectie B nrs.
1936, 2095, 2096 (A nr.4595 en B nrs.2095 en 2096 abusief staande t.n.v. Gerrit Willem- en Berend Willem te Voortwis), samen
groot 33.58.75
hectare voor ƒ 11850.=. De ene helft is Gerrit
Willem te Voortwis aangekomen uit kracht van huwelijksgemeenschap met nu wijlen Janna Kruisselbrink; de andere helft is Jan
Willem te Voortwis aangekomen als gelegateerd blijkens testament
voor notaris Dericks d.d.
8-4-1887.
1178 Inv.nr.5989, akte nr.2962 d.d. 19040528
1.Gerrit Willem te Voortwis en 2.Berend Willem te Voortwis,
landbouwers en grondeigenaren te Meddo; 3.Jan Willem te Voortwis, idem te Miste; willen scheiding en deling van de gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen comparant 1 en zijn
op 4-4-1888 overleden vrouw Johanna Kruisselbrink en van de
nalatenschap van laatstgenoemde. De overledene heeft testament
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opgemaakt d.d.
8-4-1887. De te verdelen massa bestaat uit:
1.De bouwplaatsen Scholtenhuis en Hommele te Meddo, sectie A
nrs. 1452, 1453, 1681 t/m 1688, 1692, 1694, 1695, 1700, 1701,
1703, 1704, 1715, 1726, 2972, 4828, 4831, 4381, 4384, 4574,
4575, 4818 t/m 4827, 4829, 4830, 5336, 5337, 5102, 1639, 1647,
3755, 4347, 4578, 4603, 4780, 4783, 2973, 5512, 5728, 5729,
5882, 5941 t/m
5950, 6154, 6155, 6220, samen 47.13.50 hectare ....... ƒ 21825.=
2.Een vijfde onverdeeld in Sevinkmolen te Meddo, sectie
J nrs.1642, 1643, 2191, 2195, 2200, 2201, 3403, 3404,
3237, 4576, samen 1.90.70 hectare .................... " 1700.=
3.Inboedel, vee, bouwgereedschappen, geoogste en te
velde staande vruchten op Scholtenhuis voorhanden .... " 2200.=
4.3½ zitplaats in de Herv.Kerk te Winterswijk ........ "
300.=
5.Opbrengst van d.d. 7-5-1904 aan Jan te Voortwis
Berend Willemszoon te Meddo verkochte bouwplaats
Roskamp (Meddo) ...................................... " 11850.=
6.Perceeltje veen in het Zwilbroek onder Vreden ...... "
225.=
7.Opbrengst verkochte onverdeelde helft Minkhorst
(Eibergen) ........................................... " 1780.=
8.Onverdeeld 1/3e in bouwplaats Hoenink (Aalten) ..... " 2178.=
__________
totaal
Gerechtigd zijn:
De vader Gerrit Willem te Voortwis voor
de zoon Berend Willem te Voortwis voor
de zoon Jan Willem te Voortwis voor

ƒ 42058.=

ƒ 21029.=
" 10512,50
" 10516,50
__________
ƒ 42058.=

samen
Toegedeeld wordt:
a.Aan Gerrit Willem te Voortwis: het vruchtgebruik der onroerende en roerende zaken, genoemd onder 1, 2, 3 en 8, ad ƒ 9301.=.
b.Aan Berend Willem te Voortwis: de blote eigendom der onroerende zaken, genoemd onder 1 en 2 en der roerende zaken genoemd
onder 3 ad ƒ 17150.= en de zitplaatsen in de Herv.Kerk genoemd
onder 4.
c.Aan Jan Willem te Voortwis: de blote eigendom van de onroerende zaken genoemd onder 8 ad ƒ 1452.= en de volle eigendom der
zaken genoemd onder 5, 6 en 7 ad ƒ 13855.=.
Voor de verschillen met de bedragen, waarvoor zij gerechtigd
zijn, vindt onderlinge verrekening plaats.
1179 Inv.nr.5989, akte nr.2970 d.d. 19040607
1.Johannes Hendrikus Antonius Stammers; 2.Bernardus Antonius
Stammers; 3.Gradus Johannes Theodorus Stammers, landbouwers op
Wennink-Nijhuis in Meddo; 4.Berendina Johanna Henrica Stammers,
gehuwd met Johannes Assinck, eerder weduwe van Antonius Koninger, als voogdes over haar uit 1e huwelijk geboren zoon Antonius
Johannes Koninger; 5.genoemde Johannes Assinck, landbouwer te
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ge; 6.Johannes Hendrikus Koninger, landbouwer te Zwolle (Eibergen) als toeziend voogd; 7.Jan Derk Keunenger, landbouwer te
Groenlo, gehuwd met Johanna Berendina Antonia Stammers; willen
scheiding en deling der gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen nu wijlen Antonius Johannes Henricus Stammers
(overleden 4-4-1902) in 1e huwelijk met Berendina Aleida Tiggeloven (overleden 13-4-1878) en in 2e huwelijk met Johanna Berendina Dankbaar (overleden 8-8-1902) en der nalatenschappen der
drie overledenen. Na ontbinding van het 1e huwelijk is inventaris opgemaakt d.d.8-11-1878; na ontbinding van het 2e huwelijk
is geen inventaris opgemaakt. Er zijn 4 kinderen uit het 1e
huwelijk (genoemd sub 1, 2, 4 en 7) en één kind uit het 2e
huwelijk (genoemd sub 3).
