[ 5de uitgave, november 2020 ]

’t Olde Seesink
De boerderij Seesink, op het Goet Seesink, in de
Binnenheurne onder Varsseveld

Foto - ’t Olde Seesink van vóór 1956, bron Familie Wisselink, oud-bewoners van ’t Olde Seesink.

Woord vooraf
De intentie van het boek is nooit klaar te zijn: een nieuwe uitgave volgt opnieuw wanneer we menen dat
nieuwe feiten zulks rechtvaardigen.
Na de 4de uitgave van het boek ’t Olde Seesink in november 2011 is het tijd voor een update. We hebben er
voor gekozen, mede door alle nieuw verkregen informatie, om het boek een nieuwe indeling te geven. Een
indeling onderverdeeld in drie hoofdstukken met achterin het boek de bijlagen met achtergrond informatie,
transcripties en andere zaken. Alle transcripties zijn cursief weergegeven. Onder elke bijlage is een link
geplaatst om terug te komen in het hoofdstuk vanwaar men gekozen heeft voor de bijlage.
De hoofdstukken zijn een benadering vanuit:
1. de boerderij ’t Olde Seesink; ’t Olde Seesink
2. de pachters/bewoners van de boerderij ’t Olde Seesink; Pachters en Bewoners
3. het landgoed Seesink en zijn omgeving; 't Goet Seesink
En achterin dus de bijlagen met achtergrond informatie, transcripties en andere zaken.
Wij denken dat het boek hiermee inzichtelijker zal zijn.
Paul & Anja Seesink-van der Pluijm
Rob Seesink

Auteursinformatie
De auteurs van dit boek zijn Paul Seesink, zijn echtgenote Anja Seesink-van der Pluijm en Rob Seesink. Ze
zijn familie van elkaar, waarbij Paul en Rob volle neven zijn. Beide hebben als grootouders G.J.L. Seesink
en M.A. Seesink-Berns; afstammelingen van Gerlich Vogel, die na zijn trouwen circa 1630 op de boerderij
met Derske Seesink, voortaan ook Seesink werd genoemd. Zij was de kleindochter van Berendt Zesinck, de
eerste pachter die ook de naam van de boerderij ’t Olde Seesink draagt. Paul en Rob behoren tot de 13e
generatie van deze stambetovergrootouder.
Anja, Paul en Rob hebben interesse in genealogie en de daarmee verband houdende familiegeschiedenis.
Zodoende komt de historie weer tot leven. De onderzoeksresultaten zijn onder andere te vinden in dit boek,
maar ook op internet op sites met de stambomen en de Seesinkbeek, waaronder ook de informatie over de
Seesink’s, ‘t Olde Seesink, ’t Goet Seesink en de Seesinkbeek te vinden is.
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Inleiding
’t Olde Seesink is een boerderij aan de Harterinkdijk in het buurtschap Binnen Heurne onder Varsseveld. Dit
was destijds een grote boerderij aan de Binnen Beek, tegenwoordig Seesinkbeek. Verondersteld wordt dat
daar al in 1200 geboerd werd.
Met de grond er omheen behoorde het tot ’t Goet Seesink en tot de bezittingen van het Hoog Graaflijk Huis
Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Von Hohen Zollern Sigmaringen Graaf van
den Bergh enzovoorts enzovoorts enzovoorts’. Van 1561 tot 1774 is Seesink pachter van de boerderij
geweest.
Het is mogelijk tot 1486 onderdeel geweest van de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit Terborg, Silvolde
en Varsseveld van Hendrik, de heer van Homoet en Wisch. De bezittingen kwamen door verkoop door
Hendrik in handen van Huis Bergh en werd ook genoemd Berghs Wisch.
In dit boek vind u vooral informatie over de boerderij ’t Olde Seesink, aangevuld met informatie over de
boerderijen Nieuw Seesink en NJ- Seesink en andere daarmee in relatie staande wetenswaardigheden.

’t Olde Seesink anno 2013.

© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

6

’t Olde Seesink

Allereerst iets over de naam ’t Olde Seesink
Rond Varsseveld liggen zes boerderijen met in de naam “Seesink”. Twee in het noorden aan de Molenweg in
Heelweg-West; de boerderijen Groot-Seesink en Klein-Seesink. Samen maken ze met de boerderij Nieuw
Seesink, die iets noordelijker daarvan ligt, deel uit van de Seesinkkamp1. De overige drie boerderijen liggen
ten zuiden van Varsseveld, in de buurschap Binnen Heurne. De oudste van deze drie is de boerderij ’t Olde
Seesink (voorheen Seesink Binnen) aan de Harterinkdijk. De andere twee zijn later gebouwd. De eerste in
1875 tussen 't Olde Seesink en de Seesinkvloetstraat. Deze boerderij kreeg de naam Nieuw Seesink2. In
1936, werd een deel van ’t Goet Seesink overgedragen aan de boerderij Ni-j Seesink. Deze boerderij is in
1936 ten zuiden van de Harterinkdijk gebouwd, nadat er een nieuwe boerderij Harterink was gebouwd aan de
noordzijde van de Harterinkdijk. De grond van de oude Harterink boerderij ten zuiden van de Harterinkdijk
is toen verkocht aan Ni-j Seesink; oftewel in niet dialect ook Nieuw Seesink
In een aantal boerderijen hebben Seesink’s gewoond. Zo ongeveer van 1730 tot 1750 in Groot-Seesink en
van 1730 tot 1780 in Klein-Seesink. Van ’t Olde Seesink is bekend dat een familie Seesink de boerderij in
pacht had in de periode van 1561 tot 1774.
Tot op heden is geen enkele verwantschap aangetoond tussen de Seesink’s in de boerderijen in het noorden
en het zuiden. Wat wel vaststaat, is dat er een verschil is in religie waarbij de Katholieke Seesink’s in het
zuiden woonden. Het verklaart echter niet waarom alle boerderijen “Seesink” in de naam hebben.
Seesink
De naam heeft de zo kenmerkende suffix -ink of -inck3. Hoeven en de bewoners met een naam met deze
suffix4 komen veel voor in de Saksische streken van ons land, waaronder de Achterhoek. Deze -ink komt
van de in de Germaanse taal gebruikte suffix -ing en heeft als oorspronkelijke betekenis o.a. die van “iemand
behorende tot het gezin, de familie, het geslacht van”, “afkomstig van”, “betrekking hebbende op”. In de
Frankische streken bleef ‘t suffix -ing, maar in de Saksische streken werd het -ink5. Tot de 12e eeuw was de
vorming van de geslachtsnamen met het suffix -ink gebruikelijk6. Het zou dus goed kunnen dat de naam
Seesink al vroeger in de middeleeuwen is ontstaan.
Het eerste lid van zo’n samenstelde naam is dan meestal ‘n oude Germaanse persoonsnaam7. In 1255 is er in
Warken (Warnsveld) een boerderij Seesinck of Segessinck en in 1399 in Heelweg (Varsseveld) een boerderij
1Seesinkkamp

of Seessinkcamp is een hogere duintop tussen de toegangsweg tot het oorspronkelijke erve Seesink aan de Landstraat
en de ten zuiden gelegen knik in de Molenweg in Heelweg. Meer informatie hierover vind u hierover in het boek Seesinkkamp;
geschreven door R.M.J.Seesink.
2 De eerste bewoonster was een dochter van de toenmalige pachter van ’t Olde Seesink.
3 “De form ing, om patronymika van mansvóórnamen te maken, is de oudste en eenvoudigste. Men kan deze form de normale
noemen.” en “Maar by sommige nederlandsche stammen, vooral by de Saksen in Twente en in de graafschap Zutfen (even als in
d’aangrenzende gouen van Westfalen) wordt dit ing als ink uitgesproken, en dus ook zoo geschreven.” Zijn teksten uit het boek De
Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis door Johan Winkler, uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink,
1885 Haarlem.
4 Een naam met suffix wordt een samenstelde naam genoemd.
5 “Naast den oorspronkeliken form ing, komt als uitgang van patronymikale geslachtsnaamen eveneens den form ink voor. Dit ink is
slechts eene andere uitspraak van ing. Anders niet. Het vindt zynen oorsprong in sommige gouspraaken van het Nederlandsch, in
welke deze uitgang ing in het algemeen als ink wordt uitgesproken. Dit is vooral het geval in de saksische taal van Twente en de
graafschap Zutfen. Daar komen dan ook deze op ink eindigende geslachtsnamen het meeste voor, en van daar zijn zy over de andere
streken van Nederland verspreid geworden. Ten platten lande in Twente graafschap Zutfen, vooral by den erfgezetenen boerestand in
die streken, komen deze geslachtsnamen buitengewoon talrijk, haast algemeen voor. Zy zijn daar ook overgegaan op de landhoeven
of boerenerven.” Deze tekst komt uit het boek De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis door Johan
Winkler, uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink, 1885 Haarlem.
6 “Tot omstreeks het jaar 1000 van onze tijdrekening bleef in de Germaansche talen in het algemeen, in de Friesche, frankische en
saksische, die de voorloopers waren van onze hedendaagsche nederlandsche taal, in het byzonder, de kracht bewaard, om
patronumika te formen door ing achter eenen mansvóórnaam te voegen. Na dien tijd verloor de taal onzer voorouders die kracht, en
raakte deze naamsforming in onbruik.”, deze tekst komt uit het boek De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis
en betekenis door Johan Winkler, uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink, 1885 Haarlem.
7 Eigen naam van een persoon.
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Zegesinck8 Uitgaande van deze boerderijnamen zou dan de persoonsnaam kunnen zijn Segizo of Sigizo met
als stam het woord sigu, dat ‘zege’ betekent.
Wat was er eerst?
Na deze toelichting inzake de naam blijft de vraag over of de geslachtsnaam als hoevenaam is gebruikt (1) of
andersom (2).
1. De hoevenaam als geslachtsnaam.
Vanaf de 12e eeuw kozen landheren en edelen9, maar ook andere eigenaars van hun pachthoeven, voor de
onder hen staande boerderijen vaak zelf een naam en moest de pachter van het huis met de gegeven naam
genoegen nemen en namen de bewoners de gegeven naam ook als geslachtsnaam aan.10
Het was bovendien niet ongebruikelijk dat nieuwe bewoners ook deze naam gebruikten. Bijvoorbeeld als een
man introuwde op een boerderij waar de opvolgster alleen een dochter was, kreeg hij de familienaam van
zijn vrouw en dat gold dan ook voor hun kinderen.
Een mooi voorbeeld hiervan is Gerlich Vogel die bij Derske Sesinck, pachtster van de boerderij Seesink11,
introuwde en daarna als Gerlich Sesinck door het leven ging.
Ook gebeurde het dat de pachter zelf de pachthoeve vernoemde naar de naam van de eigenaar en dan zelf de
naam van de boerderij gebruikte.
2. De geslachtsnaam als hoevenaam
Het kan ook andersom zijn. Namelijk dat de boerderij de naam heeft gekregen van voormalige opwoners; de
familie die er kwam wonen.12
Het antwoord op de vraag is niet met zekerheid te geven, maar wel kan gesteld worden dat optie 2 minder
vaak plaats vond. Veel hoevenamen zijn namelijk heel wat ouder dan de familienamen, al zijn er ook veel
hoevenamen al gauw met familienamen vereenzelvigd, zodat hoeven en opwoners al vroegtijdig eenzelfde
naam droegen.
Het voorvoegsel ‘t Olde.
Aan de boerderij Seesink werd later ook ‘t Olde toegevoegd. Deze toevoeging duidt er op dat de hoeve
eenmaal de oude hoofdhof was. De hoeve die vanuit het hoofdhof gesticht werd kreeg dan het voorvoegsel
Nieuw zoals bv bij de boerderij Nieuw Seesink en Nj-Seesink.

Volgens het Meertens instituut te Amsterdam kan de naam betrekking hebben op de boerderijen Seesinck of Segessinck in Warken
(Warnsveld) in het jaar 1255, Sessinc in Hengelo (Gld.) in het jaar 1362 en Zegesinck in Varsseveld in het jaar 1399. In het laatste
geval is echter niet duidelijk welke boerderij in Varsseveld wordt bedoeld omdat er in Varsseveld sprake is van meerdere boerderijen;
Groot Seesink en Zeesink Binnen. De boerderij Groot Seesink ten noorden van Varsseveld, in Heelweg, wordt al genoemd in de 14e
eeuw en is de kern van het oorspronkelijke vol erve Seesink dat later, in de periode tussen de vermeldingen in de
verpondingsregisters van 1427 en 1650, is gesplitst in twee halve erven Groot Seesink en Klein Seesink. De andere boerderij, ten
zuiden van Varsseveld in de buurschap Binnen Heurne, is de boerderij Zeesink Binnen, tegenwoordig genaamd 't Olde Seesink. Dit
was destijds een grote boerderij aan het Binnen Beekje (tegenwoordig Seesinkbeek). Tot deze boerderij behoorde de grond van 't
Goet Seesink waar zo wordt verondersteld al in 1200 geboerd werd.
9 Gedacht moet worden aan bezitters van provincies, honderden dorpen en duizenden hoeven, alsook de bezitters van enige dorpen en
de heren van enige hoeven.
10 “Bovendien was de naam van de hofstede belangrijker dan die van het geslacht, dat deze bewoonde. Vandaar dat vooral in
Saksisch Nederland de hoeve haar naam gaf aan de familie, die haar erfelijk in bezit had.” Deze tekst komt uit het boek van P.J.
Meertens, De betekenis van de Nederlandse familienamen. Uitgegeven door A. Rutgers, Naarden 1941.
11 Voorheen o.a. ook Seissinck, Sesinck, Zeesink.
12 “Zy zijn daar ook overgegaan op de landhoeven of boerenerven.” Deze tekst komt uit het boek De Nederlandsche geslachtsnamen
in oorsprong, geschiedenis en betekenis door Johan Winkler, uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink, 1885 Haarlem.
8
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Beknopt overzicht ’t Olde Seesink
Tijdlijn
1200

Verondersteld wordt dat in dit jaar al op ’t Goet Seesink geboerd werd. Vaststaat dat de boerderij al
vóór 1561 is gebouwd; van eventuele verbouwingen daarvoor of daarna tot 1845 is niets bekend

1486

Het is mogelijk tot dit jaar onderdeel geweest van de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit Terborg,
Silvolde en Varsseveld van Hendrik, de heer van Homoet en Wisch.
Oswald I van den Bergh kocht het deel van Wisch van Hendriks, de heer van Homoet en Wisch. De
bezittingen kwamen hierdoor in handen van Huis Bergh en werd ook genoemd Berghs Wisch

1779?

Steven Seesink mag een huisje bouwen op een stukje grond (het Nibbelinkstuk) van ’t Goet Seesink

1799

Het huisje van Steven Seesink wordt verkocht en de pacht weer toegevoegd aan ’t Goet Seesink

1845

Opgaaf van de kosten om bijna het gehele huis te vernieuwen

1866 - september

Globale begroting om het huis in de lengte te vergroten

1866 - 20 oktober

Het bestek en de tekening voor de vergroting van de stal en schuur wordt afgerond

1866 - 3 december

De Heer Administateur om informatie omtrent de vergroting van de schuur en stallingen

1866 - 31 december

Een begroting om het midden of washuis te vergroten en in gelijke hoogte met het achterhuis of
schuur te brengen met daarin een woonkeuken met bedstede, een slaapkamer voor de meid, een gang,
een waskamer en een trap vanuit het achterhuis of schuur naar de zolder en de verdiepingen boven
het huis en de slaapkamer van de knecht boven de waskamer is opgemaakt door de A. Te Wiel jr.

1867 - 7 januari

Opnieuw een begroting voor de werkzaamheden zoals genoemd in de begroting van 31 december
1866

1867 - 23 april

Aanbesteding van het nodige metsel-, timmer-, smids-, glas en verfwerk met daar tot behorende
bouwmaterialen voor een vergroting van de mestschuur

1867 - 26 april

Akkoordverklaring van Wessel Wisseling, pachter op Seesink, inzake de bijdrage in de kosten
wegens de vergroting

1867 - 4 mei

Bevestiging aanbesteding met de voorwaarden

1867

Bestek voor een vergroting van het voor of woonhuis, waarbij onder andere de kap in gelijk hoogte
met het achterhuis moeten komen en waarvoor de kap van het voor of woonhuis moet worden
afgenomen

1867 - 16 december

Inspectie van de uitgevoerde verbouwing

1874

In verband met de verkoop van de boerderij wordt een nieuwe kaart van ’t Goet Seesink gemaakt

1874 - 25 augustus

Er wordt definitief besloten de boerderij voor 35746 gulden te verkopen aan de pachter W. Wisselink

1875 - 15 januari

Voorgesteld wordt de transactie te passeren op deze datum

1875

De boerderij is verkocht aan de pachter W. Wisselink.
Een deel van ’t Goet Seesink wordt afgesplitst ten behoeve van een nieuwe boerderij; Nieuw Seesink.
De oude boerderij wordt dan ’t Olde Seesink genoemd

1936

Een deel van ’t Goet Seesink wordt afgesplitst ten behoeve van een boerderij Ni-j Seesink

1956

In dit jaar is de deur in de voorgevel vervangen door een raam

1971

De boerderij ’t Olde Seesink wordt door een pyromaan in brand gestoken en het achterhuis gaat
verloren. De boerderij wordt herbouwd. Op de plaats van de verloren gegane inpandige schuur wordt
een nieuwe veestalling haaks op het woonhuis gebouwd

1974

Het bakhuis wordt afgebroken

1988

Een bouwtekening wordt gemaakt; het is niet bekend waarom

1989

De pannen op het dak van de jongveestalling worden vervangen door nieuwe
Inmiddels is de boerderij verkocht; vanwege de privacy is hier verder niets over opgenomen
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De periode dat de boerderij is verpacht door ’s-Heerenberg

Vóór 1561 gebouwd
De bouw13 van de boerderij ’t Olde Seesink wijkt in meerdere opzichten af van de traditionele Oost
Nederlandse Bouw. Uit bouwtekeningen en bestek blijkt dit onder andere uit het type boerderij, het
gebintwerk en de gebruikte houtsoort voor het gebint.

Type
De boerderij is gebouwd vóór 1561 en had vroeger, zo blijkt uit een bouwtekening van architect A. te Wiel
jr.14 uit Azewijn in 1845 de vorm van een kop-hals-romp boerderij. Dit type en het bedrijfsgedeelte doen
sterk aan Friesland denken omdat dit type daar wel veel voorkomt.

Dit is een detail uit een bouwtekening van ’t Olde Seesink uit 1845. De volledig
bouwtekening is hier in dit boek te zien.

Voor wat betreft de bijzonderheden inzake de bouw is informatie aangeleverd door de heer G. Berends en de heer L.A. van Prooije.
De heer Berends was bouwhistoricus van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en schrijver van het boek Historische
houtconstructies in Nederland. Bovendien was de heer Berends betrokken bij de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, als lid
van de Technische Commissie en later als lid van het bestuur.
De heer Prooije was wetenschappelijk medewerker Presentatie en Educatie van het Nederlands Openluchtmuseum en schrijver van
onder andere het boek ‘De vakleu en et vak’; Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940, Vaktermen en
werkwijze.
14A. te Wiel jr.: In 1790 was in Megchelen geboren Arnold te Wiel. Hij trouwde in 1817 met Maria van Uum uit Azewijn. Uit dit
huwelijk werd geboren Arnoldus te Wiel jr. Toen zijn vader in 1871 stierf nam hij het bedrijf van zijn vader, aan wie als ‘timmerman’
het timmer- en onderhoudswerk van huis Bergh werd toevertrouwd, over. Zijn beroep was timmerman en bouwkundige. Arnoldus
overleed in 1898.
13
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De boerderij ’t Olde Seesink heeft niet altijd dezelfde vorm gehad. De boerderij veranderde geleidelijk aan
van een kop hals romp boerderij naar zijn huidige vorm.

Een uitsnede uit een kaart van het archief Huis Bergh met de
bebouwing op ’t Goet Seesinck omstreeks 1754. Dit is
vooralsnog de oudste kaart van de boerderij
’t Olde Seesink.

Deze tekening is van het Archief van het Waterschap Rijn &
IJssel. Wanneer de tekening is gemaakt is onbekend. De boerderij
staat hier afgebeeld als een kop hals romp boerderij.

Hier staat de boerderij anders afgebeeld. Er is geen hals te zien.
Het voorste deel (rechts) is een stuk smaller dan het achterhuis.
Het achterhuis of schuur is langer.
De tekening komt uit het Archief van het Waterschap Rijn &
IJssel en is niet gedateerd.

De boerderij na de brand in 1971. De boerderij is een stuk korter
en haaks er op staat een nieuwe veestalling.
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Gebint
Het gebint15, het houten geraamte, van de boerderij is een dwarsgebint16 van het type dekbalkgebint17. Het
bestaat uit twee stijlen18 of staanders die verbonden zijn met een horizontale gebintbalk welke in het geval
van ’t Olde Seesink een enorme oversteek hebben met onder de uiteinden gebogen stijlen. Het is zeker
geen standaard dekbalkgebint. Een Duitse connectie is niet zo waarschijnlijk, terwijl de constructie boven
de gebintbalk daarbij wel Duits aandoet.
Gebintbalken19 gedragen door twee standvinken komen wel voor in Utrecht, Holland en Zeeland, doch voor
zover bekend niet in Friesland en zonder de scheve benen in de zijbeuken zoals bij de boerderij ’t Olde
Seesink.

Deze detail tekeningen komen uit een bouwtekening uit 1866. De volledige bouwtekening is hier in dit boek
te zien.

Houtsoort
Uit bestek komt naar voren dat voor het gebint gebruik is gemaakt van dennenhout wat aan die kant van
Nederland heel ongebruikelijk is voor een dergelijk groot gebouw. Eigenlijk wordt hiervoor altijd eiken
gebruikt. Mogelijk wordt met het dennenhout hout van de grove den bedoeld; dus grenen.
De afwijkende bouw is dus curieus en zou verklaard kunnen worden door de eigendomssituatie. De eigenaar
beheerder keek vanwege zijn achtergrond mogelijk verder dan alleen in Achterhoek/Liemers. Er kan sprake
zijn geweest van een bouwer, architect en of ‘landbouwkundige’ van elders.

Een gebint, of gebinte is een portaal vormige houten draagconstructie in een boerderij, die bestaat uit twee of meer stijlen of
staanders die met elkaar verbonden zijn door één of twee horizontale gebintbalken.
16 Er is sprake van een dwarsgebint als het gebint haaks op de lengterichting van de boerderij staat.
17 Bij dit type gebint ligt de gebintbalk op de stijlen en is met een pen- gatverbinding met elkaar verbonden.
18 Loodrechte of schuinstaande stutten.
19 Dekbalk van het gebint.
15
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1845 - Verbouwing, december

“Op gaaf van de noodige vernieuwingen en vergrootingen welke zeer nodig zijn in de
eerste navolgende jaaren aan de Boeren Huizen enz. van het Hoog Graaflijk Huis
Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Van Hohen Zollern
Sigmaringen Graaf van den Bergh enzoovoorts enzoovoorts enzoovoorts
Waarvan de kosten Zijn cirka berekend Als Volgt
Op het Goet Seesing onder Varsseveld het geheele Huis bijna te vernieuwen
Het Aangaande houdt werk f 675,Metsel matriealen 712,Dakwerk 168,IJzerwerk en nagels 142,Verw werk en Matriealen 115,Timmerwerkloon 297,Metsel werkloon 215
Voor het Aanvoeren der matriealen 230,te Zaamen f 2554,-
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1845 - Bouwtekening
Bouwtekening met betrekking op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld in verband met de verbouwing
van „het midden of washuisgebouw‟ tot woonvertrekken, plattegrond en zijgevel van het voorhuis. Afmeting
origineel 42 x 34 cm.