Uiteindelijk wordt aan Johannes Hendrikus Antonius Stammers
toegedeeld:
a.de inventaris c.a., geschat op ..................... ƒ 499,05
b.het bouwplaatsje Wennink-Nijhuis in Meddo, sectie A
nrs.2899, 2900, 3600, 2904, 5858, 5972, 5975, 6201 t/m
6207, samen groot 5.25.00 hectare, waard ............. " 2303.=
_________
samen ƒ 2802,05
Voor het overige vindt verrekening plaats.
1180 Inv.nr.5989, akte nr.2971 d.d. 19040607
1.Antoon Toebes, bakker te Meddo, weduwnaar van Anna Johanna
Holkenborg (overleden 29-12-1900); 2.Johannes Bernardus Toebes,
bakker te Meddo voor zich en als gemachtigde van Johannes Hermanus Toebes, bakkersknecht te Enschede; 3.Bernardus Johannes
Knippenborg, bakker en kastelein te Lichtenvoorde, als toeziend
voogd over Anna Johanna Toebes, minderjarige dochter van Antoon
Toebes (voogd) en diens overleden vrouw; willen scheiding en
deling der gemeenschap van goederen bestaan hebbende tussen
comparant 1 en diens overleden vrouw en der nalatenschap van
laatstgenoemde. Overledene heeft testament gemaakt voor notaris
Weijn d.d. 14-8-1869; daarbij is aan haar man het vruchtgebruik
vermaakt. Voorts zijn de 3 kinderen als erfgenamen nagelaten.
Inventaris is opgemaakt bij acte van
28-3-1901. Te verdelen is:
1.Inboedel c.a., bij inventaris geschat op .......... ƒ 898,50
2.Contante gelden bij overlijden der erflaatster
voorhanden ........................................ " 100,50
3.Vaste goederen te Meddo, te weten:
a.Huis, erf en tuin, sectie A nr.5805 ad 0.31.60 ha " 2200.=
b.Wei-, bouwland en heide Doorntjesbulten, sectie A
nrs.5099, 5100 en 3918, samen 1.59.70 hectare ... " 600.=
c.Weiland de Giffele, sectie A nrs.6327 t/m 6330,
samen 1.59.70 hectare ........................... " 500.=
_________
totaal actief ƒ 4299.=
passief: diverse posten ............................. " 496,41
_________
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blijft zuiver actief ƒ 3802,59
Bij de toedeling worden aan Antoon Toebes in vruchtgebruik en
aan Johannes Bernardus Toebes in bloten eigendom toegedeeld de
vaste goederen genoemd sub 3; voorts worden de posten 1 en 2 in
volle eigendom aan Antoon Toebes toegedeeld.
1181 Inv.nr.5702, akte nr.3065 d.d. 19040713 (Lichtenvoorde).
Johanna Gesina Geessink, weduwe van Johannes Meijer, zonder
beroep, wonende op de Hilte in Meddo onder Winterswijk, geeft
haar testament op:
"De erflaatster verklaarde alle uiterste wilsbeschikkingen die
zij vroeger mocht hebben gemaakt te herroepen. Voorts te legateren:
a.aan hare nicht Harmina Johanna Geessink op Grootenhuis in
Lievelde onder Lichtenvoorde, onder den last van na te melden
vruchtgebruik, het bouwplaatsje Wennink in Meddeho onder Winterswijk;
b.aan haren neef Engelbartus Johannes Geessink op Simmelink in
Meddeho onder Winterswijk onder den last van na te melden
vruchtgebruik, het bouwplaatsje Lemmenes in Meddeho voornoemd;
c.aan hare broeders en zuster van halven bedde Wander-, Derk
Jan- en Frederika Elisabeth Geessink tezamen en bij vooroverlijden aan de langstlevenden of den langstlevende hunner, het
vruchtgebruik van de hiervoor gelegateerde bouwplaatsjes Wennink
en Lemmenes; en
d.aan voornoemde Wander-, Derk Jan- en Frederika Elisabeth
Geessink en bij vooroverlijden aan de langstlevenden of den
langstlevende hunner, eenige inboedel, kleeren en verdere
ligchamelijke roerende goederen door de erflaatster bezeten.
Verder verklaarde de erflaatster onder den last der voormelde
legaten tot hare eenige erfgenamen te benoemen hare broeders en
zusters van halven bedde Wander-,Derk Jan-, Frederika Elisabeth, Engelbertus Frederik- en Arend Jan Geessink alsmede haren
broeder van heelen bedde Keune Geessink, te zamen voor gelijke
aandeelen, doch een of meer hunner voor de erflaatster komende
te overlijden met nalating van afkomelingen, alsdan die afkomelingen in des vóóroverledenen plaats."