1. Voorfront
2. 17 el
3. Paardestal
4. Koestal
5. Dorsdeel
6. Varkensstal
7. Mestplaats
8. Priem?

9. Voederplaats
10. Zijfron
11. Pom
12. Waskame
13. 5 el 25 dui
14. Bedsted
15. Meideslaapkamer
16. Bedsted

17. Opkamer
18. Keuken
19. 6 el 35 duim
20. 12 el 70 dui
21. Gebindwerk
22. Agterfront

Terug naar het hoofdstuk ‘Vóór 1561 gebouwd
14
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1849 - Bouwtekening
Bouwtekening van de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld, plattegrond, gevels, doorsneden. Afmeting
origineel 43 x 55 cm, 1849. N.B. deze verbouwing is, zo blijkt ook uit de brieven er na, niet doorgegaan.

1. Doorsnijd teekening in de
Grondteekening met A B
bemerkt
2. Seesink van 1849
3. Voorfront
4. 52 voet
5. Paardestal
6. 50 Voeten
7. Koestal
8. Dorsdeel
9. Varkensstal

10. Mestplaats
11. Voerplaats
12. Zijfront

21. 20 voet
22. Kast
23. Opkamer

13. 15 voet 8 dui

24. Keuke

14. Knegte kamer
15. Waskamer
16. Zijfront
17. 20 voet
18. Meidekamer
19. Bedstede
20. Afloop?

25. Kamer
26. Portaal
27. 50 voet
28. Gebindwerk
29. Kapwerk van het washuis
30. Agter front
31. Voeten Rijnlandsch

n


m		
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1866 - Verbouwing, september (globale begroting)

Globale begrooting betrekkelijk het Huis op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld om hetzelve ter lengte
van 8,50 el te vergrooten zoude de kosten zich kunnen bedraagen cirka f 997,-

[Een aantal documenten20 uit 1866 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

1866 - Verbouwing, 20 oktober (bestek)

In 1866 stuurt de admnistrateur van het Huis Bergh een brief aan de architect te Wiel in Azewijn met het
verzoek het bestek en de tekening voor de stal en schuur op de bouwhoeve Seesink zo spoedig mogelijk af te
werken. Het bestek over het vergroten van het achterhuis op schuur is opgenomen in de bijlage 1. De
bouwtekening volgt hierna.

20

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0876 t/m 0884 (1866) en 0885 t/m 0888 (20-10-1866).
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1866 - Bouwtekening
Bouwtekening van de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld voor de vergroting van het achterhuis of schuur,
plattegrond, gevels, dwars doorsnede. Afmeting origineel 70 x 53, 1867. Op de keerzijde staan de
handtekeningen van de aannemers. Het bijbehorende bestek is opgenomen bij bijlage 1.

1. Teekening over het
vergrooten van het
Agterhuis of schuur op de
bouwhoeve Seesink onder
Varsseveld
2. Schaal van een el op een
duim
3. Bestaande voorgevel des
Voorhuis

4. Keuken
5. Opkamer
6. Meidekamer
7. Waskamer
8. Meststal
9. Varkenstal
10. Voederruimte
11. Dorsdeel
12. Koe- en meststal
13. Zijopstaand

14. Zijopstaand
15. Varkensstal
16. Meststal
17. Buitenwerks lang 27,20 el
18. Paardestal
19. Buitenwerks breed 17,08 el
20. Gebindwerk
21. Agtergevel
22. Azewijn den 6 november
1866, A, te Wiel jr.

Aan de keerzijde:
De ondergeteekende verklaren dat hunne aannemingen op deze teekening berusten volgens de aanbestedings
voorwaarden van 4 Mei 1867. W.Wisselink H.Lammes (zie bijlage 2).
Terug naar het hoofdstuk ‘Vóór 1561 gebouwd’
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1866 - Verbouwing, 3 december (nadere inlichting)

Inlichtingen omtrent de vergrooting van de schuur en stallingen op de bouwhoeve Seesing.
Vragen van den Heer Administrateur.
1e vraag
Hoeveel stuks vee kunnen in de tegenwoordige schuur en stallingen geplaats worden, als
hoeveel paarden
hoeveel trekossen of bullen
hoeveel runderen
hoeveel koeijen
hoveel groote varkens
hoeveel jong vee
2e vraag
Hoeveel stuks vee kan de pachter, naar de grootte der bouwhoeve houden, als hij dezelve
als een goede landbouwer behandeld.
hoeveel paarden
hoeveel trekossen
hoeveel runderen
hoeveel koeijen
hoeveel jongvee
hoeveel groote varkens
Beantwoording door den Architect A te Wiel
1 In de tegenwoordige koestalling kunnen worden geplaats 14 Stuks Runderen waaronder 7
stuks koeijen gerekend worden, waarbij ontbreekt de ruimte voor jongvee of kalveren
waarvoor eene ongeregelde plaats gezogt word welke doorgaans 7 Stuks ingetal zijn.
De paardenstal heeft voor 2 paarden eene voldoende ruimte, doch wordt door den pachter
vereischt naar zijne gewoonte om jaarlijks een veulen bij te teelen, dan is deze ruimte te
gering.
De verkens hokken of stallingen zijn op ver na niet voldoende, daar kunnen 8 Stuks
verkens geplaats worden. Maar de gewoonte des pachter is om jaarlijks bij 1 a 2 groote
verkens jonge te teelen, en dit wel veelal tweemaal per jaar, en deze teeling eene
behoorlijke ruimte vereischt, en hij zich daarmede grootelijks tot nadere moet behelpen,
ook de gevorderde voederruimte des verkens ontbreekt geheel hetwelk thans op de
dorsdeel moet geschieden, en dit een groot ongemak en onzindelijkheid aanbrengt, ook
vereischt het gekookte voeder eene groote moeite.
2 Zoo de Bouwhoeve zich thans bevind kunnen ruim 20 Stuks groot en kleine Runderen
gehouwen worden.
Met het getal van paarden en verkens moet den pachter zich meer naar de tijds
omstandigheid rigten, dit getal is dikwijls ongelijk.
Vragen van den Heer Administrateur
3e vraag
Hoeveel vee kan er gehouden worden, wanneer de schuur en stallingen volgens het
bestaande plan werkelijk vergroot wordt
hoeveel paarden
hoeveel trekossen
hoeveel runderen
hoeveel koeijen
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hoeveel jong vee
hoeveel groote varkens
4e vraag
Hoeveel verhoudt zich de ruimte in de schuurgebouwen, welke in de laatste tijden op
Boeijink Boskens te Beest eng vergroot zijn, tot de ruimte van de voorgestelde
vergrootingen op Seesink als men Kwaliteit der tot die bouwhoeven hoorende landen daarbij
in het oog houdt
Beantwoording door den Architekt A te Wiel
3 Volgens het nieuwe plan is de koestal ruim groot genoeg voor de aanwezige bouwhoeve.
Maar de zijde der verkensstallen en paardenstal vereischt de lengte van het gebouw. De
verkens stallen met voederruimte en stookplaats vereischt grootelijks deze ruimte, ook de
paardenstaal wegens het teelen van een veulen is deze nodig. En vooral de Meststallen
zijn wenselijk wegens vruchtbaarheid der bouwhoeve, vooral wenschte den pachter de
voorste meststal agter de verkensstallen en van de prieve in gebruik te neemen tot
bemesting van het weiland het welk eene gewenschte vruchtbaarheid zoude opleveren.
4 De vergrooting naar het voorgestelde plan komt in verhouding met de Meststallen of
mestruimte op de bouwhoeve Hatterink, Tenbeest, Haefs en Geulenkamp. Waarbij den
pachter voorsteld op zijne thans beknopte meststallen dat dezelve eene gewenschte
vruchtbaarheid opleverd. Maar zijne onvoldoende en ongeregelde ruimte tot stalling
Mestmaking en Mest ter zijnertijd in de stallen berging is van zijde den pachters eene
groote belangstelling tot eene vergrooting om als een goeden landbouwer met vrucht zijn
bouwhoeve te behandelen.
Azewijn den 3 December 1866.
A. te Wiel.

[Een aantal documenten21 uit 1866 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0897 t/m 0898, 0889 (11-12-1866) en 0899 t/m 0909
(19-12-1866).
21
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1866 - Verbouwing, 31 december

Begrooting om het midden of washuis gebouw aan het Huis op de Bouwhoeve Seesink
onder Varsseveld volgens aantooning der schetsteekening te vergroten en in gelijke hoogte
zooals het Agterhuis of schuur te brengen, en in hetzelve aan te brengen, een Woonkeuken
met bedstede, een Meide slaapkamer, gang en waskamer, en uit het agterhuis of scheur een
trap tot toegang naar de zolder, en naar de verdieping boven het woonhuis, en tevens tot
toegang naar een aan te brengen Knechts Slaapkamer boven de genoemde waskamer en
slaapkamer.
1. Aan houtmaterialen
2. 17.000 Metselsteneen
3. Gehouwen Steenen drempels
4. Kalk
5. Dakpannen en Stroo tot dokken
6.Gegooten en gesmeedijzerwerk en Spijkers
7.Glas en vervwn
8. Gebakke Estrikken tot vloeren
9.Timmerwerkloon
10. Metselwerkloon
11. Aanvoer van Matriealen.
12. Voor tolgeld, opzicht enz.

f 247,14
f 153,—
f 9,84
f 24,20
f 63,60
f. 25,50
f. 56,70
f 33,—
f. 76,—
f 82,—
f 58,—
f 35,—
te Zaamen f 863,48

Azewijn den 31 December 1866
A. te Wiel jr.
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Bouwtekening van de boerderij Seesink onder Varsseveld, plattegrond, doorsneden, gevels

Afmeting origineel 56 x 54 cm
1. Schets teekening om aan het Huis op de
Bouwhoeve Seesink het midden of wasgebouw
te vergrooten tot woonvertrekken
2. Keuken
3. Opkamer
4. Ohne ein zweigiebeliges Dach ist die verlangerung
der mauern r r nicht möglich
5. Bedstede
6. Meideslaapkamer

7. Waskamer
8. Woonkeuken
9. Gang
10. Koe- en Mestal
11. Dorsdeel
12. Meststal
13. Zijopstand
14. Schaal van een el op een duim
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1866 - Bouwtekening

1867 - Verbouwing, 7 januari (begroting)

Afschrift
Begrooting om het midden of washuisgebouw aan het Huis op de Bouwhoeve Seesink onder
Varsseveld volgens aantooning der Schetsteekening te verbreeden en ingelijke hoogte en
breedte met het bestaande voorhuis te brengen en in hetzelve aan te brengen een
woonkeuken met slaapkamertje, een Meidenslaapkamer, gang en waskamer, en uit het
achterhuis of schuur een trap tot toegang naar een aantebrengen knechts slaapkamer boven de genoemde
waskamer en gedeeltelijke slaapkamer.
1. Aan houtmaterialen
2. 31.000 Metselsteneen
3. Gehouwen steenendrempels
4. Kalk
5. Dakpannen stroo tot dakken en zink in de keelen
6. gegooten en gesmeed ijzerwerk, spijkers en afloopspijp
7. glas en verwen
8. gebakken estrikken tot vloeren
9. Timmermanswerkloon
10. Metselwerkloon.
11. aanvoer van materialen
12. Tolgeld opzigt enz.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

432,15
279,—
25,—
41,80
51,60
83,—
89,—
34,—
153,—
130,—
93,—
60,—

Te Zaamen f 1474,55

Azewijn 7 Januari 1867
(get). A te Wiel jr.

[Een aantal documenten22 uit 1866 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

22

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0913 t/m 0920 (23-1-1867).
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1867 - Bouwtekening
Bouwtekening met betrekking op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld voor de verbouw van
het washuis tot woonvertrekken, plattegrond, gevels, doorsneden, in kleur, getekend door A. te Wiel sr.

1. Teekening om aan het Huis
op de Bouwhoeve Seesink.
onder Varsseveld het
midden of washuis gebouw
te vergrooten tot
Woonvertrekken
2. Knechts Slaapkamer
3. Zoldertrap
4. Plan der nieuwe of
vergrootene
zolderverdieping
5. Bestaande
Zolderverdieping

6. Schaal van een el op een
duim
7. Koe- en Meststal
8. Dorsdeel
9. Varkensstal id. id.
10. Meststal
11. Waskamer
12. Gang
13. Meideslaapkamer
14. Bedstede
15. Slaapkamer
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16. Woonkeuken
17. Zijopstand
18. Opkamer
19. Keuken
20. Doorsnede over de lijn A..B
21. Bestaande voorgevel met
nieuwe kap
22. Doorsnede over de lijn C..D
23. Azewijn den 14 Mei 1867
A. te Wiel jr.
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1867 - Verbouwing, 23 april (aanbesteding)
Van 23 April 1867
Publicatie af te lezen Zondag 28 April 1867
Azewijn 1
Zeddam 1
‘s Heerenberg 1
Doetinchem 2
Ganderen 1
Etten 1
Varsseveld 1
Sillevolde 2
Aanbesteding
Vanwege de Administratie van het Huis Berg.
zal op Zaterdag den 4 Mei aanst. des morgen 9 uur ten kantore van genoemde
administratie op het slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel- timmersmids- glas en verfwerk met alle dartoe behoorende bouwmaterialen voor eene vergroting
van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink / en zulks in perceelen en in mass.
Teekening, bestek en vorwaarden liggen ter inzage ten slot 's Heerenberg.
De nodige inlichtingen en aanwijzingen zijn verkrijgbaar bij de Architect te Wiel te Azewijn.
[Een aantal documenten23 uit 1867 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Pr.25/ 4 .67.Nr.
Tengevolge van den door den Heer Administratie van het Huis Bergh aan hem gerigten brief
van den 23 April 1867 nr.579 vervoegde zich Arnoldus te Wiel Architect te Azewijn heden
bij genoemden Administrateur.
Hij zegt, dat hij veel oponthoud heeft gehad door de werkzaamheden van den bouw eenes
pastorie te Azewijn, doch met den bouw aan Lubbers zoo ver gevorderd is, dat de teekening
klaar en met hetbestek begonnen is.
Dat hij dadelijk met dat werk is uitgescheiden en de teekening en het bestek voor de
vergrooting van het huis op Seesink heeft onderhanden genomen doch dat het hem met alle
vlijt niet mogelijk is die stukken voor den 15 Mei e.k. klaar te maken.
's Heerenberg 25 April 1867.
A te Wiel
pr. 27/4.67 Nr. 597
Ik ondergeteekende Wessel Wisseling landbouwer onder Varsseveld verklaar mij hiermede
uitkracht van mijne eigenhandige onderteekening bereid en verpligt om tot de kosten
wegens de vergrooting

23

a.

der schuur gebouwen op de bouwhoeve Seesink toebehoorende aan ZijneKoninklijke
Hoogheid Carl Anton Vorst van Hohen Zollern Sigmaringen en bij mij in pacht
berekend op dertien honderd zeven en zestig gulden zeven en twintig cents en

b.

van het woonhuis opgenoemde bouwhoeve, op ongeveer een duizend vier
honderd vieren zeventig gulden vijfenvijftig cents begroot, doch nog niet
naauwkeurig berekend een zesde gedeelte bij te dragen in deze bijdrage voor de
helft op den eersten January 1800 acht en zestig en voor de helft op den eersten
January 1800 negen en zestig te betalen en de laatste helft van af den eersten
January 1800 acht en zestig met vijf procent te verrenten.

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0921 t/m 0925 (25-4-1867).
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Varsseveld den 26 April 1867.
W.Wisselink.
's Heerenberg van 27 April 1867
F.G. Administration
Grimm

Gedaan te 's Heerenberg den 4 mei 1867
Na voor afgegane bekendmaking zijn op heden door Joseph Grimm Administrateur der in de
Nederlanden gelegene bezittingen van Zijne koninklijke Hoogheid den Vorst Carl ....van
Hohengoltern Sigmaringen, wonende te 's Heerenberg. aanbesteed de werkzaamheden en
levering van het bouwmaterieel voor de vergrooting der schuurgebouwen op de bouwhoeve
Seesink onder Varsseveld en wel in het openbaar en onder de navolgende voorwaarden.

Een transcriptie van de voorwaarden zijn aan dit boek toegevoegd in de bijlage 2.
Het gaat daarbij om A. de Algemene voorwaarden en B. de Bijzondere voorwaarden.

1867 - Verbouwing, 14 mei (bestek)

Bestek voor eene vergrooting van het voor of woonhuis op de Bouwhoeve Seesink onder
Varsseveld Behorende aan het Hoog Graaflijke Heer Bergh van Zijne Koningklijke Hoogheid
den Vorst van Höhen Zollern Sigmaringen enz.
Tot vergrooting voorgenomen woonhuis moet het midden of woonhuisgebouw geheel voor
en weggekorten en in breedte overeenkomstig den bestaanden voor- of woonhuis worden
opgetrokken, en in hoogte derzelfs heeft op buitenmuren zoo als de bestaande voor -en
agtermuur des woonhuis, en in hoogte der kap gelijk met het naar verbonden agterhuis of
schuur. Waartoe van het bestaande voor of woonhuis de kap moet worden afgenomen en
dezelfs voorgevelmuurtjes tot met genoemde voor hoofd muur gelijk worden afgenomen.
Tot deze optrekking des turfchen bouw in het derzelfs kap, en kap des voorhuis enz. moet
worden aangelegd opgehaald en verbonden zoo als hiertoe de bestaande teekening
aantoond en den bestaanden bouw zal vorderen en dat Nederlandsche maat.
Tot genoemden bouw moet mede aangebragt en gebezigd worden alle de bereikbare
materialen welke het genoemden bouw en verandering komende worden af en uitgebroken.

Het overige deel van het bestek is te lezen in de bijlage 3.
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1867 - Verbouwing, 16 december (inspectie)

Op heden den 16 December 1867 heeft zich de Administrateur van het Huis Bergh,
vergezeld van den Architekt A te Wiel, begeven naar de bouwhoeve Seesink onder
Varsseveld tot het opnemen van de aldaar in 1867 plaats gehad hebbende vergrooting
van het achterhuis en het bijbouwen van eene meststal, waartoe de goedkeuring is verleent bij
besluit der Hofkamer van 17 April 1867. No. 2127.
Bij een naauwkeurig onderzoek en eene gedetailleerde nameting en opneming is gebleken
dat het werkgeheel naar behooren en volgens het goedgekeurde bestek met goede
materialien in alle eischen voldoende is uitgevoerd.
De mede aanwezige pachter W.Wisseling verklaart dat hij met het volbragte werk ten volle
genoegen neemt en betuigt zijnen dank voor de verbetering uit deze timmerraaije voor zijn
pachtgoed voortvloeiende.
[Een aantal documenten24 uit 1867 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Vertaling
Door deze laat ik u weten dat de Hofkamer des Vorsten volgens een heden ingekomen
besluit van den 17 dezer de vergrooting van het woonhuis op uw bouwhoeve op de laatst
beoogde wijze geheel beslissend van de hand heeft gewezen.
Daarentegen wenscht de Hofkamer des Vorsten de vraag opgehelderd of gij bij de
omstandigheid dat gij zulk eene groote waarde op de vergrooting van uwe woning legt
misschien genegen waart het gedeelte der bouwkosten, dat ten laste des Vorsten komt te
verrenten of dat gij welligt meerdan een zesde gedeelte der bouwkosten wilt dragen. In een
of ander geval bestaat er hoop dat den bouw toch nog tot stand kon komen en zie ik daarom
uwer mondelinge of schriftelijke verklaring te gemoed.
De administrateur van het Huis Bergh
Grimm.
De administrateur van het Huis Bergh verklaarde aan W.Wisseling bij gelegenheid van de
overneming van het nieuw gebouwe achterhuis op Seesink, dat de Hofkamer de vergrooting
van zijn woonhuis niet heeft goedgekeurd omdat hij vóór 17 jaar met den nieuwbouw
genoegen nam.
Wisseling verklaarde hierop dat hij voor 17 jaren nog niet op de bouwhoeve woonde en men
hem in geenen deele inzage van het bestek verleend heeft of zijn gevoelen over den bouw
gevraagd heeft.
Varsseveld 16 December 1867.
Tevens merkt Wisseling aan, dat hij van Ditzhuijzen reeds vroeger op de bekrompenheid van
woon- en achterhuis heeft opmerkzaam gemaakt.
De ondergeteekende opzichter der Gebouwen van het Huis Bergh, heeft in 1849
opgemaakt het bijgaande plan of teekening tot den bouw des nieuwe huis op de Bouwhoeve
Seesink onder Varsseveld. Waarin tot woning des pachters Drie woonvertrekken waren
aangebragt. Maar is destijds verworpen dat de Adminnistratie te 's Heerenberg in meening
was als dat twee woonvertrekken voor den pachter tot woning zoude genoeg zijn.
Azewijn den 17 December 1867.
A te Wiel
[Een aantal documenten25 uit 1867 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0963 t/m 0964 (16–12-1867), 0952 t/m 0955 (20-12-1867) en
0956 t/m 0959 (25-12-1867).
25 Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0966 t/m 0967 (29-12-1867).
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‘s Heerenberg 29 December 1867.
Op heden verscheen voor den Heer Administrateur van het Huis Bergh de pachter van de
bouwhoeve Seesink - W.Wisselink - en verklaarde na mededeeling van het besluit der
Hofkamer van 17 December 1867 No 6675:
De vergrooting van het woonhuis op mijn pachthoeve is niet alleen wegens de grootte van
mijn huisgezin dringend noodig; maar afgezien zelfs daarvan ook wegens het getal der
dienstboden, dat tot bebouwingen instandhouding van de bouwhoeve moet gehouden
worden.
Hoe noodzakelijk deze vergrooting evenwel is, zoo ben ik toch niet instaat meer als ⅙
gedeelte der bouwkosten op mij te nemen of het bedrag dat ten laste des Vorsten komt nog
extra te verrenten; omdat ik deze rente behalve den pachtprijs voor den hof niet op kan
brengen.
Ik hoop echter nog altijd dat de Hofkamer des Vorsten al is het ook niet in dit dan toch in
het volgende jaar den bouw zal goedkeuren.
Daarbij verklaar ik, dat ik aan de bouwkosten wegens de in dezen zomer plaats gehad
hebbende vergrooting van het achterhuis ad f 1375,75 een ⅙ gedeelte betalen moet met
tweehonderd negentwintig gulden 29 cent en weliswaar op 1 Januari 1868 f 114,65 en op
1 januari 1869 f 114,64.
Get.W.Wisselink.