N.B. In de kant staat: overleden 6-1-1924.
1182 Inv.nr.5989, akte nr.3056 d.d. 19041018
Geziena Boeijink, weduwe van Gerrit Jan ter Maat, landbouwster
op Bosjan te Meddo, geeft haar testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt, verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik benoem thans tot eenigen erfgenaam
van alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijnen neef Gerrit
Jan Esselink bij mij inwonende, en bij diens vooroverlijden
zijne wettige kinderen en derzelver afstammelingen bij plaatsvervulling."
1183 Inv.nr.5989, akte nr.3075 d.d. 19041129
Hendrikus Elsinghorst, landbouwer op het Hagen in Meddo, geeft
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zijn testament op. Hij herroept alle vroeger door hem gemaakte
testamenten. Hij legateert aan zijn zoon Antonius Josephus
Elsinghorst, bij hem inwonende, en bij diens vooroverlijden aan
zijn wettige kinderen of afstammelingen bij plaatsvervulling,
zijn onverdeelde helft in alle tot de tussen zijn vrouw en hem
bestaande gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken,
benevens inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te velde, provisie c.a., alles onder de last tot uitkering
binnen een jaar na zijn dood:
a.in zijn nalatenschap van ƒ 6000.=, te verdelen onder erflaters
drie kinderen of hun wettige afstammelingen bij plaatsvervulling;
b.een som van ƒ 50.= voor extra bedeling onder de Rooms Katholieke Armen van Meddo;
c.een som van ƒ 100.= voor Heilige Missen in de Rooms Katholieke
Kerk te Meddo, te lezen voor zijn zielerust.
Mocht een der kinderen of wettige afstammelingen zich tegen deze
beschikkingen verzetten, dan moet het legaat ten volle van
kracht blijven, dan tegen uitkering der waarde volgens taxatie
op de voet zoals bij boedelscheiding in de wet id bepaald; voor
dat geval benoemt hij hem of hen tevens tot erfgenaam of erfgenamen van dat deel der nalatenschap, waarover de wet hem de
vrije beschikking laat.
N.B. Overleden 15-7-1913.
1184 Inv.nr.5989, akte nr.3076 d.d. 19041129
Johanna Geertruida ten Hagen, huisvrouw van Hendrikus Elsinghorst, landbouwster op het Hagen in Meddo, geeft haar testament op. Zij herroept alle vroeger door haar gemaakte testamenten. Zij legateert aan haar zoon Antonius Josephus Elsinghorst,
bij haar inwonende, en bij diens vooroverlijden aan zijn wettige
kinderen of afstammelingen bij plaatsvervulling, haar onverdeelde helft in alle tot de tussen haar man en haar bestaande gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken, benevens
inboedel, levende have, landbouwgereedschappen, vruchten te
velde, provisie c.a., alles onder de last tot uitkering binnen
een jaar na haar dood:
a.in haar nalatenschap van ƒ 6000.=, te verdelen onder erflaatsters drie kinderen of hun wettige afstammelingen bij plaatsvervulling;
b.een som van ƒ 50.= voor extra bedeling onder de Rooms Katholieke Armen van Meddo;
c.een som van ƒ 100.= voor Heilige Missen in de Rooms Katholieke
Kerk te Meddo, te lezen voor haar zielerust.
Mocht een der kinderen of wettige afstammelingen zich tegen deze
beschikkingen verzetten, dan moet het legaat ten volle van
kracht blijven, dan tegen uitkering der waarde volgens taxatie
op de voet zoals bij boedelscheiding in de wet is bepaald; voor
dat geval benoemt zij hem of hen tevens tot erfgenaam of erfgenamen van dat deel der nalatenschap, waarover de wet haar de
vrije beschikking laat.
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1185 Inv.nr.5615, akte nr.7 d.d. 19050110 (Groenlo).
Comparanten zijn: 1.Grada Hendrika Lemelder, weduwe van Manus
Gradus Halderiet (overleden 22-1-1882); 2.Gradus Antonius Halderiet, beiden landbouwers te Meddo onder Winterswijk; 3.Johannes
Hendrikus Halderiet, dienstknecht op Oosterholt te Zwolle (Eibergen); 4.Johannes Antonius Halderiet, dienstknecht te Winterswijk; 5.Johannes Bernardus Halderiet, dienstknecht te Meddo;
6.Johanna Hendrika Halderiet, dienstbode in Kotten onder Winterswijk. Erfgenamen van Manus Gradus Halderiet, die in algehele
gemeenschap van goederen was gehuwd, zijn 5 kinderen, hiervoor
vermeld sub 2 t/m 6. De weduwe is in de gemeenschappelijke
boedel voor de helft gerechtigd, ieder kind voor een tiende. De
boedel bestaat uit:
a.Het bouwplaatsje Halderiet te Meddo, bestaande uit huis met
schuur en erf, bouw- en weiland, bos, hout en heide, sectie A
nrs.988 t/m 990, 993, 3542 t/m 3553, 3555, 3562, 5167 t/m 5169,
5541 t/m 5543 en H nr.1688, samen groot 11.36.40 hectare, waard
.................................................. ƒ 3000.=
b.Diverse roerende goederen, waard ............... " 800.=
________
samen ƒ 3800.=
af: diverse schulden, samen ...................... " 2000.=
________
blijft ƒ 1800.=
Aan de eerste comparante wordt toegedeeld het levenslang vruchtgebruik der roerende en onroerende goederen voor ƒ 900.=.
Aan de 2e comparant Gradus Antonius Halleriet, verkeerdelijk ook
geschreven Halderiet, wordt toegedeeld de blote eigendom dier
goederen voor ƒ 2900.=, onder de last de schulden ad ƒ 2000.= te
betalen en aan de deelgenoten uit te keren ƒ 720.=, zodat zijn
aandeel ad ƒ 180.= resteert.
De onroerende goederen zijn door de vader aangekocht bij acte
van 25-4-1868 (notaris Dericks te Winterswijk).
1186 Inv.nr.5989, akte nr.3140 d.d. 19050214
1.Gradus Kersten en 2.Hendrikus Kersten, landbouwers op Kronnie
in Meddo, willen scheiding en deling van de vaste en roerende
lichamelijke zaken, behorende voor de ene helft tot de nalatenschap van de op 19-2-1875 te Meddo overleden Hendrik Kersten
(testament van 18-2-1875 met als enige erfgenaam zijn zoon
comparant 1) en voor de andere helft tot de nalatenschap van de
op 17-2-1887 te Meddo overleden Grada Kobussen, in leven huisvrouw in tweede huwelijk van genoemde Hendrik Kersten, wier
aandeel in nagemelde onverdeelde zaken is gelegateerd aan comparant 2 volgens testament van 30-10-1885.
Te verdelen zijn:
1.Bouwplaats Kronnie te Meddo, sectie A nrs.538, 708, 731, 720,
6085, 707, 6286 t/m 6288, 6347 en sectie H nrs.1683, 3912, 5006,
5008, 5140 t/m 5144, samen groot 16.30.45 hectare, geschat op
ƒ 7000.=
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2.Inboedel, levende have, landbouwgereedschap,
vruchten te velde, bouwerij, provisie c.a., geschat op " 1000.=
________
samen ƒ 8000.=
Hierin zijn comparanten ieder gerechtigd voor ƒ 4000.=.
De bouwplaats Kronnie en de inboedel c.a. worden toegedeeld aan
comparant 2; met comparant 1 wordt een en ander verrekend.
1187 Inv.nr.5989, akte nr.3142 d.d. 19050218
Hendrik Jan Kruisselbrink (hoofd der school te Ratum) verkoopt
aan Gradus Johannes Stammers (landbouwer op de Bothoek te Meddo)
bouw- en weiland de Nachtegaal te Meddo, sectie A nrs.4442,
4445, 6429, groot 9410 centiare voor 1000 guldens. Het verkochte
is de verkoper aangekomen bij veiling voor notaris Roelvink d.d.
16-4-1892.
1188 Inv.nr.5981, akte nr.42 d.d. 19050309
1.Gerrit Jan te Strake op Hoebink in Meddo, weduwnaar van Janna
Gesiena Loitink (overleden 3-5-1904); 2.Jan Willem te Strake op
Hoebink; 3.Frederik Willem te Strake op Veenhuis in Corle;
4.Janna Berendina te Strake, gehuwd met Hendrik Jan Wiggers op
Einink in Miste; allen landbouwers; willen scheiding der onroerende goederen, behoord hebbende tot de gemeenschap van Gerrit
Jan te Strake en wijlen zijn vrouw. Erfgenamen zijn de 3 kinderen, genoemd onder 2, 3 en 4. Het betreft:
1.De bouwplaats Hoebink in Meddo, sectie A nrs.53, 54, 619, 621,
625 t/m 627, 634 t/m 636, 645, 646, 656 t/m 658, 2619, 2621,
3201, 3202, 3203, 3214, 5441, 6403, 6404, 6344, 6357, 61, 62
(laatste 2 abusievelijk t.n.v. de Hervormde Armen te Winterswijk), 5844 (abusievelijk t.n.v. Dunnewijk), sectie H nrs. 3967,
3966, 1894, 3048, samen 19.51.60 hectare, waard ..... ƒ 12974,82
2.Bouwplaatsen Hulzen en Bulten in Dorpbuurt, samen
4.07.25 hectare, waard .............................. " 2683,27
__________
samen ƒ 15658,09
Hierin zijn gerechtigd Gerrit Jan te Strake voor de helft
(ƒ 7829,05) en de drie kinderen ieder voor 1/6e deel (ƒ
2609,68).
De bouwplaats Hoebink wordt toegedeeld aan Jan Willem te Strake
en Frederik Willem te Strake ieder voor een gelijk deel. De
bouwplaatsen Hulzen en Bulten worden toegedeeld aan Jan Wiggers,
gehuwd met Janna Berendina te Strake.