[Een aantal documenten26 uit 1867 en 1868 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0972 t/m 0973 (29-12-1867), 0968 t/m 0970 (8-1-1868), 0974
(14-1-1868), 0975 (23-1-1868), 0772 (Inder Pachtwertensberechnung v Seesink Anfertigung für die Administration) en 0773
(18-11-1868).
26
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1874 - Verkoop, 25 augustus (Seesink en Harterink)

Gedaan te ’s-heerenberg 25 Augustus1874
Voor Administrateur Grimm
dezes morgen verscheen de pachter van Seesink, Hatterink, Hatterinkdam op het laatste
schrijven van den 22 dezer en verklaarden en wel de pachters van Seesink en Harterink. Zij
bedanken voor de vermindering van den oorspronkelijke koopprijs; maar vinden deze na
voor overleg met de familie toch altijd nog zoo hoog, dat zij niet wel tot den aankoop
kunnen besluiten. Zij hebben ook in het bijzonder in het oog de rampen en ongelukken die
vooral in de bosschen kunnen ontstaan, daar bekend is dat in deze streek eene dennenrups
in de bosschen veel nadeel doet, wanneer zij koopen en dat insekt in de bosschen verscheen
zouden zij ongelukkig zijn. Zij konden tot den koop overgaan, wanneer het Huis Bergh de
plaatsen vrij wolden leveren.
De Administrateur verklaart daarop, dat de Hofkamer haar laatste woord heeft gesproken en hij
tot zijn leedwezen volstrekt geen hoop kan geven tot vervulling van den wensch, wat het nadeel
door de dennenrups betreft, zoo zij deze tot nu op eene kleine vlakte beperkt en die zaak
wordt in de Couranten als naar gewoonlijk altijd grooter gemaakt dan zij werkelijk is, in het
algemeen moet men zich in zulke zaken niet het ergste voorstellen, de pachter van
Hatterink maakte opmerkzaam daarop dat .hij tot de kosten voor de vergrooting der
gebouwen van eenige jaren bij de f 700 heeft bijgedragen. Wisselink maakte daarop
opmerkzaam op zijne bijdrage ofschoon die ook niet zoo groot is, daarentegen heeft hij ook
veel minder ruimen er voor gebouwen dan de pachter van Hattrink.
Het einde van de lange onderhandeling was dat in koop wil aannemen onder de gestelde en
bekende voorwaarden.
Wisselink de plaats Seesink voor f 35000. Vijf en dertig duizend gulden, Berkens de plaats
Hatterink voor f 21000 eenentwintig duizend gulden. de administratuer belooft aan beixde
heden nog de goedkeuring van de Hofkamer te willen aanvragen, maar is geen twijfel achtig
of zij zal gegeven worden. Rexwinkel verzoekt van de gevorderde om toch tenminste de dertig
gulden te laten vallen en dan wil hij zijn plaatsje voor f3600 zesendertig honderd gulden in
koopnemen.
ook dit bod wil hij Administrateur ter goedkeuring voorleggen.
De Administrateur Josef Grimm verkoopt aan W. Wisselink pachter der bouwhoeve
Seesink onder Varssseveld, deze bouwhoeve met het daarop staande gebouwen en het de
bouwhoeve toegewezen bosch alles te samen groot 60 Bdr 18 rdn 80 El voor vijfendertig
duizend zeven honderd zesenveertig gulden
Bernhard Rexwinkel arbeider onder Varsseveld de hofstede Hatterinksdam met het
toegedeelde bosch alles te samen groot 5 Bdr 55 rdn 50 El voor
drieduizend zeshonderd dertig gulden beide koopers verklaren den koop te accepteren.
Over de koop zullen zoo mogelijk notarieele akten worden opgemaakt. Als wezenlijke
voorwaarden worden tusschen partijen de volgende punten afgesproken en vastgesteld:

1. De koopprijs moet uiterlijk op 22 February 1875 worden betaald met een rente ad 5%
van af 1 January 1875; geschiedt de betaling voor 15 January 1875 geheel dan worden
geene renten berekend;
2. Verkooper trekt nog den huurprijs die de koopers op 1 January 1875 schuldig werden;
3. De eiken welke door den Heer Boschbeheerder G. Meijer den koopers zijn aangewezen en
hen nauwkeurig bekend zijn, blijven voor den verkooper voorbehouden. de koopers moeten
zonder eenige vergoeding te kunnen vorderen dulden dat de verkooper deze eiken,wanneer
hij het volstrekt noodig zou achten en hij deze niet vooraf voor de naar hem
als voldoenden voorkomenden prijs, kan verkoopen, nog tot in het voorjaar 1878 kan
laten staan en zij tot 1 September 1878 geheel van de plaats mag laten vervoeren. de
verkooper belooft overigens dat het Huis Bergh wanneer geene buitengewoone
omstandigheden tusschen beide heden - het voorbehouden hout als mogelijk is reeds binnen
twee jaren zal verkoopen. De verkooper geeft geene schadevergoeding voor beschadigingen
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die eventueel bij het vellen of afvoeren der eiken mogten ontstaan;
4. De koopers zien van alle en iedere schadevergoeding voor eventuele tot nu nog niet
betaalde ontginningen af;
5. Vanaf heden staat alles op rekening en gevaar der koopers, van het mede in den koop
gaande hout mag echter niets gehouwen of vervoerd worden, voordat de koopers of eene
voldoende betaling in mindering op den koopprijs hebben gedaan, of voldoende zekerheid
voor betaling van den koopprijs hebben gesteld;
6. Het verkochte gaat op de koopers over met alle lusten en lasten, regten en geregtigheden
zooals de verkooper het bezit in het bijzonder ook moet de kooper van de bouwhoeve
Seesink ook den daarop rustende zaktiene aan de weduwe G.G. ten Bokkel of hare
regtverkrijgenden voldoen.
De verkooper waarborgt noch voorde opgegeven grootte, noch voor iets anders hoe ook
genaamd. Het verkochte gaat echter vrij van hypothecaire inschrijvingen op de koopers over.
7. De koopers moeten alle kosten voldoen, die uit dezen koop ontstaan en betalen ook alle
belastingen en lasten vanaf 1 January 1875.
Gedaan 's Heerenberg den 7 September en te Varsseveld den 8 September 1874.
Joseph Grimm
W.Wisselink
Bernardus Rexwinkel

[Een aantal documenten27 uit 1874 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

27

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 1115 t/m 1127 (4-9-1974) verkoop, 1156 t/m 1161.
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1875 - Verkoop, 10 januari (transport)

Terborg 10 Jan 75 Weledelgebore Heer
Het transport van de bouwplaats Sesink onder Varsseveld, stel ik voor ten uwen kantore te
passeren op Vrijdag den 15 january e.k.
Het zal mij aangenaam wezen van U nog te vernemen op welk uur wij ten uwent kunnen
gewacht worden. In het bezwaar van de latere betaling der (3000 op ... zal Wisselink .....en.
Met de meeste achting
uwer Dienst. Dienaar
Afschrift
Amice!
De bij den verkoop van Seesink door den Verkoper voor zich gereseerveerd eiken, beuken,
peppelen, dennen en fijne dennenboomen staan op perceel
N 623 geheel
569 gedeeltelijk
559
,,
515
,,
523
,,
1070
,,
532
,,
529
,,
528 geheel
De kadastrale nummers zullen denkelijk wel niet bemeten zijn, ik heb namelijk de kaart
waar op de laatste hermetingen voor komen oogenblikkelijk niet hier. Vriendschappelijk groeten,
t.k
Schuijlenburch (get) L. Meijer
11I75
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De periode na de verkoop aan Wisselink in 1875
In 1875 is de bouwhoeve aan de pachter verkocht met de daarop staande gebouwen en het de bouwhoeve
toegewezen bos voor alles te samen groot 6028, 18 roeden29, 80 el30 voor vijfendertig duizend zeven honderd
zesenveertig gulden. Tussen 1800 en 1900 werden door de adel de pachtboerderijen verkocht omdat het geld
belegd in handel, scheepvaart en industrie meer zou op brengen. Na de verkoop volgden meerdere
verbouwingen.

1875 - Verkoop, 23 januari (assurantie)

Terborg 23 January 1875
Weledelgeboren Heer
Gelieve hierbij te ontvangen copie, der acten van 2,15 dezer.
De gebouwen op Sesink zullen nu voor de brandassurantie ten name moeten worden gesteld
worden van den kooper Wisselink. Mag ik uwes dus namens hem beleefd verzoeke mij te
willen doen toekomen eene omschrijving zooals die op de polis voorkomen met opgave der
verwaarborgde som en der maatschappij waarbij die verzekering is gesloten - opdat
daarvoor door Wisselink de vereischt wordende aangfte kan worden gedaan.
Met de meeste achting heb ik de eer mij te noemen uwer dienstw. Dienaar.
G.W. Everdingen
den Heer Administrateur Huis Bergh

1875 - 1876 Verkoop, (schadeloosstelling voor ontginning)

Varsseveld den 12 February 75
Weledelgeboren Heer,
Toen ik onlangs ten uwen was hebben wij afgesproken dat ik afzag van verdere
schadeloosstelling voor ontginning daar onder was dus niets begrepen hetgeen ik daar voor
reeds ontvangen had, ook heb ik daar niets meer aangedag, het komt mij dus voor dat het
niet billijk is, van mij het genotende terug te vorderen dit tog dunk mij was eene afgedane
zaak, denk hierover eens goed na en dan zult u het met mij eens zijn. ik hoop daarvan den
uitslag van u te mogen vernemen zie mijn heer ik moest nog ongeveer f 125 boven de f 100
voor ontginning hebben het zou dus hard zijn het gehele bedrag van
De ondergeteekende Wessel Wisseling landbouwer op de bouwplaats Seesink onder
Varsseveld, verklaart mits deze, dat al het hout hetgeen bij den verkoop van de door hem
Een bunder of bonder is een oude eenheid van grondoppervlakte, die vaak iets groter was dan een hectare. De omvang van een
bunder verschilt van streek tot streek.
29 De roede is een oude oppervlakte maat, die van streek tot streek kan verschillen.
30 De el is een oude lengtemaat, dei van streek tot streek kan verschillen.
28
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aangekochte bouwplaats Seesink voornoemd met daarop staande houtgewassen, van den
koop en verkoop is uitgesloten gebleven, hem vooraf door den Boschbeheerder L. Meijer is
aangewezen en dit hout later nog door een slik en teeken met zwarte olieverf duidelijk is
gemerkt, en dat hij zich met deze aanduiding, die op de gebruikelijke wijze niet op alle
boomen, maar alleen op de randboomen van een bosch of groep heeft plaats gehad,
volkomen vereenigt en genoegzaam kennis draagt, dat daardoor niet enkel de geteekende
boomen zijn bedoeld, maar het geheele bosch of de geheele groep van den koop en verkoop
is uitgesloten.
Aldus opgemaakt te varsseveld den 12 Juli 1875.
W. Wisselink
[Een aantal documenten31 uit 1875 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

pr.6/8.75.
Aan de Hofkamer des Vorsten van Hohenzollern te Sigmaringen.
Geeft met den meesten eerbied te kennen Wessel Wisselink gewezen pachter van de
bouwplaats Seesink te Varsseveld dat hem bij de betaling der pacht in 1872, door den heer
Administrateur als korting op zijn voorschot voor ontginningen, dat toen f 225,- a f 230,gulden bedrag, eene som is betaald van f 100,- waarvan de verrekening ten gevolge van
drukte niet is tot stand gekomen. dat hij bij den aankoop der plaats van de vordering
wegens ontginning afstand heeft gedaan, waarmede hij natuurlijk niets anders kon bedoelen
dan het restant na aftrek der f 100,-- dus f 125,- a f 130,-.
dat de heer Administateur echter nu ook die f 100,- van hem terug eischt, onder bedreiging
van vervolging in rechten.
dat hij ruim twee hectaren heeft ontgonnen.
dat hij van mening is dat hij de bouwplaats duur heeft gekocht teleurstelling voor hem is.
Redenen waarom hij eerbiedig verzoekt, hem in dezen te hulp te komen, en hem te ontslaan
van de betaling aan gemelde honderd gulden, welke hij vermeent, naar billijkheid, niet
schuldig te zijn. 't welk doende Uw onderdanige W.Wisselink.
Varsseveld 4 Augustus 1875.
[Een aantal documenten32 uit 1875 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

pr.6/8.75.
den Heer Administrateur van 't Huis Berg
Waarde Heer Administrateur.
Drukte en beslommeringen van allerlei aard hebben mij veel te lang doen verzuimen, aan
onze afspraak te voldoen. Nederig vraag ik deswege verschooning.
Hierbij 't bewuste stuk. Ik bid U.W.E.G. nu, het naar zijne bestemming te zenden, en met
den ouden tot aan 't antwoord geduld te hebben. Ik zou u beleedigen door de vraag: help
mij, uw karakter waarborgt mij, dat ge 't doen zult. 'k verheugt mij gelegenheid te vinden u
van mijne hoogachting verzekering te geven.
Steeds UWEG diensten en zeer toegenegene
W.Wisselink
pr.6/2.76.
Den Weledelgestrengen Heere Grimm, Administrateur van 't Huis Bergh!

31
32

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 1131 t/m 1148 (24-7-1875).
Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0811 t/m 0813 (4-8-1875).
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Namens mijne moeder, broeders en zusters breng ik UWEG de treurige tijding dat Wessel Wisselink ,
landbouwer op Seesink, na lang sukkelen Donderdag , den 3 en Februari is
overleden in den ouderdom van 57 jaren.
Hoogachtend,Weledel gestrenge Heer U.W.E.G. dienstwillege, de treurende zoon, Wisselink
Varsseveld den 4 Febr.1876.
pr. 1/5 76 No 642

Mijn Heer!
Met schrik heb ik uw en brief ontvangen waarin gij mij aanschrijft om binnen 8 dagen f 100,te komen betalen, het is toch eene waarheid dat mijn man die voor het omzetten van grond
te goed had en met u heeft verrekend. Ik bid u mijn Heer ontslaat mij van die betaling, ik
ben een wed. met acht onverzorgde kinderen, morgen moet ik ruim f 1400 aan rente
betalen, vervolgens komen er al de drukkende belastingen er bij als betaling aan de
meerderjarige kinderen, grondbelasting enz. Gij schrijft mij dat de plaats goedkoop aan ons
is overgegeven, het zal evenwel de vraag zijn of ik hen op den duur kan houden. Nogmaals
bid ik u ontslaat mij van de betaling die ik in waarheid niet schuldig ben.
uw Dienstwillige Dienaresje.
De Wed W. Wisselink
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Wijlen Wisselink heeft de bouwhoeve Seesink onder de voorwaarden gekocht dat hij afstand
doet van elke mogelijke vergoeding wegens kultaxen op de plaats. Nu gaf Wisselink op dat
hij voor kultaxen werkzaamheden voor den verkoop nog wel f 100 te goed had en hij heeft
dan verzocht dat men hem deze nog vergoeden of wel hem de pacht tot dat bedrag
schenken zou, ofschoon hij daarop ook geen recht had hetgeen hij in zijn verzoekschrift
uitdrukkelijk erkende. Ik heb hem beloofd zijn verzoek met gunstig bericht aan de Hofkamer
voor te leggen en heb dit ook gedaan, de Hofkamer heeft echter het verzoek afgewezen en
het zelfs onbillijk gevonden zoo als u is geschreven. Ik kan alzoo in de zaak volstrekt niets
meer doen en u blijft niets over als die f 100 spoedig te betalen als u geene verdere
onkosten wil hebben.
[Een aantal documenten33 uit 1876 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

33

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0815 t/m 0818 (27-5-1876).
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1944 - 1971 Historie

Op deze oude foto’s heeft de voorgevel van de boerderij ’t Olde Seesink een voordeur welke in 1956 is
vervangen door een raam. De deur is later gebruikt als deur voor de jongveestalling. Op de eerste verdieping
zijn twee ramen.
Dankzij iemand34, die in 1944 tijdelijk op de boerderij verbleef, is het anno 2008 mogelijk gebleken, nog aan
te geven hoe de boerderij destijds was ingericht.
Via de deur aan de voorzijde, welke in 1956 bij een verbouwing is vervangen door een raam, kwam men in
een halletje dat toegang gaf tot een slaapkamer en een keuken, welke tevens als woonkamer diende. Als je de
boerderij vanaf de achterzijde binnen kwam stonden de melkkoeien rechts met daarachter, meer naar het
woonhuis toe, een klein kamertje met water en een pomp voor het drinkwater voor de koeien. Boven de
koeien was een opslagplaats voor stro. Links was de paardenstal met daarnaast een toilet, waar zo nu en dan
een paardenkop naar binnen keek. Tussen het toilet en het woonhuis waren de varkenshokken; waarvan er
toen één gebruikt werd voor de opslag van het graan. De varkenshokken waren via een deur vanaf de deel
bereikbaar.

34

De heer T. Bruinzeel.
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De deur aan de rechterzijde van het achterhuis gaf eveneens toegang tot de varkenshokken. Daar bevond zich
ook het opkamertje waar de knecht zijn slaapplaats had.

Hier staan op de achtergrond de peppels (populieren) die de maker van de foto in 1944 heeft helpen planten
tussen het pad en de Seesinkbeek. Gezien vanaf het pad bij het woonhuis. De paal rechts staat op het
bleekveldje en dient voor de drooglijnen.
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1971 - Brand, 25 augustus
In 1971 is de boerderij door een pyromaan in brand gestoken en ging het achterhuis verloren. De boerderij is
hetzelfde jaar nog herbouwd. Een stuk korter dan voorheen maar met het niet verwoeste voorgedeelte. In
plaats van de inpandige schuur werd een nieuwe veestalling gebouwd haaks op het woonhuis.

Deze foto is gemaakt voor de brand in 1971en laat zien hoe
groot de boerderij destijds inclusief het achterhuis was. Ook
te zien is dat het voor en of woonhuis smaller was dan het
achterhuis. Links staat de schuur voor het jongvee met
daarnaast op de voorgrond links de varkensstal. Er is sprake
van een Wolfsdak35. Tussen de boerderij en de varkensstal
staat een werktuigenberging.

Na de brand in 1971

Nu ziet de boerderij, het woonhuis, er heel anders uit. De voorgevel is gewijzigd, het achterhuis is weg en
hiervoor is een nieuw deel in de plaats gekomen dat vooral deel uitmaakt van het woonhuis. De voor- en
achterzijde zijn nu even breed en in zijn geheel is het woonhuis een stuk korter dan de vroegere boerderij.

Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden. Deze afgeeschuinde vlakken worden
ook wel wolfseinden of wolfeinden genoemd. De helling van deze uiteinden is vaak steiler dan die van de aangrenzende grote
dakvlakken.
35
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Na de brand maken de gebroeders Bernard Louis en Gerrit Willem Wisselink er een melkveebedrijf van.
Hierboven staat een afbeelding van een originele melkbus van ’t Olde Seesink met het busnummer 89.

‘t Olde Seesink anno 2004

.
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1988 - Bouwtekening

Een deel van een bouwtekening gemaakt in 1988.
Te zien is de plattegrond van het woonhuis na de brand in 1971 en een klein stukje van de veestalling welke
na de brand haaks op het woonhuis is gebouwd. Het achterhuis reikte voor de brand tot geheel rechts van de
tekening.
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1989 - Verbouwing

De jongveestalling heeft een prachtige dak constructie. Het is een ‘traditioneel’ ankerbalkgebint36 van
eikenhout. In 1989 heeft het dak nieuwe dakpannen gekregen.
De horizontale dwarsbalken in de nok van het dak
zijn de hanenbalken.

Op de foto’s is het mooie ankerbalk gebint te zien.
De ankerbalk is de grote horizontale balk welke de
twee staanders met elkaar verbindt in de dwarsrichting
van de stalling. De ankerbalk is met houten wiggen
aan de staanders verankerd.
De schuine balk tussen de ankerbalk en de staander
wordt een karbeel genoemd.

De staanders (ook wel gebinte stijlen) zijn in de lengte
richting weer verbonden met een gebinteplaat. Tussen
de gebinteplaat en de staanders zitten schuine balken;
de schoren. Op de gebintplaat rust het dak.
De horizontale balken welke zich bevinden tussen de
staanders en de zijkant van het gebouw bevinden zijn de
zijbeukspantbalken.

Naast een stalling voor droogstaand vee is er een opslag
voor hooi en stro. Tevens is er een jongveestalling met mengmestput.

Een ankerbalkgebint is een gebint met twee verticale staanders of stijlen en een horizontale balk, ankerbalk genaamd, die met
versmalde kop door de staanders is gestoken en met wiggen is verankerd.
36
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2008 De overige gebouwen op de boerderij

Plattegrond is van een kaart uit 2011.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olde Seesink
Veestalling
Wertuigenberging met wagenloods
Varkensschuur
Jongveestalling
Berging/kippenhok

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hooiberg (is er niet meer)
Bakhuis (is er niet meer)
Nieuw Seesink
Ni-j Seesink
Seesinkvloetstraat
Seesinkbeek

Naast het woonhuis is er nog een varkensschuur, een berging/kippenhok, een werktuigberging en een
jongveestalling. Het bakhuis en of watermolen is er helaas niet meer.
De jongveestalling is gelegen naast de voormalige
varkensschuur.

De veestalling is gebouwd in 1971. De stalling kwam
in plaats van het achterhuis dat door brand volledig
werd verwoest.
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De werktuigenberging met wagenloods. Achter de
wagenloods is een paardenstal en een schapenhok.
De garage onder het schuine dak biedt plaats aan een
tractor en een eventuele auto.

De varkensschuur is tegen de jongveestalling aangebouwd.
Als je aan de voorzijde naar binnen gaat zie je als eerste
aan de rechterzijde de ponystal.

In de Binnenheurne op ’t Goet Seesink staat in het
weiland in de buurt van de boerderij ’t Olde Seesink
de berging van de regeninstallatie. Het gebouwtje werd
voorheen gebruikt als kippenhok.

In het archief van Huis Bergh ligt een atlas met daarin een
kaart van ’t Goet Seesink uit 1754.
De gebouwen die zich toen op ’t Goet bevonden zijn op
deze kaart getekend. Waaronder een hooiberg.
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Het bakhuis werd gebruikt voor het bakken van brood.
De foto is gemaakt vlak voor dat het bakhuis in 1974
werd afgebroken.

Het bakhuis of ovenhuis stond aan de zuidkant, ongeveer 15 meter links, van het woonhuis op de
grens van de moestuin. Het gebouwtje was ongeveer 3 bij 5 meter groot en stond met de voorzijde
naar het noorden. In het voorste gedeelte, dat het grootst was, was een oven ingebouwd. Daar werd
brood gebakken. Achterin was nog een ruimte, welke de laatste jaren als rommelhok werd gebruikt.
Het bakhuis werd in 1974 afgebroken. Ter hoogte van het bakhuis bevond zich de oude loop van de
Seesinkbeek.
Veel bakhuisjes zijn verdwenen omdat de gezinnen kleiner zijn geworden en de boerin, wier taak het
was brood te bakken, voor haar werkzaamheden al tijd te kort kwam. Van inwonend personeel of hulp
op de boerderij was ook geen sprake meer en de brandstof (b.v. wilgen) voor de bakoven was niet
meer voorhanden.
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Pachters en bewoners

Allereerst iets over de naam Seesink
De familienaam “Seesink” is vermoedelijk een boerderijnaam. Dat wil zeggen dat de achternaam gekoppeld
is aan een naam van een boerderij. In de Achterhoek was het vernoemen van personen naar de naam van de
boerderij waar men kwam te wonen een zeer algemeen gebruik. Oorspronkelijk bestonden er in deze streek
geen familienamen.
Het is goed om te weten dat de naam Seesink vele schrijfwijzes kent. De oudst gevonden geslachtsnaam is
Zesinck (begin 1500). In documenten/boeken is o.a. geschreven over Berendt Zesinck ook genaamd Beerndt
‘Bernt” Seissinck, alias Kervell37. Het gaat daarbij over zijn geuzen daden38 (1575-1583) en functie als
ritmeester (1582) van een cavalerie van ongeveer 40 á 50 ruiters. Tegenwoordig komt de geslachtsnaam
vooral voor als Seesink, Seesing of Sesink. Zo zijn er inmiddels sinds 1520, in 500 jaar, al meer dan 40
schrijfwijzen voor deze naam. Veelal omdat men opschreef wat men hoorde.
Schrijfwijzen:
– Seesinck, Seesing, Seezing, Seesingh, Seesink, Seezink
– Seessink, Seessinck, Seissink, Seissinck
– Seising, Seisenk, Seijsink, Seijsinck, Seijsing, Seiszingh, Seisink
– Sesinck, Sesing, Sezing, Sesingh, Sesink, Sessing
– Zeesink, Zeessink
– Zeissink, Zeissing, Zeijssink, Zeising, Zeysing
– Zesink, Zesinck, Zesing, Zezing, Zezink, Cäsink, Cesink
In andere talenwordt de naam Seesink onder andere geschreven als:
– Sasink, Sassing, Shasink, Zassink, Ziesing
– Zising, Zizing, Zsezink
Meer informatie over de naam Seesink is te lezen onder het hoofdstuk ’t Olde Seesink - Allereerst iets over
de naam ’t Olde Seesink op blz. 7.
In dit boek worden de pachters en of bewoners van ’t Olde Seesink beschreven. Aangevuld met de informatie
over de overige twee boerderijen op ’t Goet Seesink. Voor de mogelijk pachters en bewoners van de
boerderijen ten Noorden van Varsseveld is een ander boek onder de naam Seesinkkamp.