1189 Inv.nr.5990, akte nr.3169 d.d. 19050423
Johannes Gerhardus Elsinghorst (landbouwer op Schurink in Meddo)
draagt voor 20000 gulden in eigendom over aan zijn zoon Johannes
Josephus Elsinghorst (landbouwer op Schurink in Meddo) de vaste
goederen te Meddo sectie A nrs. 2073, 4272, 2072, 4275, 4490,
4447, 4277, 5101, 711, 2074 t/m 2081, 2100, 2102 t/m 2105, 2108,
2109, 2111, 2113, 2336, 2591, 2683, 2775, 2776, 2145, 2146,
1186, 2174, 2742 t/m 2744, 2770, 4243 t/m 4249, 4267, 4470,
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3772, 3894, 4958, 4959, 5259, 5260, 5757 t/m 5759, 5761, 5785,
5938, 6128, 6304, 6305, 5215 en 5216, bouw- en weiland, hakhout,
bos, heide, huis, schuren, erf, boomgaard, weg, groengrond en
veengrond, samen groot 49.88.22 hectare. Aan verkoper is geen
titel van aankomst bekend.
1190 Inv.nr.5990, akte nr.3185 d.d. 19050504
Ten verzoeke van 1.Hanna Geertruida Hoitink, weduwe Harmen Jan
Laarberg (overleden 3-2-1905), landbouwster op het Höfken te
Meddo, voor zich en als voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Janna Geertruida- en Anna Berendina Laarberg; 2.Christiaan
te Winkel, landbouwer op Lammershuisje in Woold, gehuwd met
Janna Wilhelmina Laarberg; 3.Frederika Wilhelmina Laarberg,
naaister te Meddo; 4.Jan Hendrik Laarberg, landbouwer op Eessink
Wiebes te Cotten als toeziend voogd der sub 1 genoemde minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving der baten en schulden,
behorende zo tot de door de dood van Harmen Jan Laarberg ontbonden gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tussen hem en
comparante 1, als tot de nalatenschap van eerstgenoemde. De
overledene heeft tot erfgenamen nagelaten zijn 4 kinderen hiervoor genoemd, elk voor ¼e deel.
Roerende goederen: ƒ 1872.=.
Contante gelden: ƒ 185.=, waaruit sedert voldaan de begrafeniskosten ad ƒ 58,45 en de per 1 mei verschenen pacht der bouwplaats Höfken ad ƒ 125.=.
Schulden der gemeenschap: ƒ 122,70.
1191 Inv.nr.5615, akte nr.176 d.d. 19050627 (Groenlo).
Ten verzoeke van Theodorus Johannes Overkamp, steenbakker,
wonende te Meddo onder Winterswijk, weduwnaar van wijlen Maria
Berendina Klein Sieverink (overleden 29-5-1905) voor zich en als
voogd over Gerardus Johannes, Geertruida Berendina-, Bernardus
Johannes-, Hendrikus Theodorus- en Johannes Wilhelmus Overkamp,
zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met de overledene
en Johannes Antonius Zieverink, landbouwer te Meddo, als toeziend voogd over de minderjarigen; wordt overgegaan tot beschrijving van de algehele gemeenschap van goederen, bestaan
hebbende tussen Theodorus Johannes Overkamp en wijlen diens
huisvrouw. Erfgenamen bij versterf zijn de 5 kinderen.
Roerende goederen: samen ƒ 1021,80.
Onroerend goed: perceel bouwland in Meddo, sectie A nr.2384,
groot 5 aren 60 centiaren.
Bij testament van 31-8-1897 heeft de overledene het vruchtgebruik levenslang gelegateerd aan haar man.
Schulden van de boedel: ƒ 57,25.
Van de begrafeniskosten ad ƒ 76,60 is ƒ 27,15 uit de boedel
voldaan.
Voorts is nog landpacht schuldig ad ƒ 20.= 's jaars, van 1
november laatstleden af.
Aan contanten is aanwezig ƒ 51.=.
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1192 Inv.nr.5990, akte nr.3252 d.d. 19050819
Ten verzoeke van 1.Hendrikus Antonius Ubbink; 2.Johanna Maria
Ubbink, landbouwers te Meddo; 3.Grada Maria Boeijink, weduwe van
Jan Willem Ubbink, landbouwster te Meddo, voor zich en als
voogdes over haar 2 minderjarige kinderen Anna Wilhelmina- en
Hendrika Aleida Ubbink; 4.Jan Frederik Tiggeloven, landbouwer op
Poelhuis in Meddo als toeziend voogd der minderjarigen; wordt
overgegaan tot beschrijving der baten en schulden, behorende zo
tot de goederengemeenschap bestaan hebbende tussen nu wijlen Jan
Willem Ubbink (overleden te Meddo op 23-6-1905) in 1e huwelijk
met mede wijlen Anna Wilhelmina Tiggeloven en tussen hem en zijn
2e echtgenote Grada Maria Boeijink, als tot de nalatenschappen
der beide genoemde overledenen. Jan Willem Ubbink en Anna Wilhelmina Tiggeloven hebben bij testamenten van 16-7-1888 hun zoon
Hendrikus Antonius Ubbink tot hun erfgenaam benoemd onder uitkering van de waarde volgens taxatie door deskundigen.