De naam wordt ook geschreven als Berndt van Kervell, alias Seissinck. In het boek De Vrijbuiter van W. Mets Tzn, uitgegeven in
1905, door Van Holkema & Warendorf, Amsterdam met een romantisch-historisch verhaal waarin staat geschreven over het kornet
van Frieschen ritmeester Berend Seysing met zijn Friesche ruiterij. Het verhaal is eerder als feuilleton verschenen in 1892 in de
Opregte Steenwijker Courant onder de naam Kapitein William.
38 “Capitein der Goesen Seisen Berent edder Bernt Zesinck genant” uit het Monumentorium Monasteriensium Decuria Prima.
37
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Beknopt overzicht pachters en bewoners
Tijdlijn
Vóór 1561

Then Moller, andere namen zijn vooralsnog onbekend.

1561 - 1580

Berendt Zesinck; voorzover bekend de eerste pachter met in de naam
Seesink

1581 - 1599

Gerrit Sesinck; een zoon van Berendt Zesinck

1602 - 1629

Johan Sesinck; een zoon van Gerrit Sesinck

1630 - 1682

Gerlich Sesinck (Vogel)

1683 - 1719

Jan Seijssinck; een zoon van Gerlich Sesinck en Derske Sesinck

1720 - 1754

Johannes Seijssinck; een zoon van Jan Seijssinck en Jannetje Kolkmans

1754 - 1774

Steven Seesink; een zoon van Johannes Seijssinck en Wilhelma Boelen

1775 - 1791

Frerik Elshof; een zwager van Steven Seesink

1791 - 1813

Jan Elshof; een zoon van Frerik Elshof en Gesina Schivelkamp

1814 - 1848

Johannes Iltink; hij was getrouwd met Hendrina Venderbosch, een
schoonzus van Steven Seesink

1849 - 1876

Wessel Wisselink; afkomstig van de boerderij Wisselink in Heelweg

1876 - 1902

Grada Johanna Gussinklo; weduwe van Wessel Wisselink

1903 - 1935

Gerrit Jan Wisselink; hij is de zoon van Grada Johanna Gussinklo

1935 - 1960

Barendina Wilhelmina Gussinklo; weduwe van Gerrit Jan Wisselink

1960 - 2011

Bernard Louis Wisselink en Gerrit Willem Wisselink; de laatste is een zoon
van Gerrit Jan Wisselink en Barendina Wilhelmina Gussinklo

Then Moller

Sesinck

Vogel > Seesink

aanverwanten

Wisselink

Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen
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Chronologisch overzicht van de pachters en bewoners

Vóór 1561 then Moller
Vóór 1561 wordt een familie “then Moller” vermeld als pachters van de boerderij ’t Olde Seesink.
Datum
1486

Vermelding m.b.t.
zijn familie

Pachtinfo

Gebeurtenissen

Niet gevonden

Oswald I van den Bergh verwierf in 1486 de graventitel. Vanaf
1486 was het niet een bannerheerlijkheid, maar het
(rijks-)graafschaps Bergh. Tot de bezittingen van de graven van den
Bergh behoorde sinds 1486 ook een deel van Wisch; Berghs Wisch
Willem IV van den Bergh graaf vanaf 1537

1520

Rond dit jaar wordt Beerndt Seissinck geboren

1550

Rond dit jaar wordt Garrit Sesinck; een zoon van Beerndt Seissinck
geboren
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1561 - 1580 Berendt Zesinck
De eerste pachter die ook de naam van de boerderij draagt. Hij is volgens schatting geboren in 1520.
In diverse boeken en documenten in verschillende archieven wordt hij in verband gebracht met de geuzen.
Zo staat onder andere in een boek uit 1583 met de titel Monumentorum Monasteriensium Decoria Prima op
blz. 333 “Umb trent dden maindagh na Margareta heft der Capitein der Goosen SEISEN BERENT edder
ZESINCK genant….” en in het boek Geschichte und Alterthumskunde uit 1871 o.a. “
Überfiel eine grösere schaar unter der Anfübrung eines gewissen Bernhard Seisink am 20 Juli 1583 Schlos
und Stadt Ahaus, befreite ihre gefangenen kameraden..”.
In de periode van 1570 tot en met 1585 komt zijn naam ook voor in documenten (zie bijlage 4) van onder
andere het Huis Bergh als kapitein Sessinck, ritmeester Seysinck of Seijssinck, ritmeester Berndt Sessingck
gend. Kervell maar ook andersom, namelijk Berndt van Kervell genandt Sessinck of Seisinck. Het gaat
daarin bijvoorbeeld over de aanvoering van 40/50 ruiters voor de Graaf van Bergh of zoals in de
Overijsselsche almanak voor Oudheid en Letteren van 1582 staat dat Ritmeester Berend Seijssinck op eigen
gezag het slot van den Bisschop te Ahaus ingenomen en geplunderd had.
De krant De Graafschap-Bode schrijft in een artikel op 6 januari 1939 over de onveiligheid in den
Achterhoek in vroegere eeuwen (rond 1575) ook over Berent Seisinck. Een persoon zou door Berent
Seisinck hebben horen zeggen dat hij alle des Konings onderzaten, die hij te pakken zou krijgen,
overrompelen zou. Er zou tevens besproken zijn dat ze een voogt van Winterswijk zouden overvallen en
willen uitleveren aan den Prins van Oranje.

Datum

Pachtinfo

Gebeurtenissen

1561

Niet gevonden

Willem IV van den Bergh graaf vanaf 1537
Filips II vorst van de Nederlanden

1562

Idem

1563

Idem

1564

Idem

1565

Idem

1566

Idem

1567

Idem

1568

Idem

1569

Idem

1570

Idem

1571

Idem

1572

Idem

1573

Idem

1574

Idem

1575

Vermelding m.b.t.
zijn familie

Rond dit jaar wordt
Johan Sesinck
geboren; een zoon
van Garrit Sesinck

Idem

1576

Idem

1577

Idem

Het begin van de Tachtigjarige Oorlog

Een persoon zou rond 1575 door Berent Seisinck hebben horen
zeggen dat hij alle des Konings onderzaten, die hij te pakken zou
krijgen, overrompelen zou. Er zou tevens besproken zijn dat ze een
voogt van Winterswijk zouden overvallen en willen uitleveren aan
den Prins van Oranje
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Datum

Vermelding m.b.t.
zijn familie

Pachtinfo

1578

Idem

1579

Idem

1580

Idem

Gebeurtenissen

Willem van oranje wordt vogelvrij verklaard
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1581 - 1601 Gerrit Sesinck
Zoon van Berendt Zesinck. Geboren ongeveer in 1550.
Datum

Vermelding m.b.t.
zijn familie

Pachtinfo

Gebeurtenissen

1581

Niet gevonden

Willem IV van den Bergh verzoekt Bernt Zessingk naar Arnhem te komen
met 40 of 50 ruiters
Filips II wordt afgezworen; Plakkaat van Verlatinghe

1582

Idem

De Raad van State geeft Berendt Sesinck meer manschappen, en opdracht
om de vijand te bestrijden.
Willem IV van den Bergh verzoekt Bernt Zessingh zich binnen 8 dagen
met 40 á 50 man bij hem te voegen, om in Bergh garnizoen te houden
Klachten over plundering door ritmeester Berendt Sessingh

1583

Idem

De ruiters willen alleen vertrekken, indien de schutters van Beerndt
Seissinck mede gaan
Willem IV aan Bernt Sessinck. Bevel, om onmiddellijk zijn gouvernement
te verlaten
Verzoek van de graaf Willem IV om maatregelen opdat eenige ruiters van
kapitein Sessinck, te Nahuis gevangen, vrijgelaten worden
Een dank voor Willem IV voor het afstaan van de ruiters van graaf
Herman, van Berendt Sessingh en Fonsesa voor een voorgenomen aanslag
Überfiel eine grösere schaar unter der Anfübrung eines gewissen Bernhard
Seisink am 20 Juli 1583 Schlos und Stadt Ahaus, befreite ihre gefangenen
kameraden…
Gerrit Sesinck verschijnt als pachter van de boerderij Seesink o.a.
vertegenwoordigend de ingezetenen van de buurtschap Binnen Heurne
onder Varsseveld

1584

Idem

1585

Idem

1586

Idem

1587

Idem

1588

Idem

1589

Idem

1590

Idem

1591

Idem

1592

Idem

1593

Idem

1594

Idem

1595

Idem

1596

Idem

1597

Idem

1598

Idem

1599

Idem

1600

Idem

Herman van den Bergh graaf
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1602 - 1629 Johan Sesinck
Pachter. Zoon van Garritt Sesinck. Geboren ongeveer in 1575. Getrouwd met Elsken.
Datum

Vermelding m.b.t. zijn
familie

Pachtinfo

1601

Niet gevonden

1602

5 melder , 3 schepel rogge, 5 melder boekweit, 1 melder haver

1603

6 melder, 2 schepel rogge, 6 malder, 2 schepel boekweit

1604

Idem

1605

Rond dit jaar wordt Derske
Sesinck geboren; een dochter
van Johan Sesinck en Elsken

Idem

1606

Idem

1607

Idem

1608

Idem

1609

5 malder, 2 schepel, 9 malder boekweit, 1 malder, 1 schepel haver

1610

Idem

1611

Gebeurtenissen

Idem

1612

Idem

1613

Idem

1614

Idem

1615

80 daalder

1616

Idem

1617

Idem

1618

Idem

1619

Idem

1620

Idem

1621

Idem

1622

Idem

1623

Idem

1624

Idem

1625

90 daalder

1626

Idem

1627

Idem

1628

110 daalder

1629

Idem

Albert van den
Bergh graaf

Noot:
Malder of molder: de hoeveelheid zaaizaad om een malder grond te bezaaien: ongeveer 136 liter.
Schepel: er gingen 4 schepels in een malder, dus een schepel is ongeveer 34 liter.
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1630 - 1682 Gerlich Vogel39
Naamsverandering40 in Gerlich Sesinck, omdat hij met Derske Seesink van de boerderij trouwde. Hij was
dus de schoonzoon van de vorige hoofdbewoner. Hij is ongeveer geboren in 1600 te Gendringen en getrouwd
met Derske Sesinck, de dochter van Johan Sesinck. Overleden na 1682. In de pachtrekening over 1640-1641
wordt Gerlich Vogel genoemd in een pachtrekening (zie bijlage 5).
Zie voor het in de tabel genoemde verpondingskohier (zie bijlage 6).
Zie voor het in de tabel bij 1677 genoemde Oswald III van den Bergh graaf (bijlage 7)
Datum
1630

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

Gebeurtenissen

Gerlich trouwt met Derske Sesinck; schatting

110 daalder (zie noot
onder de tabel na 1682)

[graaf Albert]

1631

Idem

1632

Idem

1633

Idem

1634

Idem

1635

Rond dit jaar wordt Henricus Sesinck geboren; een zoon van Derske
Sesinck en Gerlich Sesinck (Vogel)

115 daalder

1636

Idem

1637

[ontbreekt]

1638

[ontbreekt]

1639

Rond dit jaar wordt Jan Seijssinck geboren; een zoon van Derske
Sesinck en Gerlich Sesinck (Vogel)

1640
1641

½ van 115 daalder
Idem

19 januari: vermelding in pachtrekening over 1640-1641; Gerlich
Vogel, genaamd Seissinck

Idem

1642

¾ van 84 daalder

1643

Idem

1644

84 daalder

1645

112 daalder

1646

Idem

1647

106 daalder

Verpondingskohier

Idem

Het einde van de
Tachtigjarige oorlog

1648
1649

Idem

1650

Idem

1651

Idem

1652

Rond dit jaar wordt Aaltjen Sesinck geboren; een dochter van Derske
Sesinck en Gerlich Sesinck (Vogel)

Idem

In die tijd zijn er veel persoonsvermeldingen van “Vogel” rond de grensstreek met Duitsland, maar vooral in het plaatsje Praest
nabij Emmerich in Duitsland, terwijl er in Emmerich diverse Vogels burgemeester waren in de 16e eeuw. Er loopt een onderzoek naar
de herkomst van Gerlich Vogel. Daaruit is inmiddels een genealogie Vogel samengesteld, maar de verwantschap van Gerlich Vogel is
nog niet vastgesteld. Voor verder details en verdere groei van het onderzoek, zie: www.seesink.relatedfamilies.com.
40 In de Achterhoek was het vernoemen van personen naar de naam van de boerderij waar men kwam te wonen een zeer algemeen
gebruik.
39
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

1653

Idem

1654

Idem

1655

Idem
Idem

1656
1657

Idem

1658

Idem

1659

Idem

1660

Idem

1661

Idem

1662

Idem

1663

Idem

1664

26 juni: zoon Jan Seijssinck trouwt te Lichtenvoorde met Jannetje
Kolkmans maar blijft op de boerderij wonen

1665
1666

125 daalder
Gerlich blijkt te Gendringen een erfftael (zie noot) te hebben, die hij
als borg stelt

Idem
Idem

1668

Idem

1669

Idem

1670

Idem

1671

159 gulden (106
daalder)

1672

Idem

1673

Idem

1674

Idem

1675

Idem
14 juli: Aaltje Sesinck trouwt te Emmerich (DE) met Heinrich Poor
en gebruikt dan weer haar originele naam Vogel

Idem
Idem

1677

1678

Rond dit jaar wordt Gerling Sesinck geboren; de dochter van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

1679
1680

Oswald III van den
Bergh graaf

Idem

1667

1676

Gebeurtenissen

Oswald III van den
Bergh op bezoek bij
boerderij Seesink

Idem
Idem

18 augustus: zoon Jan Seijssinck trouwt (2e keer) te Ulft met
Swaantje Vriesselaar en blijft op de boerderij wonen

Idem

1681

Idem

1682

Idem

Noot:
Daalder is een historische munt.
Erfftael of erfdeel, bepaaldelijk wat iemand aankomt van onroerende goederen.
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1683 - 1719 Jan Seijssinck41
Hij is de zoon van Derske Sesinck en Gerlich Sesinck (Vogel). Geboren ongeveer in 1639 en getrouwd met
Jannetje Kolkmans (1ste) en Swaantje Vrieselaar (2e).
Zie voor het in de tabel bij 1683 genoemde Oswald III van den Bergh graaf (bijlage 8)
Datum
1683

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

Gebeurtenissen

Rond dit jaar wordt Johannes Sesing geboren; een zoon van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

159 gulden (daalder)

Oswald III van den
Bergh op bezoek bij
boerderij Seesink

1684

Idem

1685

Idem

1686

Idem

1687

Idem

1688

Idem

1689

Rond dit jaar wordt Susanna Sesing geboren; een dochter van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

1690
1691

Idem
Idem

21 januari: geboorte van Wilhelmina Boelen, Anholt (DE),
toekomstige bruid van zoon Jan, zie 1708

Idem

1692

Idem

1693

Idem

1694

Idem

1695

Rond dit jaar wordt Wilhelma Sesing geboren; een dochter van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

171 gulden (114
daalder)

1696

Rond dit jaar wordt Johanna Sesing geboren; een dochter van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

Idem

1697

Idem

1698

Idem

1699

Idem

1700

Idem

1701

Idem

1702

Idem

1703

20 maart; Gerling Sesing trouwt (1e) in Terborg met Gertrudis te
Beest

Idem

1704

Idem

1705

Idem

1706

Idem

1707

60 gulden (40 daalder)

Hij kreeg 7 kinderen, maar het is niet bekend welke kinderen uit het 1ste huwelijk (1664 Lichtenvoorde) en 2de huwelijk (1680 Ulft)
zijn.
41
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Datum
1708

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

Rond dit jaar wordt Geertruid Sesing geboren; een dochter van Jan
Seijssinck en Jannetje Kolkmans

Idem

Gebeurtenissen

12 februari: Gerling Sesing trouwt (2e) in Terborg met Geesken
Gosseling en blijft op de boerderij wonen
12 mei: Johannes Sesing trouwt te Terborg met Wilhelmina Boelen
1709
1710

Idem
22 oktober; geboorte van Joannes Sesing in Terborg, een zoon van
Jan Seijssinck en Jannetje Kolkmans

Idem

1711

Idem

1712

Idem

1713

1 januari; doop van Susanna Sesing, een dochter van Johannes
Sesing en Wilhelma Boelen

1714
1715

Idem
Idem

7 juli; doop van Gertrudis Seesing, een dochter van Johannes Sesing
en Wilhelma Boelen, in Terborg

Idem

1716

75 gulden (50 daalder)

1717

Idem

1718

1719

Frans Willem
Nicolaas van
HohenzollernSigmaringen graaf
van den Bergh

12 januari; doop van Gerlacius Seesing, een zoon van Johannes
Sesing en Wilhelma Boelen, in Terborg

75 gulden (50 daalder)
11 gulden
15 stuivers (voor turf)
75 gulden (50 daalder)
11 gulden 15 stuivers
(voor turf) zie noot

Noot:
“te varen 11 ¼ vadem turf doet op guldens gestelt 10-15”. Kennelijk was er een pachtverplichting om 11 en ¼ vadem turf te leveren
aan de pachter. Het lijkt alsof dit werd vermeld als de levering (nog) niet was geschied en dat de verplichting werd omgezet in geld.
Of deze verplichting wellicht al langer bestond is niet bekend.
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172042 - 1754 Johannes Seijssinck
Hij is de zoon van Jan Seijssinck die getrouwd met Jannetje Kolkmans (1ste) en Swaantje Vrieselaar (2e).
Johannes is geboren ongeveer in 1683 en getrouwd met Wilhelma Boelen. Hij is 20 januari 1751 in
Varsseveld overleden.
De in 1735 geboren zoon Gerardus (Gerrit) Seesink trouwt op 3 april 1768 met Megteld Venderbosch en gaat
wonen in de Boerderij Fijenhuis in Dinxperlo. (zie bijlage 9). Hij is de vader van Joannes Seesink, die in
maart 1787 ging wonen in Katendrecht (Rotterdam) en daarmee de basis legde voor de Seesink’s in het
westen van Nederland.
Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

1720

9 jun: dochter Wilhelma trouwt in Zeddam
Willem Banning en verhuist naar Zeddam

75 gulden (50 daalder)
11 gulden 15 stuivers
(voor turf)

1721

13 mei; doop Petrus Seesing, een zoon van Johannes sesing en
Wilhelma Boelen, in Terborg

Idem

1722

Idem

1723

75 gulden (50 daalder)

1724

10 mei; doop Stephanus Sesinck, een zoon van Johannes Sesing en
Wilhelma Boelen, in Terborg

Gebeurtenissen

Idem

1725

Idem

1726

Idem

1727

Idem

1728

Idem

1729

Idem

1730

Idem

1731

84 gulden ( 56 daalder)

1732

Idem

1733

Idem

1734

14 februari; doop Gerardus Seesing, een zoon van Johannes Sesing en
Wilhelma Boelen, in Terborg.

Idem

1735

27 mei; doop Gerardus (Gerrit) Seesink, een zoon van Johannes
Sesing en Wilhelma Boelen, in Terborg

Idem

1736

Idem

1737

Idem

1738

Idem

1739

Idem

1740

Idem

1741

Idem

Johan Baptist van
HohenzollernSigmaringen graaf
van den Bergh

Het is een aanname dat de overgang van de pacht van vader Jan naar zoon Jan in 1719-1720 heeft plaatsgevonden. Feitelijke
informatie moet nog gevonden worden.
42
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

1742

Idem

1743

75 gulden (50 daalder)

1744

Idem

1745

Idem

1746

Idem

1747

Idem

1748

Idem

1749

Idem

1750

Idem

1751

20 januari; overlijdt Johannes Sesing, een zoon van Jan seijssinck en
Jannetje Kolkmans

Gebeurtenissen

Idem

17 mei: Petrus (zv Jan x Boelen) trouwt in Terborg Johanna Buijl en
verhuist naar Terborg
1752

4 juli; Steven Sesinck ondertrouwt in Terborg Everdina Elshoff en
trouwt op 30 juli en blijft op de boerderij wonen

Idem

1753

7 oktober; doop Johanna Sesinck, een zoon van Stephanus Sesinck en
Everdina Elshof, in Terborg

Idem

1754

Idem

Graaf Johan Baptist
geeft opdracht tot
kartering van de
goederen Seesink en
Harterink

Dit is het merkteken (handtekening) van Jan Seesink in 1748.
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1754 - 1774 Steven Seesink
Hij is de zoon van Jan Sesing en Wilhelma Boelen en geboren op 10 mei 1724 in Terborg. Hij trouwde met
Everdina Elshof en overleed op 23 april 1799 in Varsseveld. Steven was naast pachter van de boerderij ook
actief als timmerman (zie bijlage 10).
Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

1755

(tijdens 1754 werd hij pachter)

69 gulden (46 daalder)

1756

12 september; doop dochter Mechtildis Sesinck, een in Terborg

Idem

1757
1758

Idem
29 april: overlijden Mechtildis Sesinck, een dochter van Stephanus
sesinck en Everdina Elshof, in Varsseveld

1759
1760

Idem
Idem

12 februari: overlijden dochter Johanna in Varsseveld

Idem

1761

259 gulden 10 st (173
daalder)

1762

Idem

1763

Idem

1764

Idem

1765

Idem

1766

Idem

1767

Idem

1768

Idem

1769

22 februari - 5 april: Steven verkeert op randje

Idem

1770

faillissement, maar het faillissement wordt afgewend door borgen

Idem

1771

Idem

1772

Idem

1773

354 gulden15 st
(bestaande uit 3de garf,
11¼ vadem turf en
spekslag)

1774

Gebeurtenissen

9 - 27 december: Steven is nu wel failliet; inbeslagname,
inventarisatie en verkoping

Idem

In 1761 luidde de pachtconditie: “Het Goet Seesink van bouwland en wijdeland 12 mergen en daarvan den
inslagh 25 morgen, soo Steven Seesink in paght heeft gehadt voor 46 daeler mits gevende de derde gerve,
heeft nu denselven Steven Seesink bekoomen, soo voor inslag als de derde gerve voor eene summa van 173
daaler, welke tot guldens voor ontfank jaarlijx uijtmaaken 259 – 10”.
Hieruit blijkt dat de pachtcondities voordien naast geld ook de niet genoemde derde gerve (= ⅓ van de
oogst) omvatte. Het lijkt dat dit het geval was sinds 1707 toen er t.o.v. het jaar 1706 ineens aanzienlijk
minder geld betaald hoefde te worden. En kennelijk werd ⅓ van de oogst van boerderij Seesink geschat op
een waarde van 127 daalder. Deze nieuwe pachtconditie impliceerde dat geldgebrek door slechte oogsten en/
of lagere verkoop van de oogst door de pachter moest worden aangezuiverd (waar dat risico eerst bij de
pachtgever lag); meeropbrengst werkte natuurlijk in het voordeel van de pachter. Wellicht heeft deze nieuwe
pachtconditie pachter Steven parten gespeeld.
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Zie voor de documenten inzake het faillissement, inbeslagname, inventarisatie en verkoping de bijlage 11,
13, 14, 15, 16.
Na zijn faillissement mocht hij na verloop van tijd (1779?) een huisje bouwen nabij de boerderij en werd hij
in 1779 pachter van een stukje grond op het Goet Seesink, terwijl zijn zwager Frederik Elshof hem in
1774/1775 was opgevolgd als pachter op het Goet Seesink.
Onderstaande tabel heeft betrekking op de periode in zijn huisje nabij de boerderij.

Datum
1775

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

21 januari – 26 april: Financiële afwikkeling van de faillissement
verkoop

Hoogstwaarschijnlijk
is hij inwonend
gebleven in de
boerderij, tot 1779

Gebeurtenissen

1776
1777
1778
1779

39 gulden

1780

Idem

1781

Idem

1782

Idem

1783

Idem

1784

Idem

1785

Idem

1786

Idem

1787

Joannes Seesink (de jongste zoon van Johannes Sesing en Wilhelma
Boelen en dus een broer van Steven Seesink) verhuist van het
Fijenhuis in Dinxperlo naar Katendrecht (Rotterdam)

Idem

1788

Idem

1789

Idem

1790

Idem

1791

Idem

1792

Idem

1793

Idem

1794

Idem

1795

Stichting Bataafse
Republiek

1796

Een nationaal en
democratisch gekozen
parlement komt bij
elkaar

1797
1798

29 september: Everdina Elshof, zijn vrouw, overlijdt
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Datum
1799

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

Gebeurtenissen

7 maart; het huisje van Steven wordt verkocht voor 560 gulden en 2
stuivers en de pacht wordt weer toegevoegd aan het Goet Seesink
23 april; Steven Sesinck overlijdt, een zoon van Johannes Sesing en
Wilhelma Boelen

Voor de verkoop van het huisje van Steven zie bijlage 16.
In de volkstelling van 1787 wordt vermeld ‘Het rot43 van Steven Zesink’. Getuige deze vermelding had hij in
de buurt van het Nibbelinkstuk een functie als hoofdman (rotmeester) van een rot.

43

Een rot is een wijk, buurtschap of gehucht.
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1775 - 1791 Frerik Elshof
Hij is een zwager van Steven Seesink en trouwde in 1741 met Gesina Schievelkamp.

Datum
1775

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

Pachter met ingang van 22 februari

354 gulden 15 st
( bestaande uit 3de,
garf 11¼ vadem turf
en spekslag)

1776

Idem

1777

Idem

Gebeurtenissen

1778
1779

Idem

1780

Idem

1781

Idem

1782

Idem

1783

Idem

1784

Idem

1785

113 gulden 5 stuivers

1786

Idem

1787

Idem

1788

Idem

1789

Idem

1790
1791

14 november: zoon Jan Elshof trouwt met Mechteld Beenen (* 1754)
Bron: G. Radstake (5-10-2008)

Idem
n.v.t.

Naast de vermeldingen in de pachtregisters (zie bijlage 17) van het Huis Bergh, vinden we Frerik44 vermeld
als bewoner van de (hoofd)boerderij Zesink, getuige deze vermelding45 van 1787:
#1. Steven Zesink: 1 man, 1 vrouw, 1 knecht
#19. F. Elshof op Zesink: 1 man, 1 vrouw, 2 kinderen, 2 knechten, 2 meiden, 3 paarden

Frerik Elshof, j.m. onder 't rigterampt en Gesina Schivelkamp van Anhold doen ondertrouw in Doetinchem in september 1741. Hij
is de broer van Everdina Elshof, die met Steven Seesink was getrouwd. Het is erg aannemelijk dat beide stellen samen woonden op
de boerderij Seesink.
45 1787 Wisch GA 963 Volkstelling.
44
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1791 - 1813 Jan Elshof
Hij is de zoon van Frerik Elshof en getrouwd met Mechteld Benen. Vermeldingen in pachtregisters (zie
bijlage 18)
Datum
1791

Vermelding m.b.t. zijn familie

Pachtinfo

6 juni: geboorte dochter Geesken; Bron: G: Radstake (5-10-2008)

116 gulden 12 st 8
penningen

1792

Idem

1793

Idem

1794

Idem

1795

Idem

1796

Idem

1797

Idem

1798

Idem

1799

Idem

1800

140 gulden 5 stuivers

1801

30 december: overlijden dochter Geesken

1802

Gebeurtenissen

Franse Tijd; zie noot

Idem
Idem

1803
1804
1805
1806

Einde Bataafse
Republiek en
oprichting Koninkrijk
Holland met
Lodewijk Napoleon
Bonaparte als Koning
Lodewijk I
Nieuw
belastingstelsel

1807
1808
1809
1810

Maakt deel uit van
het Eerste Franse
Keizerrijk onder
Napoleon Bonaparte

1811
1812
1813

6 maart: Jan Elshoff overlijdt; Aangifte op 6 maart om 09:00 te
Varsseveld Canton Terborgh, door Jan Messink, 47 jaren landbouwer
en Derk Jan

Einde Franse Tijd

Noot:
Franse Tijd - Bron: G. Radstake (5-10-2008): Een dezer jaren heft Jan Elshoff opgegeven dat er tijdens doortocht van legertroepen
gestolen was aan geld 6 gulden, 2 messen, een tinnen beker, 5 ganzen, 1 zak, 15 pond spek en vlees ter waarde van 7 gulden en 10
stuivers.
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1814 - 1848 Johannes Iltink46
Pachter van de boerderij Seesink. Hij was getrouwd met Hendrina Venderbosch, een schoonzus van Steven
Seesink
Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1814
1815

Stichting Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

1816

29 mei: Johannes trouwt in Terborg met Wilhelmina ten
Haven

1817

8 maart: geboorte zoon Jan

1818

12 oktoker: geboorte zoon Derk Jan, (overlijdt in Zutphen
op 5 januari 1870); Bron: G. Radstake(5.10.2008) en
Zutphen overlijdensakte nr 10

1819
1820
1821
1822
1823

6 januari: geboorte zoon Gradus

1824
1825

30 december: geboorte dochter Hendrina (overlijdt in
Gendringen op 18 juli 1892; Genlias, Gendringen
overlijdensakte nr 75

1826
1827
1828

30 december: Mechteld Benen, weduwe van Jan Elshof (de
vorige bewoner) overlijdt; Genlias, Varsseveld,
overlijdensakte nr 112

1829
1830

25 juli: geboorte dochter Johanna

1831
1832

Nieuw kadaster, nieuwe kartering in Nederland

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

(Genlias Terborg akte 3). Joannes Ilting, gedoopt op 8 nov 1786 te Anholt (Dld), trouwde te Terborg op 29 mei 1816 met
Wilhelmina ten Haven, gedoopt op 23 nov 1783 te Terborg. Hij was landbouwer, zij was dienstmaagd. De moeder van de bruidegom
was ook landbouwster. Zijn ouders waren: Henricus Ilting en Hendrina Elshoff en haar ouders waren Derk ten Haven en Hendrina
Venderbos, schoonzus van Steven Seesink.
46
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1841
1842
1843
1844
1845

Plan voor grote vernieuwingen aan de boerderij, met
bouwtekening

1846
1847
1848

26 juni 1852: Johannes Iltink overlijdt in Dinxperlo, in het
Beggelder; Genlias, Dinxperlo overlijdensakte nr 25

In 1814 wordt Johannes Iltink voor het eerst vermeld als pachter van het Goet Seesink, terwijl de laatste
vermelding gevonden wordt in het bevolkingsregister (zie bijlage 19) van 1839-1848. Voor informatie over
het kadaster (zie de bijlage 20).
Vermeldingen:
181447
#273. Jannes Iltink.
181648
#273. 3 personen (2de klasse)
#273. 2 personen (3de klasse)
#273. Jannes Iltink (4de klasse)
181749
#273. 3 personen (2de klasse)
#273. 2 personen (4de klasse)
#273. Jannes Iltink (8de klasse)
1826-182850
Hoofdbewoner Johannes Iltink (*1787) 39 jaar, landbouwer
Getrouwd met Willemina ten Have (*1784)
Kinderen:
Jan (1817), Derk (1819), Gradus (1823), Hendrina (1825)
Verder:
Mechteld Beenen (1754), weduwe van de vorige bewoner Jan Elshof
Knechten en meiden:
Engelbert Mellink (1806) knecht
Hendrikus Lensink (1800) knecht
Berendina Janssen (1809) meid
Hendrika Jellink (1826)
1829-183851
Hoofdbewoner Johannes Iltink 42 jaar, landbouwer
Getrouwd met Willemina ten Have 45 jaar
Kinderen:
Jan (12j), Derk (11j), Gradus (6j), Hendrina (5j) Knechten en meiden:
Lucas Velthorst (51j) knecht
Johannes Essink (19j) knecht
Jan Willem Kastern (17j) knecht
Hendrika Houwer (33j) meid
Everdiena Rensink (17j) meid

Wisch GA 2046 quotisatie.
Wisch GA 2048 taxatie.
49 Wisch GA 2049 omslag.
50 Wisch BR 1826-1828 onder huisnummer 272.
51 Wisch BR 1829-1838 onder huisnummer 453.
47
48
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1839-184852
Hoofdbewoner Johannes Iltink (Ilting) 52 jaar, geb. Anholt 11-8-1786, landbouwer
Getrouwd op 29 mei 181653 in Terborg met Willemina ten Have(n) 50 jaar,
geb. Silvolde 23-11-1783.
(Diens ouders waren Henricus Ilting en Hendrina Elshoff en
haar ouders Derk ten Haven en Hendrina Vanderbos54)
Kinderen:
Jan (8 maart 1817), Gradus (6 januari 1823), Dina (30 december 1824),
Johanna (25 juli 1830),
Knechten en meiden:
Hendrika Reessink (26j) knecht
Grada ter Haar (16j) meid

Wisch BR 1839-1848 onder huisnummer 453.
Genlias.
54 Zus van Mechteld, die met Gerrit Seesink, broer van Steven Seesink, was getrouwd!
52
53
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1849 - 1876 Wessel Wisselink55
Hij was pachter van Seesink en is in 1844 getrouwd met Grada Hendrika Heusinkveld en in 1860 met Grada
Johanna Gussinklo

Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

1849

1850

Gebeurtenissen
Wessel Wisselink komt van Groot Seesink in
Heelweg.
Nieuwe bouwtekening

9 januari: geboorte dochter Diena Wilmina

1851

Staat der ontgonnen percelen in 1851 - 1866,
jaarlijks bijgehouden

1852

4 januari: geboorte zoon Willem

1853

30 september: geboorte zoon Derk Willem

1854
1855

26 november: geboorte dochter Aleida; Bron: G. Radstake
(5-10-2008)

1856
1857
1858
1859

2 december: moeder Grada overlijdt; Bron: G. Radstake
(5-10-2008)

1860

20 december: Wessel trouwt (2) met Grada Johanna
Gussinklo, van boerderij Zweerink

1861

17 oktober: geboorte Grada Hendrika

1862
1863

1 december: geboorte dochter Hendrika Sina

1864
1865

9 december: geboorte Willem Herman

1866

1866-1876 Periode van vernieuwing en verbouwing
van de boerderij, definitieve bouwtekening

1867

Verbouwing van de boerderij

1868

20 juli: geboorte Gerrit jan
26 november: dochter Harmina Dora trouwt met Wessel
Planten

1869
1870
1871

Bron: G. Radstake (5-10-2008): Wessel werd geboren op 28 januari 1819 op boerderij Olde Wisselink te Heelweg. Zijn ouders:
Derk Willem Wisselink en Harmina te Rietstap. Zijn vrouw Grada werd geboren op 4 augustus 1819 op boerderij Rentink. Haar
ouders: Arend Heusinkveld enWillemina te Rietstap.
55

© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

65

Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1872

1 maart: geboorte Johanna Hendrika
6 juni: Hermina Dora verhuist naar Zelhem
1 augustus: Derk Willem verhuist naar Borculo; Bron: G.
Radstake (5-10-2008): Van Borculo gaat hij nog naar
Zutphen om op 31 oktober 1881 terug te keren

1873

19 juni: zoon Arent trouwt met Grada Hendrika Essink

1874

Wessel koopt de boerderij Seesink voor 35.000 gulden
(transport 15 januari 1875)

1875

15 januari: hypotheek van 25.000 gulden
20 januari: geboorte dochter Ziene

1876

3 februari: Wessel overlijdt; zie hoofdstuk 1875 - 1876
Verkoop, (schadeloosstelling voor ontginning) d.d. 6
februari 1876

Vernieuwde kaart van het Goet Seesink en verkoop
van het Goet Seesink; zie hoofdstuk 1874 Vernieuwde kaart Goet Seesink

Hun eerste kind was dochter Harmina Dora, geboren op 26 februari 184656
1849-186157
Hoofdbewoner Wessel Wisselink, geb. 28 jan 1819 te Wisch, landbouwer (vader Derk Willem Wisselink en
moeder Harmanna te Rietstap op 24 aug 1818 in Wisch getrouwd; diens ouders waren Wessel Wisselink en
Hendrika Naafs en haar ouders Harmen te Rietstap en Dersken Mellink, allen landbouwers).
1862-187058
Is op 28 november 184459 getrouwd met Grada Hendrika Heusinkveld, geb. 1819 te Wisch. Met haar
had hij 7 kinderen. Op 20 december 1860 is hij voor de 2de keer getrouwd met Grada Johanna
Gussinklo, geb. 18 juli 1833. Met haar kreeg hij 3 kinderen.

Wessel en zijn 2de vrouw Grada Johanna
met hun kinderen t.w.
Links staande Willem Herman
Rechts staande Herman Jan
Achter midden Hendrika Sina
Rechts achter Grada Hendrika
Vooraan staande Johanna Hendrika
Op moeders schoot Ziene

Bron: G. Radstake (5.10.2008).
Wisch BR 1849-1861 onder huisnummer 511.
58 Wisch BR 1862-1870 onder huisnummer 237.
59 Genlias.
56
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1870-187660
In 1874 kocht hij de boerderij Seesink. De Administrateur Josef Grimm verkoopt aan W. Wisselink
pachter der bouwhoeve Seesink onder Varsseveld, deze bouwhoeve met
het daarop staande gebouwen en het de bouwhoeve toegewezen bosch alles te samen
groot 60 Bunder, 18 roeden, 80 El voor vijfendertig duizend zeven honderd zesenveertig gulden.
Wessel Wisselink overleed 3 februari 1876. Er waren toen nog 2 kinderen inwonend.

60

Wisch BR 1870-1880 onder huisnummer 237.
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1876 - 1902 Grada Johanna Gussinklo
Weduwe van Wessel Wisselink, bewoner. Na het overlijden van haar man61 werd zij de hoofdbewoner van
boerderij Seesink met de bijbehorende gronden.

Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1876
1877
1878

11 april: dochter Aleida trouwt Harmanus Hiddink

1879
1880
1881

Derk Willem keert als hoofdonderwijzer terug uit Zutphen

1882
1883
1884
1885
1886

8 april: verhuist dochter Grada Hendrika naar Zelhem
15 april:zoon Derk Willem, hoofdonderwijzer, trouwt met
J.A.W. Kwak en gaan wonen te Sinderen. Zoon Willem
Herman verhuist op 9 november naar Dinxperlo

1887
1888
1889
1890

Zoon Willem trouwt Hendrika Elisabeth Wisselink op
boerderij Oberink
25 september: dochter Hendrika Sina trouwt in IJsselstein

1891
1892

Zoon Willem Herman trouwt J. Berkhoff

1893
1894
1895

24 oktober: dochter Johanna Hendrika trouwt met Derk
Adolf Colenbrander op boerderij de Nieuwe Molen; Bron: R
Radstake (5.10.2008) Voor haar huwelijk werkte ze van 16
maart 1891 tot 26 juli 1892 in Winterswijk

1896
1897
1898

21 juli: dochter Ziene trouwt met Johan Willem Kwak,
molenaar

1899
1900

61Wisch

BR 1870-1880 onder huisnummer 237, en Wisch BR 1880-1890 onder huisnummer 299 en Wisch BR 1890-1900 onder
huisnummer C316 en Wisch BR 1900-1911 onder huisnummer C319.
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1901
1902

5 juni: Zoon Gerrit Jan trouwt Barendina Wilhelmina
Gussinklo. 31 oktober: Grada overlijdt
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1903 - 1935 Gerrit Jan Wisselink
Hij is de zoon van Grada Johanna Gussinklo en in 1902 getrouwd met Barendina Wilhemina Gussinklo.
Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

1903

4 januari: geboorte zoon Gerrit Willem

1904

4 maart: geboorte zoon Gerrit Johan
Een korte tijd komt Hendrika Johanna Hiddink, een
kleindochter van Grada Johanna, op de boerderij wonen. Zij
vertrekt op 2 mei naar Aalten; Bron: G. Radstake (5-8-2008)

1905

20 januari: Gerrit Jan leent 600 gulden, onder obligatie met
hypotheek van Grada Johanna Schuurman, weduwe van
Gerrit Jan Gussinklo, wonende op Wildenbeest te Sinderen

Gebeurtenissen

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

25 februari: Gerrit Jan leent 1800 gulden, onder obligatie
met hypotheek, van Gradus Johannes Boesveld, wonende te
Varsseveld

1921
1922
1923

5 december: Gerrit Jan leent 1200 gulden, onder obligatie
met hypotheek, van Gradus Johannes Boesveld, wonende in
de Binnenheurne onder Varsseveld

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

28 mei: zoon Gerrit trouwt in Wisch met Gerharda Fredrika
Duitshof
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1932
1933

26 april: geboorte kleinzoon Gerrit Fredrik

1934
1935

22 mei: Gerrit Jan overlijdt

Hij62 was gehuwd met Barendina Wilhelmina Gussinklo, geb. 25 februari 1873 en hadden 2 zonen. In de
periode 1922-193163 woonden er 3 dienstboden op de boerderij. In de periode februari 1932 tot april 194064
verhuisde 1 zoon naar elders en woonden er 2 knechten op de boerderij. Op 22 mei 1935 overleed hij.

Wisch BR 1900-1911 onder huisnummer C319 Wisch BR 1912-1921 onder huisnummer D118.
Wisch BR 1922-1931 onder huisnummer D38.
64 Wisch BR feb 1932 - april 1940 onder huisnummer D42 Harterinkdijk.
62
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1935 - 1960 Barendina Wilhelmina Gussinklo
Weduwe van Gerrit Jan Wisselink

Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1 augustus: zoon Gerrit Johan trouwt en verhuist naar “Ni-j
Seesink”

Bouw van “Ni-j Seesink” ten zuiden van, maar tegen
de Harterinkdijk, nadat er een nieuwe Harterink
boerderij was gebouwd. De grond van de oude
Harterink boerderij ten zuiden van de Harterinkdijk
is toen verkocht aan Ni-j Seesink en ook nog een
stuk van “Olde Seesink”, dat oorspronkelijk circa 60
ha omvatte

1935
1936

1937
1938

23 mei: geboorte kleinzoon Bernard Louis

1939
1940
1941
1942
1943
1944

22 augustus: geboorte kleinzoon Gerrit Willem

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

25 november: geboorte kleinzoon Frederik Willem

Hier eindigen de gegevens uit de Bevolkingsregisters. Vervolgens:

Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

1952

20 oktober: zoon Gerrit Fredrik overlijdt

1953

3 juni: scheiding en verdeling van de algehele gemeenschap
der goederen tussen Gerrit Jan Wisselink en weduwe
Barendina Wilhelmina Gussinklo, o.a. van Oud-Seesink
naar beide zonen

Gebeurtenissen

1954
1955

6 oktober: zoon Gerrit Willem overlijdt in Doetinchem
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

1956

Gebeurtenissen
Er lag een waterput vóór het huis aan de zijkant; niet
aan de kant van de Seesinkbeek, maar aan de andere
kant.
Verbouwing van de boerderij door bouwbedrijf ten
Brinke (tegenover het kerkhof in Varsseveld)

1957
1958
1959
1960

30 december: Barendina Wilhelmina Gussinklo overlijdt

Zij werd hoofdbewoner na het overlijden van haar man en woonde met haar zoon Gerrit Willem, zijn 4 zonen
en 2 knechten tot juli 195165 [of tot 1960?66].
Het is deze periode dat haar zoon Gerrit Johan Wisselink67, geboren 4 maart 1903, verhuist naar de nieuwe
boerderij, genaamd “Ni-j Seesink”, gelegen op de grond van de boerderij Seesink, en in de gemeente
Varsseveld bekend onder huisnummer D43a Harterinkdijk 11.

De oorspronkelijke boerderij Seesink wordt dan voortaan ’t Olde Seesink genoemd en is als zodanig kenbaar
op de voorgevel van de boerderij.

Wisch BR mei 1940 - juli 1951 onder huisnummer D42, Harterinkdijk.
De BR‟s stoppen in 1951. Na 1960 waren de 2 zonen Bernard Louis en Gerrit Willem (van Gerrit Willem) de hoofdbewoners van
de boerderij.
67 Wisch BR mei 1940 - juli 1951 onder huisnummer D42a, Harterinkdijk 11.
65
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1960 - 2011 Bernard Louis Wisselink en Gerrit Willem Wisselink
Het zijn broers. Bernard Louis is ongehuwd. Gerrit Willem (Wim) Wisselink is getrouwd met Adolfina
Antonia Jansen.

Datum
1960

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

Bernard Louis is de hoofdbewoner van de boerderij

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

10 december: Wim [Gerrit Willem] x Adolfina Antonia
Jansen

1971

Wim komt op de boerderij wonen
7 mei: geboorte zoon Herbert Gerrit Willem

1972

23 juni: Gerharda Frederika Duitshof, weduwe van Gerrit
Willem Wisselink verkoopt haar
„landbouwvoortvaring‟t.w.v 65.640 gulden aan haar beide
zonen en schoondochter

25 augustus: brand op de boerderij: het achterhuis werd
afgebrand door een pyromaan. Het voorhuis was (van
de Harterinkdijk gezien) links 3 meter smaller en
rechts 1,5 meter smaller dan het achterhuis.
Herbouwd en een extra nieuwe veestalling gebouwd,
haaks op het woonhuis, door bouwbedrijf ten Brinke
(tegenover het kerkhof in Varsseveld)

1973
1974
1975
1976

24 december: geboorte dochter Nienke Johanna Wesselien

De oude „sloot‟ is dichtgemaakt en de Seesinkbeek is
door de Heide Maatschappij verlegd en verbreed

1977
1978
1979
1980

20 maart: Fredrik Willem trouwt en vertrekt naar Varsseveld

1981
1982
1983
1984
1985
1986
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1987
1988
1989

Nieuwe kap op de oude schuur

1990
1991

4 maart: Derk Willem Gesink verkoopt 1,75 ha weiland aan
Bernard Louis Wisselink, Gerrit Willem Wisselink en zijn
vrouw Adolfina Antonia Jansen

1992
1993
1994
1995

27 november: moeder Gerharda Fredrika overlijdt; Bron: G.
Radstake (5-10-2008); na haar dood worden haar zonen
Bernard Louis en Gerrit Willem de feitelijke hoofdbewoners
op de boerderij Seesink

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Een gedeelte van de grond werd verpacht en verkocht
Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen
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’t Goet Seesink
In het Land van den Bergh, een bannerheerlijkheid68 waartoe ’s-Heerenberg en de heerlijkheden69 Didam,
Etten, Zeddam, Gendringen, Netterden en Westervoort behoorden, vestigde zich tussen 1100 en 1125
Constantinus de Melegarde of zoals hij zich vanaf dat moment noemde Constantinus de Monte. Het is de
oudst bekende heer Van den Bergh70. De heren Van den Bergh verbleven aanvankelijk op Montferland71,
maar stichtten in 1250 het Huis Bergh72, een kasteel in de stad ’s-Heerenberg.
De tak van Constantinus stierf in 1416 uit en werd opgevolgd door de heren van der Leck. Willem II van der
Leck73 noemde zich vanaf 1441 Willem van den Bergh. Oswald I van den Bergh74, zijn zoon, verwierf in
1486 de graventitel. Vanaf 1486 was het niet langer een bannerheerlijkheid, maar het (rijks-)graafschaps75
Bergh.
Tot de bezittingen van de graven van den Bergh behoorde sinds 1486 ook een deel van Wisch. Dit deel van
Wisch is de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit Terborg, Silvolde en Varsseveld van Hendrik, de heer van
Homoet en Wisch. Het gebied kwam door verkoop van Hendrik aan de heer Oswald I van den Bergh in
handen van Huis Bergh en werd ook genoemd Berghs Wisch.

De Heerlijkheid Wisch (of Bannerij van Wisch). Bron: Wikipedia, datering kaart 1741.