Roerende goederen: ƒ 1555,65.
Contanten: ƒ 1,20.
Vorderingen: ƒ 70,91.
De boedel is gerechtigd voor 1/5e deel in vaste goederen te
Groenlo, samen 1.92.59 hectare, belast met vruchtgebruik ten
behoeve van Hendrika Huijsken, weduwe van Jan Hendrik Wanders.
Nog behoort tot de boedel de bouwplaats Wanders te Meddo met
alle daartoe behorende gronden en gebouwen.
Schuulden des boedels: ƒ 4971,91.
1193 Inv.nr.5990, akte nr.3254 d.d. 19050820
1.Wilhelmina Oosterholt, weduwe van Theodorus Hendrikus (ook wel
genaamd Derk Hendrik) Dorsthorst (overleden 20-5-1893), zonder
beroep, wonende te Meddo; 2.Johanna Berendina Dorsthorst, gehuwd
met Jan Willem Kramer, stoker te Lichtenvoorde; 3.Gradus Johannes Dorsthorst, kleermaker; 4.Gradus Bernardus Dorsthorst,
kleermaker; 5.Grada Maria Dorsthorst, zonder beroep; allen te
Meddo wonende; willen scheiding en deling der gemeenschap van
goederen bestaan hebbende tussen comparante 1 en wijlen haar man
en der nalatenschap van laatstgenoemde. Erfgenamen zijn de
kinderen genoemd onder 2 t/m 5 elk voor een vierde deel.
De te verdelen massa bestaat uit:
1.Vaste goederen te Meddo, sectie A nr.5243 bouw- en weiland ad
1.43.75 hectare en 5242 huis en erf ad 0.01.05 hectare, samen
gewaardeerd op ...................................
ƒ 1600.=
2.Inboedel, levende have, landbouwgereedschappen,
vruchten te velde, samen geschat op ................ " 300.=
_________
totaal actief ƒ 1900.=
schuld aan de fam.te Molder op Garverdink (Meddo)
" 354,08
_________
Blijft zuiver actief ƒ 1545,92
Hierin is Wilhelmina Oosterholt gerechtigd voor de helft
(ƒ 772,96) en elk der 4 kinderen voor ¼ x ƒ 772,96 = ƒ 193,24.
De vaste goederen en de inboedel c.a. worden toegedeeld aan
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Gradus Johannes Dorsthorst, die ook de schulden voor zijn rekening neemt. Hij keert aan de weduwe Oosterholt ƒ 772,96 uit en
aan de drie overige kinderen elk ƒ 193,24.
1194 Inv.nr.5990, akte nr.3260 d.d. 19050904
1.Janna Catharina Nijenhuis, weduwe Gerrit Willem Beskers (overleden 7-7-1890); 2.Jan Hendrik Beskers; landbouwers op Nijenhuis
in Meddo; willen scheiding en deling der gemeenschap van goederen bestaan hebbende tussen comparante 1 en wijlen haar man en
der nalatenschap van laatstgenoemde.
Er is testament van 17-6-1890, waarbij gelegateerd aan zoon Jan
Hendrik Beskers de onverdeelde helft in nagemelde vaste goederen, tegen uitkering der waarde en hem voorts benoemd tot erfgenaam van dat deel, waarover de wet hem de vrije beschikking
liet.
In verband hiermede zijn erfgenamen: de zoon Jan Hendrik Beskers
voor de helft, de dochter Johanna Hendrika Beskers (weduwe van
Jan Albert te Peele) voor een vierde en de dochter Janna Willemina Beskers (gehuwd met Derk Jan Hesselink te Cotten) voor een
vierde. De beide dochters hebben bij acte van 27-2-1891 aan Jan
Hendrik Beskers verkocht hun rechten in de inboedel c.a., zich
op de bouwplaats Nijenhuis bevindende.
De huidige verdeling gaat dus nu tussen Janna Catharina Nijenhuis en haar zoon Jan Hendrik Beskers.
De te verdelen massa omvat:
De bouwplaats Nijenhuis te Meddo, sectie A nrs.57, 205, 464 t/m
467, 588, 589, 592 t/m 597, 653, 663, 664, 2620, 2636, 2645,
3181, 3190 t/m 3192, 3225, 3226, 3233 t/m 3238, 4021, 4022,
5283, 5839, 5840 en sectie H nrs.149, 153, 1855, 1857, 1867,
2912, 2914, 2915, 3046, 3047, 3941 t/m 3943, 3949 t/m 3951,
3955, 3960, 3961, 3963, samen groot 26.35.30 hectare en alle
rechten de gemeenschap competerende in H 1738 en 1742 t/m 1744
ad 2.23.20 hecatere, samen geschat op .