Een bannerheerlijkheid is een gebied dat eigendom was van een baanderheer. Een feodaal heer die een hogere rang in de ridderlijke
hiërarchie bezat. Het waren edelen die op het slagveld een zelfstandige troep strijders mochten aanvoeren.
69 Een Heerlijkheid is een bezitting van een heer waaraan bepaalde heerlijke rechten zijn verbonden.
70 De van den Bergh zijn een van de hoogste adelfamilies uit de Oosterlijke Nederlanden. Zij traden aan beide zijde van de
Nederlands-Duitse grenzen op en bezaten aan twee kanten goederen. Met onder andere de heer van Wisch vormde zij de Bannerheren
van Gelderland.
71 Het Montferland is een heuvelachtig bosgebied in het oostelijke deel van de provincie Gelderland, nabij Zeddam.
72 Huis Bergh was het stamslot van de graven van Bergh. Het is de grootste waterburcht in Nederland.
73 Hij was een zoon van Otto van der Leck en Sophia van den Bergh, dochter van Frederik III heer van den Bergh en Catharina van
Buren.
74 Oswald I van den Bergh zoon van Willem II van den Bergh en Locka van Bentheim. Hij is geboren op 28 februari 1442 en
overleed in 1506. Van 1465 tot 1486 was hij een ridder. Hij trouwde op 20 december 1456 met Elisabeth van Meurs.
75 Een Graafschap is een gebied bestuurd door een graaf.
68
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’t Goet Seesink behoorde tot de bezittingen van het Huis Bergh. Het is het gebied rond de boerderij Seesink
en ligt in de Binnenheurne76; een buurtschap77 dat ligt tussen de dorpen Varsseveld, Sinderen, Silvolde en
Westendorp. Het bestond voor een zeer groot deel uit bos.
Ook de grond van de in 1875 en 1936 gebouwde boerderijen, respectievelijk Nieuw Seesink en Ni-j Seesink
maakte er deel van uit. De pachters hielden zich vooral bezig met de ontginning van het gebied. Via ’t Goet
Seesink stroomt vanuit Varsseveld de Binnen Beek (nu Seesinkbeek78) richting Terborg.

Vroeger Binnen Heurne.
Een buurtschap is een kleine bewoonde plaats met een eigen naam en vaak zonder duidelijk middelpunt zoals een kerk of
marktplein.
78 Meer informatie over de Binnen Beek of tegenwoordig de Seesinkbeek is te vinden op de website Seesinkbeek of het boek
Seesinkbeek.
76
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Huis Van der Leck t.o.v. de pachters van ’t Goet Seesink.
Heren en graven van den Bergh ten opzichte van de pachters en eigenaars op de boerderij Seesink.
Huis Van der
Leck

Gebeurtenis

Pachter van ’t Olde Seesink

1465 -1506
Oswald I van
den Bergh
1506 - 1511
Willem III van
den Bergh
1511/24 1546 Oswald
II van den
Bergh
1537 - 1586
Willem IV
van den Bergh
(Hij is
getrouwd met
Maria van
Nassau en is
daarmee de
zwager van
Willem van
Oranje)

In de periode van 1568 tot 1648 was er in de Nederlanden een strijd gaande
tegen het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden, en
zijn opvolgers Filips III en Filips IV. Zij erkenden Filips II niet meer als hun
vorst; heer van Nederlanden. In de eerste twintig jaar van deze Tachtigjarige
Oorlog was er sprake van een opstand, een burgeroorlog. Het Huis Bergh had
vooral in die tijd veel te lijden van het oorlogsgeweld

Berendt Zesinck (Seisinck)
van 1561 tot 1580
Gerrit Sesinck vanaf 1581

Willem IV van den Bergh hoort bij de eerste opstandelingen in de Lage Landen.
Hij is lid van het Compromis, ook bekend als het Verbond van Edelen en is zelfs
bestuurslid samen met de broer van Willem van Oranje, Hendrik van Brederode
(de Grote Geus) en Culemborg
In de periode van 1581 tot en met 1583 wordt ritmeester Berndt Seisink of
Seisinck genaamd Kervell maar ook andersom Berndt van Kervell alias Seisinck
genoemd in verschillende documenten van Huis Bergh waarbij het bijvoorbeeld
gaat om de aanvoering van 40/50 ruiters voor de graaf Willem IV van den Bergh

1586 - 1611
Herman van
den Bergh

Gerrit Sesinck tot 1599

1611 - 1656
Albert van
den Bergh

Johan Sesinck tot 1629

1656 - 1719
Oswald III
van den Bergh

Johan Sesinck vanaf 1602

Gerlich Vogel ( Sesinck)
vanaf 1630
Deze graaf verbleef tijdens een jachtpartij in 1677/1678 en daarna bij de Sint
Hubertusjacht in 1683 op de boerderij Seesink

Gerlich Vogel (Sesinck) tot
1682
Johannes Seijssinck vanaf
1683

Noot: Filips II erfde van zijn vader Karel V o.a. de Nederlanden. Hij stierf in 1598.

Met Oswald III van den Bergh stierf het huis Van der Leck in 1712 in mannelijke lijn uit. Via zijn dochter
Maria Clara, die was gehuwd met de vorst Maximiliaan van Hohenzollern-Sigmaringen, ging het land van
den Bergh over op het huis Hohenzollern-Sigmaringen. Zij stond haar rechten af aan haar kleinzoon Frans
Willem.
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Huis Hohenzollern-Bergh t.o.v. de pachters van ’t Goet Seesink.
Huis
Hohenzollern
-Bergh

Gebeurtenis

Pachter van ’t Olde Seesink

1712 - 1737
Frans Willem
van
HohenzollernSignmaringen,
graaf van den
Bergh

Via de dochter van Oswald III (Maria Clara was gehuwd met de vorst
Maximiliaan van Hohenzollern-Sigmaringen) ging het land van den Bergh over
op het huis Hohenzollern-Sigmaringen. Zij stond haar rechten af aan haar
kleinzoon Frans Willem, die daarmee het nieuwe geslacht Hohenzollern-Bergh
stichtte

Jan Seijssinck tot 1719

1737 - 1781
Johan Baptist
van
HohenzollernSimaringen,
burggraaf van
den Bergh

De dolle graaf, die in 1754 opdracht gaf tot kartering van de goederen Seesink
en Harterink

Johannes Seijssinck tot 1754

Johannes Seijssinck vanaf
1720

Steven Seesink vanaf 1754
Frerik Elshof vanaf 1775

(De zoon van
Frans Willem)

In 1754/1755 gaf de graaf, Johan Baptist, van Huis Bergh opdracht tot kartering van de bezittingen. Zo
ontstond ook de Carta van ’t Goet Seesink met het Goet Harterdinck. De kaart maakt deel uit van een atlas
waarvan het origineel in het bezit van het Archief Huis Bergh.
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Inschrift op de kaart.

Detail met de boerderij Seesink en het Seesinck Bosch.
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Huis Hohenzollern-Sigmaringen t.o.v. de pachters van ’t Goet Seesink
tot 1849.
Johan Baptist stierf kinderloos, waardoor Bergh weer in het bezit kwam van de hoofdtak HohenzollernSigmaringen, die zich verder weinig met het gebied bemoeide.

Huis
Hohenzollern
-Sigmaringen
Karel
Frederik van
HohenzollernSigmaringen
van 1769 tot
1785
Anton
Aloysius van
HohenzollernSigmaringen
van 1785 tot
1831
Karel van
HohenzollernSigmaringen
van 1831 tot
1848

Gebeurtenis

Na de stichting van Bataafse Republiek, werden de heerlijke rechten in 1795
afgeschaft. Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst in de Nederlandse
geschiedenis een nationaal en democratisch gekozen parlement bij elkaar

Pachter van ’t Olde Seesink

Frerik Elshof van 1775 tot
1791
Jan Elshof van 1791 tot 1813

Aan de Bataafse Republiek (die het grootste gedeelte van het huidige Nederland
omvatte) in 1806 een einde. Het Koninkrijk Holland werd opgericht met
Lodewijk Napoleon Bonapart op de troon als koning Lodewijk I. De Franse tijd
in Nederland duurde van 1795 tot 1813. Hierin was Nederland van 1795 tot
1810 bezet door Frankrijk, en maakte van 1810 tot 1813 deel uit van het Eerste
Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte

Johan Iltink van 1814 tot 1848

In 1815 werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht en de heerlijke
rechten slechts ten dele hersteld. Het land werd deel van de provincie
Gelderland
In 1845 werd een plan gemaakt voor grote vernieuwingen aan de boerderij
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1832 - Grondgebruik
In 2004 heeft Anne Oosterbaan een artikel gepubliceerd over het landschap en grondgebruik rondom in
vroeger tijden. De titel van het artikel is ‘Seesink in de Binnenheurne bij Varsseveld’ en hierin wordt het
grondgebruik rond Seesink omstreeks 1832 beschreven. Zie bijlage 21.

Kaart met grondgebruik op ’t Goet Seesink op basis van een kadasterkaar uit 1832

Hoogtekaart van ’t Goed Seesink op basis van de kadasterkaart uit 1832.
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Huis Hohenzollern-Sigmaringen t.o.v. de pachters van ’t Goet Seesink
vanaf 1849.
Huis
Hohenzollern
-Sigmaringen

Gebeurtenis

Wessel Wisselink is afkomstig van de boerderij Groot Seesink in Heelweg

Pachter van ’t Olde Seesink

Wessel Wisselink van 1849
tot 1874

Van 1866 tot 1876 volgde een periode van vernieuwing, verbouwing van de
boerderij Seesink
In 1874 wordt door Huis Bergh ’t Goet Seesink verkocht aan de pachter Wessel
Wisselink

Dit is een kaart van de Bergsche Bezittingen ± 1850 met direct onder Varsseveld ’t Goet Seesink.
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Op deze uitsnede van de ‘Uebersichts Karte dis Fürstlich Hohenzollernschen Grund’ is rechts van het woord WISCH ’t Goet Seesink
met naast de Binnen Beek de boerderij Zeesink te zien. Datering: 19e eeeuw.
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1851 - Pacht
Een tabel over de periode 1851 - 1866 met de staat der ontgonnen perceelen onder de bouwhoeve Seesink
onder Varsseveld.
In de bijlage 22 staan een document inzake de problemen inzake de pacht; de onenigheid blijft voortduren en
de pacht wordt diverse keren herberekend, en ook de kwaliteit van de percelen wordt dispuut.

Jaar der
ontginning

Aanduiding
volgens her
kadaster

7

Sectie

N

40

1851/52

D

1852/53

Betaalde
kosten

Aanmerkingen

R

E

556e

7

20

F5

00 1/2

Bouwland ba 01-20
behoefden geen
bewerking

D

556b

64

70

41

20

Weiland

1854/54

D

632

24

40

19

52

Bouwland

1855

D

556

29

60

18

45

Bouwland

1859

D

518b

27

80

1859

D

523a

7

40

50

54 1/2

Weiland

1859

D

523b

6

40

1859

D

523c

11

1859

D

549k

41

40

1859

D

550a

7

70

39

28

Bouwland

1859

D

551a

9

90

1859

D

556

7

70

1859

D

568

15

20

33

60

Weiland

1860

D

568a

7

20

1861

D

556

40

36

1862

D

556

22

19

80

1865

D

556

4

90

4

41

Totaal

569cd

79

30

79

30

4

80

344

11

1866

D
630

50

Drieschgrond

40
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Op deze kaart uit 1870 staan een aantal kadastersnummers.
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1871 - Ontginning, 11 oktober (gespreksverslag)
Gespreksverslag inzake ontginning d.d. 11 oktober 1871
Voor Administrateur Grimm
Op gedane uitnoodiging verscheen heden Wessel Wisselink pachter der bouwhoeve Seesink. De
Administrateur deelt hem op grond van het besluit der Hofkamer van 3 October 1871 Nr. 5471 mede, dat de
in den laatsten tijd waargenomene staking in de ontginningen der boschperceelen en van woesten grond
tegen over de vroeger door den pachter getoonde loffelijke vlijt moet bevreemden en dat men hem de
bevordering van het ontginningswerk dringend moet aanbevelen, door dien de bouwhoeve Seesink tot nu toe
met het oog op de lang bewezene ijver, door het wegruimen van hinderlijk hout, bijzonderlijk is begunstigd
om aan de beoogde vergrooting en afronding der over den landbouw bestemde grondstukken voortgang te
verschaffen en dat men niet gaarne deze perceelen weder terugnemen en het bosch aanleggen wilde, hetgeen
in elk geval zou moeten geschieden wanneer niet op een spoedige voortgang der ontginningen zou kunnen
worden gerekend. de pachter Wisseling antwoord daarop “De Hofkamer beschuldigt mij geheel ten onregte;
ik ben nog een even groote vriend van ontginningen als vroeger; in 1868 heb ik een geheele bunder
ontgonnen waarmede ik een zwaar werk had door de oneffenheid van den grond, die overal moest verkast
worden; ik ben er op gesteld, dat het werk dadelijk behoorlijk wordt gedaan; moet daaraan later weder
worden verbeterd, dan is dit nadeelig voor den bewerkten grond; ook in 1869/70 heb ik mij met de
ontginningen bezig gehouden, hoewel toen niet zoo veel door mij is afgewerkt; ik moet daarbij op merken dat
de gecultiveerde gronden daarna steeds met de meeste zorg moeten worden behandeld, worden zij niet goed
bemest, dan komt weder de heide te voorschijn en levert de grond niets op; het is daarom zelfs niet doelmatig
te veel op eens te ontginnen, omdat men op den nieuw ontgonnen grond veel mest moet gebruiken, die men
op de oude gronden met veel meer winst kan gebruiken, omdat de oogst van nieuwe gronden steeds veel
geringer is als van oud bouwland
In de afgelopen winter konde geene nieuwe ontginningen voorgenomen worden, omdat eerst de harde vorst
later het water, dat bijna geheel Varsseveld overstroomd had dit belette. Ik mag niet aangeroerd laten dat de
prijs die aan de pachters voor de ontginning wordt toegelegd veel te gering is, zoodat meer dan een derde
gedeelte der ontginningskosten den pachter ten laste vallen, daardoor wordt zakelijk de lust tot ontginningen
niet bevordert. Verder wensch ik nog op eene zaak de aandacht te vestigen en wel op den met elzenhout
bepoten grond, die tevens als weide wordt gebruikt; de ondervinding heeft geleerd, en leert nog jaarlijks, dat
zoodanige grond, mits daarop niet te veel hout staat, zonder andere bemesting dan het blad van het elshout,
meer en malscher was afgeleverd als nieuw ontgonnen en redelijk bemeste grond, mijne gevolgtrekking
daaruit is niet, om de voor gras grond bestemde bosch gronden op die wijze te kultiveren, maar alleen om de
zoogenaamde boschweiden in hunnen tegenwoordigen staat te laten.
De Boschwachter Bruggink heeft mij Uwe nota gegeven naar waar de pacht mijnes bouwhoeve op f 700 over
de 3 eerste bepaald; nu zie ik dat daaronder niet is begrepen het derde gedeelte van het g en h perceel van de
hooiweide het Houw- en Rouwslag waarvoor buiten en behalve den pachtprijs f 80,- is aangerekend. Dit valt
mij zeer tegen, de pacht is zoo hoog aangerekend, dat men ze niet kan opbrengen, Ik wensch echter pachter
van Seesink te blijven en neem daarom de pacht aan met de vriendelijke bede, die ik overtuigd ben, dat ook
zal worden ingewilligd, om de pacht bij de eerst volgende verpachtingen niet verder te verhoogen; ik kan
verzekeren, dat de pacht nu zoohoog staat dat de pachter alle krachten moet inspannen om ze op te brengen.
W.Wisselink
Ik moet nog mededeelen dat het mij bijzonder veel genoegen doet, dat de perceelen Nr. 378h en 525a van de
bouwhoeve worden teruggenomen; de grond is zoo slecht dat ik ze voor het landbouwbedrijf slecht met de
grootste schade had kunnen gebruiken.
W.Wisselink

© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

87

1874 - Vernieuwde kaart Goet Seesink Harterink, vanwege
voorgenomen verkoop.

De totale kaart met op de volgende bladzijden de kaart in 4 delen uitvergroot.
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Linksboven

Rechtsboven
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Linksonder

Rechtsonder
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’t Goet Seesink na de verkoop in 1874
Gebeurtenis

Eigenaar van ’t Olde Seesink
Wessel Wisselink van 1874 tot 1876
Grada Johanna Gussinklo van 1876 tot 1902
Gerrit Jan Wisselink van 1903 tot 1935

Bouw van “Ni-j Seesink” ten zuiden van, maar tegen de
Harterinkdijk, nadat er een nieuwe Harterink boerderij
was gebouwd. De grond van de oude Harterink boerderij
ten zuiden van de Harterinkdijk is toen verkocht aan Ni-j
Seesink en ook nog een stuk van “Olde Seesink”, dat
oorspronkelijk circa 60 ha omvatte

Barendina Wilhelmina Gussinklo van 1935 tot 1960

vervolgens op haar kinderen

Ploegen op ’t Goet Seesink.
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1875 - Ontginning, 6 augustus (correspondentie)

Correspondentie inzake pacht d.d. 6 augustus 1875
pr.6/8.75.
Aan de Hofkamer des Vorsten van Hohenzollern te Sigmaringen.
Geeft met den meesten eerbied te kennen Wessel Wisselink gewezen pachter van de bouwplaats Seesink te
Varsseveld dat hem bij de betaling der pacht in 1872, door den heer Administrateur als korting op zijn
voorschot voor ontginningen, dat toen f 225,- a f 230,- gulden bedrag, eene som is betaald van f 100,waarvan de verrekening ten gevolge van drukte niet is tot stand gekomen. dat hij bij den aankoop der plaats
van de vordering wegens ontginning afstand heeft gedaan, waarmede hij natuurlijk niets anders kon
bedoelen dan het restant na aftrek der f 100,– dus f 125,- a f 130,-.
dat de heer Administateur echter nu ook die f 100,- van hem terug eischt, onder bedreiging van vervolging in
rechten.
dat hij ruim twee hectaren heeft ontgonnen.
dat hij van mening is dat hij de bouwplaats duur heeft gekocht teleurstelling voor hem is.
Redenen waarom hij eerbiedig verzoekt, hem in dezen te hulp te komen, en hem te ontslaan van de betaling
aan gemelde honderd gulden, welke hij vermeent, naar billijkheid, niet schuldig te zijn. ’t welk doende Uw
onderdanige W.Wisselink.
Varsseveld 4 Augustus 1875.
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Veldnamen
Een veldnaam is een naam die een eigenaar aan een bepaald stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden.
Zo zijn er veldnamen voor stukken bos, velden of akkers en weilanden. De veldnamen hadden ook een
functie bij de registratie van eigendommen. De komst van het kadaster in 1832 maakt een einde aan dit
gebruik.
Ook op ’t Goet Seesink werden de veldnamen gebruikt. Enkele hiervan worden hieronder nader toegelicht.

Achter an de Vloed (1), de Vloed (2), Seesinkvloed (3), de Vloedkamp (4), de Vloedweiden (5)
Dit zijn allen weilanden ter weerszijden van de Seesinkbeek Met de dijkjes om deze weilanden ontstond een
waterreservoir van ongeveer 200 meter breed ten behoeve van de watermolen. De Vloedkamp ligt in het deel
dat op ’t Goet Seesink de naam Seesinck Sieg Vrede heeft.
Weide achter ’t spoor (6)
Dit weiland lag naast de spoorbaan Varsseveld - Dinxperlo op 't Goet Seesink.
De Onlandshorst (7)
De onlandshorst is een stuk bouwland midden in het Seesink Bosch. De betekenis van onlant is ‘slecht land,
moerasland’. De naam zelf staat niet op onderstaande kaart.
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De Zaole (8)
Een stuk grond tussen de boerderij ’t Olde Seesink en de boerderij Nj-Seesink met de naam de Zaole (Sale)
heeft zijn naam mogelijk ontleent aan de bodemgesteldheid. Een stuk grond van oer (moeras-ijzererts), zand,
leem en klei welke een harde laag vormde, waar het water niet door kon zakken, zodat het op het land blijft
staan.
Den Iemenhof en Niemenhof (9)
Dit zou een weiland zijn aan de Seesinkbeek. Deze namen bevatten het oostnederlandse woord ieme “bij”.
De N van Niemenhof komt van het lidwoord dat zich aan de naam heeft gehecht.
Steven-oom (10)
Dit stuk grond, ligt naast het Nibbelink en heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan Steven Seesink.
Nibbelinkstuk of het Nibbelings Stuck (11)
In het volgende hoofdstuk wordt hierover meer verteld.

Op de kaartjes79 staan nog meer veldnamen genoemd.

79

Bron: het boek Boerderij- en veldnamen in Wisch.
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Nibbelinksstuk
Uit de pachtrekeningen van Huis Bergh blijkt dat in de periode van 1779 tot en met 1795 het Nibbelinksstuk,
De Heurnhorste, gepacht is geweest door Stephen Seesink en Jan Elshof; pachters van ’t Olde Seesink. Jan
Elshof is de zoon van Frederik Elshof; een zwager van Steven Seesink.
In de documenten (zie bijlage 23) staat onder andere:

in 1779
Het Nibbelinck stuck de Heurnhorst en het gedeelte bosland daarbij met huijs en hoff en twee koeij weijdenss
in den Bosch van het opgemelte Goet Seessinck affgenoomen heeft bij deze Verpagtinge bekomen Stephen
Seessinck voor 26 daalder doende in guldens 39 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4599_024)
in 1795
Het Nibbelinks Stuck de Heurnhorst en het gedeelte bouland daarbij met huijs en hof en 2 koeijweijdens in
den Bos van het goet Seesink afgenomen heeft de voorige 6 jaaren in pagt gehad en alnu wederom bekomen
voor de voorige 26 daalder Stephen Seesink in guldens 39 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4614_023)

Een deel uit de atlas Carta van Huis Bergh met Het Nibbelings Stueck en links boven de boerderij ’t Olde Seesink.
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Het stuk grond ligt achter de boerderij ’t Olde Seesink tussen Onder Seesings en Den kamp. Na zijn
faillissement in 1774 mocht Stephen Seesink na verloop van tijd een huisje bouwen nabij de boerderij op ’t
Goet Seesink en werd hij in 1779 pachter van het stukje grond het Nibbelinks stuk de Heurnhorste, terwijl
zijn zwager Frederik Elshof hem opvolgde als pachter op ’t Olde Seesink.
Het huisje dat Steven Seesink en zijn vrouw hebben bewoond werd vlak voor het overlijden van Steven
Seesink niet meer verpacht, maar werd op 7 maart voor fl 560 en 2 stuivers in 1799 verkocht. Niet voor
verdere bewoning/verpachting, maar uitsluitend voor de afbraak van de opstal.

“Het Nibbelinks stuk De Heurnhorst met het gedeelte bosland daarbij, met 2 koeweidens in den Bosch, en
huijs, en hof, heeft Stephen Seesink de vorige 6 jaren in pagt gehad, zijnde denselven bij deeze generale
verpagtinge niet wederom tot pagtes aangenomen vermits geresolveert is, het huijsje te verkopen, en het land
wederom, als voorheen onder de Steede te leggen.”
(Bron: Huis Bergh, 0214_4616_020/021)
Met andere woorden het stukje grond is weer tot het Goet Seesink gaan behoren
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Seesinkbeek
Door 't Goet Seesink stroomt de Seesinkbeek (voorheen het Binnen beekje). De beek heeft zijn oorsprong ten
oosten van Varsseveld en loopt ten noorden van Sinderen langs Silvolde waarna het ten Noorden van Terborg
uitmondt in de Akkermansbeek. De totale lengte van de beek is meer dan 12 kilometer. Het water in de beek
werd destijds gebruikt om een molen nabij de boerderij 't Olde Seesink in werking te brengen.
Eén van de sloten die uitmondt in de Seesinkbeek is de Seesinksloot. Deze sloot loopt langs de Harterinkdijk
en is 530 meter lang. Meer informatie is te lezen in het boek Seesinkbeek; uitgave januari 2018.

De kaart met in het lichtblauw de Seesinkbeek is gebaseerd op een kaart uit deze atlas van Huis Bergh met ’t Goet Seesinck
omstreeks 1754.
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De Seesinkbeek in 2020.
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Seesinkvloetstraat

De natte gebieden in de Achterhoek waren omsloten door hogere zandruggen en op veel plaatsen kon het
water moeilijk weglopen. De vroege bewoners maakten hier gebruik van. Zij hebben vanuit deze natte
gebieden watergangen gegraven. Het lage gebied werd met lage dijkjes, zogenaamde vloedarmen, afgesloten
en vormde zo een reservoir waaruit water werd betrokken. Dit is ook gebeurd voor de watermolen die
destijds bij de boerderij ’t Olde Seesink heeft gestaan. Voor het laten functioneren van de watermolen
verzamelde men water door aan weerszijden van de Seesinkbeek een verhoging aan te brengen om op die
manier meer water op te houden. De weg tussen de Sinderenseweg en de Harterinkdijk in de gemeente Oude
IJsselstreek heeft hieraan de naam Seesinkvloetstraat te danken. De vloet (of Vloed) staat hier voor de
kunstmatige ophoging van het water in dit gebied.
Het deel van de Seesinkvloetstraat, dat aansluit op de Harterinkdijk, is onverhard. Het andere deel naar de
Sinderenseweg is verhard en geeft onder andere toegang tot de boerderij Nieuw Seesink. De Seesinkbeek
stroomt onder het verharde deel door. Aan de zijde van de Sinderenseweg kruist de Seesinkvloetstraat de
plaats waar vroeger de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo heeft gelopen.

De Seesinkvloetstraat.

Het in 2016 geplaatste bord bij een
picknickplaats langs de Seesinkvloetstraat.
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Anholtse pad
Het voetpad van Varsseveld naar Anholt.
Over ’t Goet Seesink liep het Anholtse voetpad. Dit pad werd in vroegere jaren voornamelijk gebruikt
door Varsseveldse kooplieden en boeren, die hun waren en producten op de markten van Anholt te koop
aanboden. Het pad liep in Varsseveld in zuidelijke richting, kruiste de Harterinkdijk, ongeveer ter
hoogte van de kruising Harterinkdijk – Seesinkvloetstraat, en liep over ’t Goet Seesink aan de
voorkant van de boerderij Seesink langs naar de kapel van Sinderen, over de Ziegenbeek en kwam zo via
Voorst over de Duitse grens naar het eindpunt Anholt.
Het wordt ook wel het smokkelpad genoemd en loopt in de richting van de Dominicusstede waartoe
mogelijk een stuk grond Spekslag genaamd behoorde en gepacht is geweest door Steven Seesing.
Op de kadasterkaart met het Minuutplan Binnen Heurne; Sectie D blad 2 uit 1828 staat het Anholtse voetpad
aangegeven.

Kadasterkaart: Minuutplan Binnen Heurne; Sectie D blad 2. Jaar 1828.
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Spoorlijn Varsseveld - Dinxperlo
Over ’t Goet Seesink reed in de periode van 1904 tot 1935 de spoorlijn van de NV ‘De locaalspoorweg Maatschappij Dinxperlo – Varsseveld’. Deze spoorlijn had een lengte van ongeveer 10 km en
liep van Dinxperlo via De Heurne, Sinderen en ’t Goet Seesink naar Varsseveld en kruiste daarbij de
Seesinkbeek en de Seesinkvloetstraat.
De opening vond plaats op 30 november 1904. Station Dinxperlo, station
Sinderen en station De Heurne werden geopend op 1 december 1904 en
gesloten op 1 januari 1935. Het vierde station Hebink werd geopend op 1
december 1904 en gesloten op 1 juni 1920.
De reizigers konden zes keer per dag per trein van Varsseveld naar
Dinxperlo en weer terug reizen. Het personenvervoer werd in 1934 gestaakt
en het goederenvervoer op 23 juli 1942 toen de bezetter de lijn opbrak.
Van de loop van de opgebroken spoorlijn is nog maar weinig te herkennen
in het landschap. Met speciale bordjes (zie foto) wordt de route enigszins
aangegeven.

Uitsnede van een kaart uit 1914 met rechts de spoorweg.
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Seesinkmolen
De Achterhoek bestond vooral uit een aaneenschakeling van natte gebieden. Sommige van deze natte
gebieden waren omsloten door de hogere zandruggen en op veel plaatsen kon het water moeilijk weglopen.
De geringe helling en capaciteit van de beken had tot gevolg dat bij hoge afvoer het gebied inundeerde. De
vroege bewoners maakten hier gebruik van.
Zij hebben van de hogere naar lagere gelegen streken doorgravingen gemaakt en daarop molens geplaatst die
de afwatering bevorderden. Het water van de beek de Slinge, welke bij het dorp Aalten een hoogte heeft van
ongeveer 23 meter boven A.P., vloeide met bijna onzichtbare oevers over de broekgronden van Aalten en
Varsseveld tot aan Ambt-Doetinchem en verspreidde zich over een oppervlakte van p.m. 3000 hectaren. Door
vloeddammen80 afgesloten was dit vanouds een reservoir, waaruit het water getrokken werd om onder andere
door de Seesinkbeek een molen bij de boerderij ’t Olde Seesink in de Binnen-Heurne in werking te brengen.
Vanaf deze watermolen stroomde het water verder via de Bievinkstraat, Lovinkbeek en Akkermansbeek om
vervolgens in den Ouden IJssel te vloeien.
Dat bij Zeesink-Binnen een watermolen81 heeft gestaan blijkt uit oude kaarten. Historische gegevens van de
watermolen zijn tot dusver hierover onbekend doch de kadasterkaart van plm. 1830 geeft een duidelijke
verbreding weer in het Binnen Beekje, in de knik ten oosten van de boerderij ’t Olde Seesink. Ook op een
kaart van 1754 is al een grote kolk getekend, met een “aftapping” naar een gebouwtje, waarin naar alle
waarschijnlijkheid iets door water werd aangedreven. De genoemde kolk in de beek, bekend als “molenkolk”
is gedempt. Bij werkzaamheden in de jaren -1930 zijn bij het begin van de kolk resten van paalfunderingen
aangetroffen.
In het boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag
over den toestand der rivieren en afwateringen in het
Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien
toestand’ staat over de molen op bladzijde 75 ‘Bij Seesink
is voorheen een graanmolen geweest, die door het water
der Seesinkbeek in beweging werd gebragt, doch deze
molen is sinds langen tijd verdwenen.
Ook in het boek van H. Hagens uit 1979 met de titel
‘Molens Mulders Meesters. Negen eeuwen watermolens
in Twente en de Gelderse Achterhoek’ wordt melding
gemaakt van een molen bij de boerderij Seesink.

Vloeddammen zijn lage dijkjes die werden aangelegd om het water in een bepaald gebied vast te kunnen houden.
Een watermolen is een molen die de stroming in een beek of rivier doormiddel van een waterrad omzet in rotatie energie. Om de
kracht van het water optimaal te benutten wordt een beekje met een goot (spreng) omgeleid om het zo boven op het rad te laten
stromen. Soms wordt er voor de molen ook nog een molenvijver aangelegd, een soort stuwmeer, zodat er minder snel watertekort
ontstaat bij het malen.
80
81
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1875 - Nieuw Seesink
In 1875 is op ’t Goet Seesink een nieuwe boerderij gebouwd bij de Seesinkvloetstraat. Vanaf dat moment
kreeg de boerderij Seesink de naam 't Olde Seesink en de nieuwe boerderij Nieuw Seesink.

Bewoners
Datum
1875

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

Aleida Wisselink verhuist van het Olde Seesink naar de
nieuwe boerderij Nieuw Seesink

1876
1877
1878

11 april: Aleida Wisselink trouwt met Hermanus Hiddink
8 juli: geboorte Wesselina Grada Johanna Hiddink

1879
1880

13 april: geboorte dochter Harmina Johanna Hiddink

1881

28 november: geboorte dochter Hendrika Hiddink

1882
1883
1884
1885
1886

2 juni: Aleida Wisselink overlijdt

1887
1888
1889
1890
1891
1892

2 juli: advertentie van H. Hiddink

1893

13 juli: advertentie van H. Hiddink

1894
1895
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Datum

Vermelding m.b.t. zijn familie

Gebeurtenissen

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

26 oktober: Hermanus Hiddink overlijdt

1903
1904

21 april: Wesselina Grada Johanna Hiddink trouwt met
Reinhard Aalbers

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

2 januari: advertentie R. Aalbers

1914
1915
1916

19 mei: geboorte zoon Johan Aalbers
Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen

Advertentie uit de Graafsschap-bode van 2 juli 1892.

Advertentie uit de Graafschap-bode van 1 februari 1913.
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1936 - Ni-j Seesink
In 1936 werd een deel van ’t Goet Seesink afgesplitst ten behoeve van de boerderij Ni-j Seesink; oftewel in
niet dialect ook Nieuw Seesink. Het Nj-Seesink is in 1936 gebouwd aan de Harterinkdijk. De grond van de
oude Harterink boerderij ten zuiden van de Harterinkdijk is toen verkocht aan Ni-j Seesink.

Op 8 januari 1936 trouwt Gerrit Johan Wisselink, de zoon van Gerrit Jan Wisselink en Barendina
Wilhelmina Gussinklo, met Johanna Wesselina Bussink en zij gaan wonen op de boerderij Ni-j Seesink.
Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen.

Een advertentie uit de Graafschap-bode van 23 juni 1939.

Een advertentie uit de Graafschap-bode van 29 december 1939.

Een advertentie uit de Graafschap-bode van 21 december 1945.
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Door de bewoners van ’t Olde Seesink werden ook andere gebieden
gepacht. Over de gebieden, waarvan dit bekend is, volgt vanaf hier de
informatie.

Spekslag
In Voorst aan de Grensweg (nr.1) of voorheen genaamd Voortsestraat lag de hoeve Bartels, dat vroeger ook
werd aangeduid als Dominicusstede. Dit zou een hoeve zonder boerderij in eigendom van Bergh zijn
geweest, maar ook zijn verbonden aan Stakenborg.
Tot de Dominicusstede behoorde mogelijk een stuk grond genaamd Spekslag82. Dit stuk grond, met name het
stuk “4e pand spekslag”, is gepacht geweest door ’t Goet Seesink. Verder is het stuk grond allodiaal verkocht
aan Gerlich Seesink.
Het stuk grond grenst aan één zijde aan de Ziegenbeek, die ook wel de Twee-Herigebeek wordt genoemd,
omdat het de grens vormde tussen de gebieden van de Heren van Wisch en de Heren van Bergh. De
Ziegenbeek is nu een smal beekje, maar had in de jaren 1600 – 1750 een breedte van 4 á 5 meter. Het 4e pand
Spekslag is vermoedelijk het stuk links gezien vanaf de Ziegenbeek. De stukken waaruit blijkt dat is gepacht
en of allodiaal verkocht staan in bijlage 24.

De Carta van Huis Bergh uit 1754 met rechtsonder het Spekslag. Het noorden ligt bij deze kaart links onder!

82

Een slag is een perceel “geslagen”, gerooid bos.
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Het stuk Spekslag komt ook terug op diverse pachtrekeningen op naam van Frederik Elshof in de periode
van 1775 – 1791. Vanaf 1792 staat de pacht op naam van Jan Elshof 1814 en na diens het overlijden op naam
van Johannes Iltink tot 1823.
Frederik Elshof is de zwager van Steven Seesink en is overnemer van ’t Goet Seesink in 1775. Jan Elshof is
de zoon van Frederik Elshof. Johannes Iltink is getrouwd met Hendrina Venderbosch, schoonzus van Steven
Seesink.
Op de laatste pachtrekeningen stond “4e pand Spekslag met regt tot het poten van 100 roede tabaksland en 12
vademen turf”

Pachtrekening Steven Seesink uit 1773.
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Een uitsnede van een kaart uit 1850 met daarop in rood aangegeven de locatie van het stuk Spekslag.

Een uitsnede van een kaart uit 1975 met het zelfde deel als de kaart hierboven.
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Nagelstede
Of het Goet Nagel of Nagel Steede
In de pachtrekeningen van Huis Bergh worden in de periode van 1772 tot 1814 Jan Seessinck en
Tönnis Seesink in verband gebracht met deze stede onder Bredenbroek (zie bijlage 25). Deze Stede ligt bij
de Ziegenbeek met vlak daarbij het stuk grond Nibbelingsslag. Aan de andere zijde van de Ziegenbeek ligt
het stuk grond Spekslag.

Jan Seesink of Joannes Seesing is een broer van de pachter Steven Seesink van ‘t Goet Seesink.
Joannes is geboren op 22-10-1710 in Terborg en overleden 20-4-1787 in Gendringen.
Tönnis Seesink of Tunnis Seesing is de zoon van Joannes Seesink. Tönnis is geboren op 24-5-1750 in
Terborg en overleden op 31-3-1819 in Bredenbroek.

De Nagelstede rechtsboven op de kaart van de Gemeente van Gendringen uit de 19de eeuw. Aan de andere
zijde van de Ziegenbeek ligt op de plaats van het sterretje het stuk grond Spekslag.
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Nibbelingslag
Het Nibbelingslag is een stuk grond nabij de Nagel Stede dat volgens een huurcontract van 1869 tot 1875
werd gepacht door Jannes Seesink.
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Heidenkamp
Of Heidecamp, Hijdenkamp, Heidekamp, Heijde Kamp, den Heide Kamp.

Heijden Camp is een stuk grond in Voorbroek, tussen de Binnen Heurne en Terborg. Op de Carta van
Huis Bergh staat als pachter Gerrit Jan Seesing. Overige pachters zijn Jan Seesink van ongeveer 1748
tot tenminste 1765, Gerrit Jan Seesink tenminste in 1766, Geesken Seesink van ongeveer 1766 tot
tenminste 1771 en Gerrit ten Holder van 1772 tot tenminste 1801.

In verschillende documenten (zie bijlage 26) van Huis Bergh is iets van de pacht terug te vinden.
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Lubbers stede
Uit documenten van Huis Bergh blijkt dat den Lubbers Steede van ongeveer 1814 tot tenminste 1822 is
gepacht door Jan Seesink (zie bijlage 27).
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Historie Varsseveld
In het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (door A.J. van der Aa, 11e deel, 1848) staat geschreven
onder Varsseveld of Varseveld op blz. 531 t/m 532 het volgende:
“Varsseveld of Varseveld, oudtijds Wasafelde, later Versselt, d. in het graafs, Zutphen, kant. en 1½ u. N.O.
van Ter-Borg, gem. Wisch. Dit d. wordt gehouden voor het oude Wastervelde, vermeld in 828, als zijnde
daarvan de goederen, door zekeren Gerwerd de Hooge, aan de St. Maartenskerk te Utrecht geschonken.
Volgens sommigen zou dit dorp zijnen naam ontleenen van een Romeinsch legerhoofd, Varus, die hier eene
bezetting had, in eenen burgt, waarvan bij het graven van fundamenten nog de dubbele ringvormige diepe
grachten ontdekt worden. Een dezer digt gemaakte grachten, die thans tot weg dient, wordt nog de
Burgtgracht genoemd. De ingezetenen, die op deze grachten wonen, zijn genoodzaakt hunne huizen op paalof boogwerk te bouwen. In den omtrek van den burgt ½ en ¾ u. daarvan verwijderd, schijnen kleinere forten
te hebben gestaan, waarvan nog de sporen overig zijn op de tegenwoordige boerenerven Mellink,
Remmelink, Wisselink, Sesink, Oberink, Schilderink en andere.”
Locatie boerderijen ten opzichte van Varsseveld:
- Mellink en Remmelink liggen ten noorden,
- Wisselink ten oosten,
- Sesink en Oberink ten zuiden,
- en Schilderink ten westen.
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Bijlagen
1. Bestek, 20 oktober 1866 (verbouwing)

den Heer te Wiel Architekt te Azewijn
's Heerenberg 20 October 1866
Ik verzoek u het bestek en de teekening voor der stal en schuur op de bouwhoeve Seesink
volgens onze afspraak toch zoo spoedig mogelijk af te werken en ze mij hoe eerder hoe
liever toe te zenden. De Administrateur van het Huis Bergh. v. Godin.
Bestek over het vergrooten van het Agterhuis op Scheur op de Bouwhoeve Seesink
onder Varsseveld.
Behoorende aan het Hoog Graaflijk Huis Bergh van zijne Doorluchtige Hoogheid den Vorst
van Hohenzollern en Sigmaringen enz. enz.
Perceelsgewijze omschrijvingen van Matriealen en werkzaamheden tot de vergooting der
boven genoemde Agterhuis of Scheur, volgens de bijgaande teekening en de Nederlandsche
maat. Tot den bouw dezer vergrooting moet mede bruikbare of en uitbreekende Matriealen
welke door de vergrooting en verandering moeten worden of en uitgebrooken.
Het thans bestaande Agterhuis of scheur is lang buitenwerks
Hetzelve door vergrooting te verlengen
Dan word de geheele lengte buitenwerks
De scheur of agterhuis is buitenwerks breed

16 ellen 35 duim
10 ellen 85 duim
27 ellen 20 duim
17 ellen 08 duim

De ondergeteekende verklaren dat hunne aanbetalingen op den 4 mei 1867 op dit bestek
berusten.
H. Lammers
W.Wisseling
Het voorschreevene dennen hout zwaar in door meting op de midde der lengte met den
barst volgens onderstaande maat.
Tegen prijs rond in het Bosch opgegeven.
Aan Dennenhout.
zwaarte
zwaar 37 d

no
1

zwaar 35 d

2

zwaar 39 d

3

zwaar 31 d

4

rond 4 stuks
zwaar 30 d
rond 2 stuks
zwaar 30 d
zwaar 26 d

5

zwaar 24 d

8

6
7

4 stuks dennen Stijlen elk lang 3,30 el
zwaar 31 a31
4 stuks dennen Stijlen tot op de einde onder de
balkens elk lang 3,60 el zwaar 29 a 29 duim
van twee kanten lijnregt en de andere zijde met
eene kromte van 20 d
2 stuks dennen balkens elk lang 13,90 el
zwaar31a34d
4 stuks dennen borstweringsstijlen elk lang
2,40elzwaar25a25d
8 stuks dennen onderkarbeelen tot de midde
ofregte stijlen elk lang1,60 el zwaar 12 a 20 d
4 stuks dito onderkarbeelen tot de stijlen op
de einde des balkens elklang 1,90 el zwaar 12 a 20 d
8 stuks dito steunkarbeelen tot de borstweringsstijlen
elk lang 3,00 el zwaar18 a18 d
6 stuks dennen koppelbalken tot boven de midde
stijlen der gebinten elklang 4,80 el zwaar 18 a 18 d
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guld

cents

14

16

13

84

33

44

5

04

3

16

1

86

7

52

8

46
114

zwaar19 d

9

zwaar 19 d

10

transport f 96,18
rond 2 stuks
11
elklang 6,45 el
zwaar 26 d
rond 1 stuks
12
lang 5,88 el
zwaar 24 d
zwaar 19 d
13
zwaar 24 d

14

zwaar 19 d

15

rond 1 stuks
lang 5,85 el
Zwaar 24 d
zwaar 13 d

17

Zwaar 15 d

19

Zwaar 15 d
Zwaar 15 d
Rond 2 stuks
zwaar 22 d

20
21
22

18

transport f192,48
Rond 1 stuks
lang 3,60 el
en een lang
1,90 el
zwaar 22 d

23

24

8 stuks dennen karbeelen tot de genoemde koppel
balkens elklang 2,30 el zwaar 13 a 13 d
10 stuks dennen spreibanden elklang 2,60 el
zwaar 13 a 13 d
transporteeren f 96,18
2 stuks dennen kapplaten elklang 12,40 el
zwaar 10 a 18 d kunnen elk uit 2 lengten bestaan
mits voorelke las 50 d meerlengte te neemen
Een dennen afdaks muurplaat lang 11,25 el
zwaar 9 a 18 d kan uit 2 lengten als voren bestaan
6 stuks dennen steekreijen elk lang 4,80 el
zwaar12 a 13 d
2 stuks dennen ankerribben tot verbinding
de ragtergevel aan den gebindsbalk elk lang
5,20 el zwaar 18 a18 d
6 stuks dennenregels elk lang 4,80 el
zwaar 13 a 13 d tot op de einde der balkens voor de
sporen
10 stuks dennenregels tot stukken tegen de genoemde
regels elk lang 1,80 el zwaar 10 a 10 d
Een dennenregel tot op de koebaklang 11,20 el
zwaar 9 a 14 d kan uit 2 lengtens bestaan mits
voor de las 40 d meerlengte worden genomen
22 stuks dennen stalrepels elk lang1,65 el
zwaar 7 a 8 d
36 stuks dennen kapspooren elk lang 6,20 el
boven zwaar 10 d diameter, eene regtebeslaagekant
en den barst schun afgeveld
36 stuks dito afdaksporen elk lang 6,50 el
18 stuks dito haanbalkens elk lang 3,20 el
4 stuks dennenregels of platen tot op de muren
tusschen de verkensstallen elk lang 3,00 el
zwaar 9 a18 d kunnen van de eene plattezijde bijna
rond blijven
transporteren f192,48
Een dennenregel of plaat tot op de muren der
Metsstallen langs de deel lang 3,60 el
Een dito lang 1,20 el
2 stuks dito elk lang1,90 el zwaar 9 a 18 d
kunnen elk van de eene platte zijde bijna
rond blijven
Al het voorschreeven dennenhout hetwelk
van ruw af rondhout word aangevoerd bij den
bouw der vergrooting des Agterhuis, moet
door den Aannemer van het timmerwerk zoo
als hierna in No 76 van het timmerwerk
is omschreeven op de voorschreevene maat of
naarmate van het daarvoor bepaalde hout
betrokken bezaagen en afwerken en den barst
schoon of te vellen, en daarna goed en geregeld
tot drooging te plaatsen.
te zaamen f 193,93

3

60

5

10

6

90

2

66

5

70

3

28

5

70

2

50

1

86

3

30

27
28
7

36
44
02

1

58

1

45

Aan Eikenhout
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25
26
27

transport f13,44
28
29
30
31
32
33

34
35
36

2 stuks eiken kiphouten tot de koestal elk
lang 4,70 el zwaar 9 a 15 d lijnregt en
mwskant op het hartgebrooken
Een eiken stuk als voren tot een barstboom voor
de paardestal lang 3,60 el zwaar 9
2 stuks eiken deurkozijnstijlen als voren elk
lang 2,20 el
Een dito onderdrempel lang 1,25 el zwaar10 a16 d
tot buiten aan de voederruimte der verkens
transporteeren f 13,44
2 stuks eike deurkozijndrempels als voren elk
lang 1,25 el zwaar 10 a 11 tot drempels onder
het deurkozijn aan de voederruimte en prieve
8 stuks eike litposten tot de verkensstallen elk
lang 2,30 el zwaar 10 a 11 d
4 stuks eike raamstukken als voren elk lang 1,60 el
6 stuks dito stukken tot drempels elk lang 0,80 el
zwaar 10 a 16 d tot agter aan de verkensstallen.
Een eikenregel tot een litboom der verkensstellen
lang 1,95 el
Een dito lang1,00 el zwaar 7 a 8 d
4 stuks eiken stukken elk lang en breet 33 d dik 7 d
4 stuks dito elk lang 50 d breet 29 d dik 7 d
tot kussens onder de stijlen
Een eiken stuk tot een vasten onderdrempel aan
den invaart der deel lang 2,40 el zwaar 10 a 15 d en in
hetmidde met eene verdikking aan de bovenkant
zwaar 15 a 16 d
4 stuks eike stukken tot schampposten derstallingen
in den agtergevel elk lang 1,70 el zwaar 11 a 15 d
120 stuks gekloofde drooge eike stukken elk lang 38 d
zwaar 2 1/2 d
60 stuks dito stukken elk lang 25 d zwaar 2 d
Het voorschreeven eikenhout moet zijn goed gaaf
en gezond, regt op op den draad op het hert gebrooken
zonder spint ofniet de minste gebreeken, en ook
gens de opgegevene maat en elk stuk te bemerken
met voor krijt met den draarvooren staanden
nummer
te zaamen f 42,56

6

38

4

30

1

28

9

32

5

60
83

2

80

2

25

5

04

2

-

20

-

44

-

Aan Dennen deelen en daklatten.
37

38
39

20 stuks dennen deelen elk lang 2,50 el
zwaar 2 1/2 2 29 d tot de deuren aan de verkens
voederruimte prieve boeijplanken windveeren
enz
1400 Strekkende Ellen dennen daklatten
zwaar 3 a 5 d alle op de lengte van 4,75 el of
met 70 d te verlengen
Alle voorschreeven deelen en latten moeten zijn
goed gaaf en gezond zonder vuurafslag in te zijn
regt op den draad zonder schadelijke noesten
scheuren of gebreeken en volgens de opgegevene
maat
te zaamen f 64,--