ƒ 14150.=
af: schulden ad
" 2117,76
__________
blijft zuiver te verdelen actief ƒ 12032,24
Ieder der beide deelgenoten is hierin voor de helft (ƒ 6016,12)
gerechtigd. Bij de toedeling gaat de bouwplaats Nijenhuis c.a.
ad ƒ 14150.= naar Jan Hendrik Beskers. Aan de weduwe Janna
Catharina Nijenhuis wordt ƒ 6016,12 uitgekeerd.
1195 Inv.nr.5981, akte nr.124 d.d. 19050916
De echtelieden Gerrit Hendrik Wanders en Anna Geertruida te
Gussinklo, landbouwers op Walvaart in Meddo, verkopen aan hun
drie kinderen Johan Berend Willem, Gesina Johanna en Johan
Wanders, allen landbouwers op Walvaart voornoemd, de bouwplaats
Walvaart in Meddo, sectie A nrs. 1166, 2294b, 2296, 2297, 2301,
2302, 2304 t/m 2306, 3749, 3903, 4112, 4118 t/m 4120, 5567 t/m
5571, samen groot 19.51.14 ha voor 10000 guldens.
1196 Inv.nr.5990, akte nr.3272 d.d. 19050924
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Johannes Hendrikus Antonius Stammers, landbouwer op Wennink
Nijhuis in Meddo, geeft zijn testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik benoem thans tot eenige en universeele erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten, mijne
echtgenoote Anna Maria ter Rake."
1197 Inv.nr.5990, akte nr.3273 d.d. 19050924
Anna Maria Terrake, huisvrouw van Johannes Hendrikus Antonius
Stammers, landbouwster op Wennink Nijhuis in Meddo, geeft haar
testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik benoem thans tot eenigen en universeelen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten,
mijnen echtgenoot Johannes Hendrikus Antonius Stammers."
N.B. In de kant: overleden 5-2-1938.
1198 Inv.nr.5982, akte nr.131 d.d. 19050926
Derk Jan Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik maak mijn geheele nalatenschap aan mijnen broeder Wander
Geessink en mijne zuster Frederika Elisabeth Geessink gezamenlijk; bij vooroverlijden van een, is alzoo de langstlevende
universeel erfgenaam."
1199 Inv.nr.5982, akte nr.132 d.d. 19050926
Wander Geessink, landbouwer op de Hilte in Meddo, geeft zijn
testament op:
"Ik maak mijn geheele nalatenschap aan mijnen broeder Derk Jan
Geessink en mijne zuster Frederika Elisabeth Geessink gezamenlijk; bij vooroverlijden van een, is alzoo de langstlevende
universeel erfgenaam."
N.B. In de kant: overleden 13-5-1919.
1200 Inv.nr.5982, akte nr.133 d.d. 19050926
Frederika Elisabeth Geessink, zonder beroep op de Hilte in
Meddo, geeft haar testament op:
"Ik maak mijn geheele nalatenschap aan mijne broeders Wander
Geessink en Derk Jan Geessink gezamenlijk; bij vooroverlijden
van een, is alzoo de langstlevende universeel erfgenaam."
1201 Inv.nr.5990, akte nr.3294 d.d. 19051105
Jan Bernard Heesen, landbouwer op de Stroete in Meddo, geeft
zijn testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik benoem thans tot eenige en universeele erfgename van alles wat ik bij den dood zal nalaten mijne
echtgenoote Johanna Wilhelmina Droppers."
1202 Inv.nr.5990, akte nr.3295 d.d. 19051105
Johanna Wilhelmina Droppers, huisvrouw van Jan Bernard Heesen,
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landbouwster op de Stroete in Meddo, geeft haar testament op:
"Alle testamenten die ik vroeger mocht hebben gemaakt verklaar
ik hierbij te herroepen. Ik benoem thans tot eenigen en universeelen erfgenaam van alles wat ik bij den dood zal nalaten,
mijnen echtgenoot Jan Bernard Heesen."
1203 Inv.nr.5990, akte nr.3309 d.d. 19051123
1.Dina Gerharda Simmelink, weduwe Jan Willem te Gussinklo (overleden 10-6-1905), grondeigenares en landbouwster te Meddo;
Hendrik Jan Willem te Raa, grondeigenaar en landbouwer te Ratum,
gehuwd met Berendina Margaretha te Gussinklo (zuster van de
overledene); willen scheiding en deling der gemeenschap van
goederen, bestaan hebbende tussen comparante 1 en wijlen haar
man, en der nalatenschappen van laatstgenoemde. De overledene
heeft geen testament gemaakt; enige erfgename ingevolge de wet
is zijn zuster. Het te verdelene betreft:
1.Erve Gussinklo in Meddo, sectie A nrs.383, 384, 405, 406, 410
t/m 417, 421 t/m 431, 433 t/m 443, 445, 446, 456 t/m 461, 606,
607, 2946, 3152 t/m 3156, 3158 t/m 3162, 3166 t/m 3173, 3176 t/m
3178, 3184, 3199, 3200, 3204, 3206, 3207, 4060 t/m 4063, 5049
t/m 5054, 5299, 5300, 5846, 5852 t/m 5854, 6196, 6395, 6396, en
sectie H nrs.306, 1679, 1680, 1713, 1903, 1904, 1906, 2916,
2983, 3049, 3879, 3880, 4417 t/m 4420, 4886 t/m 4892, samen
72.61.33 hectare ad ........................
ƒ 40106.=
2.Inboedel c.a. op erve Gussinklo voorhanden ....... " 4877.=
3.5 Zitplaatsen en 2/3e van 3 zitplaatsen in de
Hervormde Kerk te Winterswijk ...................... "
200.=
4.Contante gelden .................................. "
272,39
e
5.1/8 deel onverdeeld aan comparant 1 vóór haar
huwelijk opgekomen als mede-erfgenaam in de nalatenschap van haar vader Jan Simmelink (overleden Arnhem
22-11-1902) ........................................ " 2339,24
__________
totaal actief ƒ 47794,63
diverse schulden, tezamen groot .................... " 24128,04
__________
totaal saldo ƒ 23666,59
Hierin zijn de weduwe Dina Gerharda Simmelink en de zuster
Berendina Margaretha te Gussinklo ieder voor de helft berechtigd, waarbij de laatste van haar deel de begrafeniskosten van
erflater ad ƒ 168,95 betaalt. Bij de toedeling krijgt de weduwe
Dina Gerharda Simmelink het erve Gussinklo met inboedel c.a.
toegewezen.
1204 Inv.nr.5990, akte nr.3319 d.d. 19051209
Dina Gerharda Semmelink, wed. van Jan Willem te Gussinklo,
grondeigenares en landbouwster in Meddo, verkoopt voor 7450
gulden aan Gerhard Ros landbouwer wonende op Hoebink in Meddo de
percelen Meddo sectie A nrs.428 t/m 430, 434 t/m 439, 441, 3184,
3199, 3200, 606, 607, 3204, 5846, 5852 t/m 5854, 3206, 3207,
haar aangekomen blijkens akte van boedelscheiding voor notaris
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van Eekelen d.d. 23-11-1905 gepasseerd. Betreft percelen wei- en
bouwland, bos, hakhout, heide groot in totaal 10.87.80 hectare.
1205 Inv.nr.
, akte nr.154 d.d. 19060920
Opdracht door Jan Hendrik Ros aan Frederik Jan Toebes, beide
onder Winterswijk. Betreft 3/4e deel der bouwplaats Hoebink in
de buurschap Meddo voor 5284 guldens.

1206 Inv.nr.
, akte nr.205 d.d. 19061207
Opdracht door Gerhardus Hendrikus Beumers en Jan Hendrik Heemink
te Winterswijk aan Theodorus Johannes Overkamp in Meddo. Betreft
heide in de buurschap Meddo voor 300 guldens.
1207 Inv.nr.
, akte nr.146 d.d. 19070902
Opdracht door Steven Christiaan Hijink aan Derk Willem Koks,
beide onder Winterswijk. Betreft gronden in Meddo en Huppel voor
5900 guldens.
1208 Inv.nr.
, akte nr.170 d.d. 19070930
Opdracht door Jan Berend Nijenhuis aan Hendrik Jan ten Pas,
beide onder Winterswijk. Betreft de onafgedeelde helft der
bouwplaats Boeijink in de buurschap Meddo voor 5300 guldens.
1209 Inv.nr.
, akte nr.217 d.d. 19071209
Veiling door: 1.Jan Willem Roerdink; 2.Gerrit Rosen; 3.Jan Derk
Hijink; 4.Jan Hendrik Bartus Boeijenk, als lasthebber van Jan
Hendrik Boeijenk; 5.Janna Aleida Boeijenk en Willem Tenkink;
6.Jan Willem Johan Tenkink voor zich en als lasthebber van Janna
Bartha Roerdink, wed. van Albertus Gerrit Tenkink; 7.Classina
Johanna Tenkink en Frederik Hendrik Lindenhovius; 8.Jan Willem
Hesselink als gehuwd met Hanna Elisabeth Tenkink; 9.Jan Gerhard
Tenkink onder Eibergen. Verkocht wordt aan Jan Willem Roerdink,
Gerrit Rosen, Jan Hendrik Boeijenk, Jan Willem Maas en Jan
Berend Nijenhuis, allen voorzover niet anders vermeld onder
Winterswijk. Betreft de havezate "de Buerse" in de buurschap
Meddo met zijn jachtconsenten in de Heerlijkheid Bredevoort,voor
ƒ 22880.=.
1210 Inv.nr.
, akte nr.29 d.d. 19080210
Opdracht door de echtelieden Gerrit Jan Nijweide en Janna Geertruid Sellink aan Jan Hendrik Schuurhof, alle onder Winterswijk.
Betreft de bouwplaats Smitshuis in de buurschap Meddo voor
ƒ 10000.=.
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