Metselsteenen en kalk
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40

41

43

44

Tot den bouw of vergrooting der scheur of
Agterhuis gereekend nodig te zijn 51.000 metsel
steenen, daartoe gereekend den Afbraak der agter
gevel en de te herbouwen stallingen op te leeveren cirka
13.000 steenen, zoo moeten erbij cirka
38.000 nieuwe Metselsteenen in kwaliteit
als volgt.
19.000 steenen tot de fundamenten der buiten
muren en binnenmuren, de buiten
muren tot met de grond of peil gelijk en
deszelfs binnenlagen tot 60 d boven peil
en de binnenmuren tot 1,25 el boven het
peil afstallingen, en de vloeren der verkens
stallen, van de mondsteen van 9 gulden
per duizend
12.000 steenen tot de buitenlagen der buitenmuren
van af het peil tot op de hoogte, tot de
schoorsteenpijp boven het dak, tot de koebak
en de vloer in de voederruimte van 10 gulden
per duizend
7.000 steenen tot de binnenlagen der buitenmuren
en binnenmuren en schoorsteen onder
het dak van het 1 ste soort roodgare van
7 gulden per duizend 49 -zaamen 38.000 steenen zijn er cirka aan nieuwe nodig
44 Mudden kalk per mud met het inkoomende
regt 1,10 cents
te zaamen f 388,40

171

-

49

-

48

40

80
2

50

20

80

21

50

24

-

Pannendak
45

46
47
48

Tot het met pannendekking der vergrooting der
scheur of agterhuis zijn nodig 6700 stuks dakpannen
nen hiertoe zijn aanwezig der thans op ophangende
pannen op het afbreekende schild met deszelfs zijn
hoeken 1700 stuks oude dakpannen, zoo moeten
er bij 5000 stuks nieuwe dakpannen, als
5000 stuks roode dakpannen tot de bovengenoemde
dekking van het 1 ste soort rood per duizend 16 gulden
50 stuks roode verstpannen per stuks 5 cents
800 ned ponden Roggen dakstroo tot dakken
per honderd pond 2,60 cents
zaamen f 103,30

Gehouwen steenen
49

50

Een gehouwen steenen paardenbak lang 3,20 el
binnenwerks diep 26 d wijd in den boven 32 d en
bovenwijds 50 d kan uit 2 evenredige lengtens door een
passende en sluitende sponning aan elkanderen
worden geleeverd
2 stuks steenen verkensbakken elk lang 1,70 el
2 stuks steenen verkensbakken elk lang 1,25 el
2 stuks steenen verkensbakken elk lang 0,80 el
binnenwerks diep 20 d, wijd 29 d
te zaamen f 45,50

IJzer en smitswerk
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51
52

53
54
55

56
57
58

59

60

4 stuks stropankers met sleutels, de sleutels elk lang 40 d zwaar 2½
a 2 1/2 d en de ankers afstroppen elk lang cirka 1,20 el zwaar 2 a 2 d
elk met een schroef met moer en schjf. f 3,--.
2 stuks ankers tot aan de afdaksmuurplaat bij de aflegmuur elk lang
cirka 1,70 el zwaar 7 streep a 3 d tot bevestiging nog met een dito
haak lang 10 d in de muur, en een blat met vijf ankernagels op de
muurplaat f 1,60.
2 stuks stropankers tot boven aan de agtermuur, de sleutels elk lang
40 d zwaar 2 a 2 d en de ankers of stroppen elk lang 45 d zwaar 12
streep a 2½ duim elk met 5 ankernagels f1,00.
4 stuks ankers tot bevesting der regels op de koebak elk lang 50 d
zwaar 12 a 12 streep elk met twee klaauwen, en het boveneinde met
een spleet met kil f 0,80.
6 stuks ankers tot bevestiging der betimmering der voederkisten onder
den steenen paardenbak elk lang 35 d zwaar 12 a 12 streep op het
eene einde met 2 klaauwen, en het andere einde met een schroef met
moer f 1,20
36 stuks ringen met aanbehoorende ijzers om in de agtermuren der
koestal vast te metselen f 5,48.
8 stuks bouten elk lang 55 d zwaar 2 a 2 d boven met een kop en
onder met een blat met vijf ankernagels tot bevestiging der dwars of
koppelbalkens f 2,40.
4 stuks slekken of koppelijzers elk lang 35 d zwaar 12 streep a 2½ d
elk met ankernagels, tot koppeling der dwars of koppelbalken
f1,40
transporteren f 16,88
18 paar voldoende panduimse haakgehengen volgens vereischten eisch
en zwaarte, tot de deuren en luiken met de noodige nagels, en tot alle
de vereischte sluitingen, en het herstellen van de vereischte geheugen
met sluiting naar genoegen f 11,-Het voorschreven ijzer werk moet zijn gaaf en taaij en rijn en zindelijk
bewerkt, en naar eisch en passende worden geleeverd en aangebragt
ten vollen genoegen der Directie.
te zaamen f 27,88

Gegooten ijzerwerk.
61
62
63

Een ijzeren raam met deur en beslag tot aan den aanwezigen ijzeren
inmetselende kookpit hoog 27 d
wijd 40 d met twee bij behoorende plaatjes f 5,25
Een liggend dakraam tot licht aan de voederruimte van 4 ruiten, het
raam in den daghoog 55 d breet 48 d met de aanbehoorende
monteering en beslag.f 4,25
4 stuks ijzere muur glasraampjes volgens het model der teekening
hoog 40 d breet 80 d f 8,-te zaamen f 17,50

Spijkers
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Een pak 16 duims nagels depak van 100 stuks 1,-2 pakken 13 duims nagels depak van 100 stuks 1,30
2 pakken 10 duims nagels depak van 100 stuks 1,10
2 pakken 30 .. nagels de pak van 250 stuks 1,40
1 pak 20 .. nagels de pak van 500 stuks 0,95
4 pakken 15 .. duikers depak van 500 stuks 3,-1 pak 10 .. duikers depak van 500 stuks 0,60
1 pak 6 .. stuks duikers depak van 1000 stuks 1,10
1 pak 4 .. stuks duikers depak van 1000 stuks 0,90
Een pak 10 dunnen patent nagels van 100 stuks 0,55
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74
75

2 pakken 15 .. patent nagels van 500 stuks 1,50
Alle voormelde spijkers moeten zijn gaaf en taaij van het zwaarste soort,
ten genoegen der Directie
te zaamen f 13,40

Timmer werk
76

Tot den bouw of vergrooting des Agterhuis of schuur moet het
agterschild met deszelfs aanverbonden op de zijde staande daksporen
enz. en de thans bestaande prieve verkensstallen en paardestal enz en
met en tot hetzelve vereischt verandering en verbibding zooals in de
teekening voorkomt al afbreekende materiealen noch aan het
bestaande gebouw te verrigten, en al den afbraak goed en geregeld op
den droogen bouw of vergrooting aanbrengen, zooals hetzelve
verlangd en aangeweezen worden.
Voorts alle het voor aan te voeren houtmatrieaal bestaand in
dennenhout zooals hiervoor in 16 1 tot met 24 is opgegeven moet rijn
en zindelijk worden bewerkt en bezaagd op de verlangde of de te
verkrijgen maat, en de spooren van eene zijnde lijnregt te beslaan, en
van eiken hout planken en latten enz. alles op aan te wijzen plaatsen
te bergen en tot drooging op zetten en op stok enz. in een woord alles
te behandelen zooals het door de Directie vereischtzal worden.

77

Tot de vergrooting te maken en stellen volgens aantooning der
teekening en afmeeting der bestaande gebinten twee gebinten tot deze
alles met gat en pen en op den tand in elkanderen werken en met
houte stokken opsluiten, en deze , en het vereischte der bestaande
gebinten in hun verdeeling, waterpas en te lood te stellen en op onder
te brengen kussens en pennen doen rusten.

78

Op het op de hoogte gebingte muurwerk tot de vergrooting, te liggen
de noodige muurplaten, en elk baankeren volgens aanwijzingen naar
den gevordenden eisch, zoomede tot de vergrooting
der kap en dekking aanbrengen de vereischte dakspooren volgens
teekening en aanwijzing en zuiver gelijk en regt opzetten en sterk
bevestigen, en met afkoomende oude en bepaalde nieuwe daklatten tot
pannendekking belatten, en op de einde der afdakken met de
behoorende windveeren voorzien.

79

In der agtergevel de inwaarts openingen der stallingen te digten door
de aanwezige en herstellende deuren, en met aanbehooren sluting en
bevesting naar genoegen opleveren.
Zoomede tot den invaart des Agterhuis of deel te stellende deurstijlen
onder in houte slooven, en boven in een te leggen balkjes op de
uitmetselende muur, en dit balkjes en den agtergevel met de
aanbrengende ankerribben en koppelbalken verbinden en beankeren,
en den genoemden invaart te digten met de aanwezige te herstellen
deuren schampposten misdelder en een aanbrengende vasten
onderdrempel en alles naar genoegen opleveren.

80

Tot de aangetoonde paardestal te stellen een gebouwen steenenbak
met de aanwezige en herstellende voederkisten en ruif en tusschen
den bak en ruif luiken voorzien en naar genoegen gangbaar en stellend
maken, en in en bij de paardestal de vereischte schappen en
kapstokken tot plaatsing van het paardengetuig aanbrengen, en op elk
eind van den bak met eene behoorende deur naar genoegen opleveren.
Zoomede tusschen de paardestalen de meststal agter de
verkensstallen met de stellen posten met afkleding en met los
neemende te stellen scheijen of regels afsluiten.
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81

Tot de aangeweezene verkensstallen met voederruimte, te een
deurkozijn en niet eene behoorende beklampte deurgang en sluitbaar
digten. Insgelijks naast de deel tot toen gang met een kozijn met deur
afsluiten, en tot dan aangetoonden schoorsteen met inmetselende
kookpot te maken en aanbrengen een boezem of schoorsteen hout, en
op de muur der inmetselende pot met een rand met deksel, en tot licht
der voedergang in het dak een ijzeren dakraam aanbrengen en met
een schulp of tregter digt uittimmeren, en boven deze voederruimte en
verkenstellen, de aanwezige bezoldering digt te ploegen drijven en
bespijkeren.
Tot de verkensstallen te stellen gebouwen steenen bakken met de
gevorderde deuropeningen litposten en vier aanwezige herstellende
passendmakende , en nieuw bij behorende litten metzijn aanbehooren
en beweegbaar en stellend opleeveren, en met de behoorende deurtjes
voorzien, en tusschen de verkensstallen op de muren tot sluiting de
daarvoor genoemde regels of platen aanbrengen, en met de
aangetoonde deuropeningen met deurtjes voorzien, naar genoegen.
Agter aan de verkensstallen maken en stellen de aangetoonde
deurkozijnen van aanwezig en daarvoor bepaald hout, en elke
deuropening met een deurtjes en een bovenzijdens luik of venster te
digten en naar genoegen opleeveren zoomede tot de aangetoonde
prieve te maken kozijn met behoorende en gang en sluitbare deur, en
deprieve met zitting en afkleeding en aanbehooren daarstellen en
opleeveren, en op de muren langs de deel aan de meststallen tot
sluiting de behoorende regels of platen aanbrengen. En tot de
vergooting der koe of meststallen met dezelfde bak de vereischte
kippen regels en regels naar eisch en genoegen opleeveren.
Overigens te maken en stellen de de formeelen in form der aanweezige
afbreekende invaartsboogen, en het maken en stellen van een
voldoende kalkloods met aanbehooren.

82

Vervolgens alle de gemelde werkzaamheden, als ook de niet genoemde
aanbehooren werken, en die werken welke tot de verbinding of
aanbouw des bestaande gedeelte zich mogten vorderen ten uitvoer te
brengen, en tot deszelfs bouw te verwerken en bezigen alle de
vereischte oude en de te leveren nieuwe houtmaterialen en planken
zoo als zij zullen worden geleeverd aangevoerd en aangeweezen.
Voorts elk werk naar kunnen aard der werken met gaten pennen
borsten zwaluwstarten verstekken groeven veezenbak zuiver
bewerken en zaamen voegen en met bekwaame en voldoende stokken
en spijkers opsluiten en verbinden en vlak glad zijn en digt bewerken
en met de vereischte schaaven versieren, de niet droog zijnde
houtwerken tot deuren enz. in een woon al wat zulks nodig heeft en zal
worden vereischt voorafgereed maken en tot drooging zetten, zoodat
alles droog en digthoudend te zaamen gesteld opgeslooten en
afgewerkt moet worden, en de aanbrengende ijzerwerken voor af
worden gemenied, en de vereenigingen der platen duwsterke tand en
haaklasten aan elkanderen te verbinden, en alles op de vereischte tijd
en plaats te lood waterpas egaal verdeeld regt en vlak stellen en
aanbrenegen, en alles sterkgespijkerd geankerd en verbonden
afwerken, en het vereischte goed gang en sluitbaar opleeveren.
Voorst alle voorgeschreeven werken moeten zoodanig behandeld
verrigt en afgewerkt worden, als van deugdzame werken koomen te
vorderen, even als of alles letterlijk ware omschreeven.
Voor timmerwerkloon f 113,--

Metselwerk.
83

Tot den bouw of vergrooting des Ageterhuis of schuur te bezigen en
afbreeken de agtermuur, en de muren of steene voeten vloeren en
© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

120

bakken der verkensstallen, prieve en paardenstal enz. alle het
vereischte af en uitbreeken, en wel met de meeste zorgvuldigheid
zonder beschadiging der steenene, de steenen goed schoon te maken
en gesorteerd op tassen zetten een elk soort en kwaliteit bij elk
anderen, en dezelve weder te verwerken in de vereischte muren en
fundamenten.
84

Tot den bovengenoemde bouw of vergrooting zal den aanleg en
opmetseling geschieden volgens aantooning der teekening en onder
het werk vereischte bepalingen, tot deszelfs aanleg de
fundamentsleuven uitgraaven van bekwaame wijte, en ter diepte tot
den aanslag der bestaande muren tot op goede vaste grond, ingeval de
vaste grond zich diper mogt laten vinden als dan aan te vullen met
zand laagen van niet dikker als 10 d met water voll en zat in wassen en
vaststampen tot op de gezegde hoogte.

85

Op de alvoor genoemde uitgegravene fundamentensleuven het
fundament muurwerk aanleggen en opwerken volgens de genoemde
dieptens en zwaartens, of bij verkiezing of bevinding dus den
opzichthebbenden in aanleg en opmetseling te verminderen of
verzwaarderen, en alle muren ijs afwerken tot op de vereischte hoogte,
aan de verkensstallen en voederruimte en tusschendedeel en
meststallen tot op 1,25 el bovenpeil, en dan daarvan de muren om de
verkensstallen en voederruimte meteen halven steen opwerken tot
onder de zolder.
Zoomede na de opmetseling en volraping der fundamenten dezelve ter
bekwaame tijd binnen en buiten het gebouw aanvullen en een en ander
vast aanstampen, en alles op zoodanige hoogte en hellingen ophoogen
schoonhouden en opruimen, als onder de bewerking zak gelast
worden.

86

Tot de vergooting der koestal te metselen den steenen bak en van
binnen naar eisch met steenvoeren, en van buiten en binnen
uitvoegen, alsmede tot het stellen der steenen paardenbak en
verkensbakken te metselen het vereischte muurwerk, en daarop stellen
degenoemde steenen bakken waterpas en naar eisch, en onder de
gebind stijlen metselen de vereischte pooren, en in de voedergang of
ruimte der verkensstallen aanleggen en metselen een schoorsteen met
ijzeren kookpot met een rivel of omloopend muur en den boezem met
een tregter opmetselen, en der schoorsteenpijp van 2½ a 3 steen
opwerken tot ter vereischte hoogte boven het dak, en de
schoorsteenpijp van binnen, en onder het berapen en afwassen, en
buiten boven het dak uitvoegen.
Al het metselwerk zuiver waterpas in een goed en zuiver kruisverband
aanleggen en opwerken, de hoeken zuiver te lood en regt naar den
draad alles volkomen vol zat en digt door trekking in specie digt
opwerken, de laagen in de buitenmuren een weinig buitenwaards
afwaterende leggen, en de steenen voor de verwerking voldoende nat
maken, en alle het nieuwe en bestaande muurwerk naar het verband
elke laag verbinden, het buitenmuurwerk voor elken avond en bij regen
met de stijgerplanken dekken, en in alle de muren de vereischte in en
uitmetselingen te doen boogen te metselen deurkozijnen en ijzere
raamen stellen enz. en al hetgeen wat verder daarin gevorderd zal
worden, alles rijn en zindelijk metselen, en van buiten rijn en zindelijk
voegen en penzeelen als de boven de raamen en openingen met een
plattevoeg volwerken en zindelijk afsnijden, en van binnen alle het
muurwerk gelijk vol te rapen en of te wassen.

87

88

Vervolgens de prieve en voederruimte der verkensstallen te bevloeren
met steen plat, en de verkensstallen met steen opkant, het genoemde
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bevloeringen vooraf de ondergrond naar eisch en aanwijzing in laagen
aanvullen en vaststampen, en daarop de vereischte bevloering naar de
gevorderde afhelling waterpas of naar het verloop en in het
vereischt verband te bevloeren, zooals het elke bevloering zal
vereischt worden.
89

De kap der vergrooting der schuur of agterhuis te behangen en dekken
met pannen, dezelve digt schuur vleijen en dekken met pannen, en de
hoeken en verst met verstpannen digt leggen dezelve vastspijkeren elk
met twee spijkers alsook de geerstukken vastspijkren, en het geheele
pannendak zuiver digt opleeveren.

90

Vervolgens den geheelen bouw tot de vergrooting en verandering te
voltooijen met de aanwezige af tge breeken oude steenen, en de
vereischte nieuwe steenen, en alle het soort en kwaliteit der steenen,
als ook alle de vereischtbruikbare stukken derzelve te verwerken in de
vereischte fundamenten of muren zoo, en daar zij zullen vereischt
worden.
Tot alle de vereischte werkzaanheden de metselspecien te bereiden in
sterkte naar den aard der verwerking, doch de bereide specie moet
drie dagen voor de verwerking worden bereid en aan de rot worden
gezet, en daarna voor dat zij zal worden gebezigd weder worden af
gevreeven, en zoodanig behandelen en doorwerken dat zich geene
blijken van vermenging of afzonderlijke specien laten verschijnen,
zoodat alle werken en behandeling derzelve geheel voldoende en ten
vollen eisch en genoegen der opzichthebbenden moet worden
uitgevoerd, evenals of alles woordelijk ware omschreeven.
Overigens komt ten lasten des aannemers alle de benodigde
steijgermatriealen en gereedschappen tot het uitoefenen der te
verrigten werken.
Voor Metselwerkloon f 152,--

Glas en verwen.
91

Het beglaazen van 4 stuks ijzere muur glas raamptjes, en een ijzeren
liggend dakraam volgens model der teekening voor beglaazing 2,90

92

Het voormelde glas moet zijn goed wit glas zonder blaren streepen
brandvlekken of windscheel, de genoemde iizeren ramen vooraf het
plaatsen stellen en beglazen dezelve tweemaal rondom metwel bereide
menieverf gedekt bestrijken, en de glas ruiten goed digt en vast met
weltrechtende stopverv aanzetten, en de ruiten tevereischte tijd zuiver
schoon opleeveren. Insgelijks het menien der ijzerwerken voor deszelve
aanbrenging.
Zoomede van buiten tot de vergrooting en verandering des huis te
verwen, het buitendeurkozijn met deur aan de voederruimte, het
genoemde dakraam met muurglasraamtjes, de boeiplanken
windveeren, en de agter of in vaarts deuren, en wederzijds de invaarts
deuren der stallingen. Alles eens te grondenmet bereide lijnolieverf dan
alle de gaten en oneffenheden met, welhechtende stopverv vol en digt
stoppen dan de vernieuwingen tweemaal, en de deuren in den
agtergevel door nog eens gedekt met goed bereide lijnolieverf
afverwen, de glasraamtjes wit, de ijzeren ankers enz. zwart, en de
boeiplanken windveeren en deuren olijfkleur zijnde cirka 53 ellen per el
30 cents 15,90
tezaamen f 18,80

Verzaamling
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der begroting van de hiervoren perseels gewijze omschrijvingen der
Matriealen en werkzaamheden betrekkelijk den voor genoemden bouw
als volgt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Het Ronde dennenhout van No 1 tot met 24 f 193,93
Het eikenhout van No 25 tot met 36 42,56
Dennen deelen en daklatten van No 37 tot met 39 64,00
Metselsteenen en kalk van No 40 tot met 44 388,40
pannendak van No 45 tot met 48 103,00
Gebouwen Steenen volgens No 49 en 50 45,50
ijzer en Smitswerk van No 51 tot met 60 27,88
Gegooten ijzerwerk van No 61 tot met 63 17,50
Spijkers van No 64 tot met 75 13,40
Timmerwerk van No 76 tot met 82 113,Metselwerk van No 83 tot met 90 152,Glas verwen volgens No 91 en 92 18,80
voor tolgeld het afkorten en oplaaden van het voor de dennenhout, en
opzicht tot den bouw 52,voor Aanvoer van Matrialen 135,tezaamen f 1367,27
Azewijn den 6 November 1866 A te Wiel jr

pr.6/12.66. No 1814

Terug naar het hoofdstuk ‘1866 - Verbouwing, 20 oktober (bestek)’ of ‘1866 - Bouwtekening’
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2. Voorwaarden, 4 mei 1867 (aanbesteding)

A. Algemeenne voorwaarden
Art. 1
De bouw moet naauwkeurig volgens de teekening en het bestek, waarvan de
aannemingslustigen inzage hebben genomen worden uitgevoerd.
Door alls wat daarin niet nader bestemd is zijn de navolgende bepalingen van den
Administrateur of van den door hem met de uitvoering van den bouw belasten Architekt
Arnoldus te Wiel te Azewijn,van toepassing.
Art.2
De maat war naar de toekenning en het bestek zijn gemaakt en de uitvoering moet
geschieden, is den Nederlandsche.
Art.3
Alle werkzaamheden en leverantien, welke naar 's lands gebruik noodig zijn tot de volledige
uitvoering van den bouw in zijn geheel of in zijne deelen moeten ook als zij niet uitdrukkelijk in het
bestek zijn opgenomen zonder bijzondere vergoeding worden gedaan.
Art.4
Mogten er afwijkingen van de oospronkelijke teekening en bestek bevolen worden, dan is de
aannemer verpligt deze ongeweigerd uittevoeren; worden zijne verpligtingen daardoor
vergroot, dan ontvangt hij eene vermeerdering naar evenredigheid van den
aannemingsprijs, verminderen deze zich, dan moet hij zich eene korting mede naar
evenredigheid van den aannemingsprijs laten gevallen.
Art.5
De aannemer moeten in zoover daaromtrent niet uitdrukkelijk anders wordt bedongen niet
alleen de arbeid verrigten maar ook al het daartoe noodige materieel, stijgers en
gereedschappen leveren. De stijgers moeten zoodanig worden gesteld dat zij zonder gevaar
kunnen begaan en met bouwmaterieel bezwaard worden.
Art.6
De aannemers moeten alle werkzaamheden volkomen goed uitvoeren en slechts goed
materieel gebruiken. Wordt het laatste aan zijde des Vorsten of door derden geleverd en
houdt de aannemer der werkzaamheden de bouwstoffen niet voor goed en aan het doel
beantwoordende, zoo is hij verpligt daarvoor mededeeling aan Architekt te Wiel te Wiel te doen.
Wordt eenig werk of eenige bouwstoffen door den Administrateur of den Architekt te Wiel
afgekeurd, dan zal de Administrateur bepalen welke verbeteringen door den aannemer
moeten worden gedaan of welke korting op den aannemingsprijs hij zich wegens gebrek in
de uitvoering moet laten welgevallen. In het eerste geval moet hij alles afbreken wat in den
weg staat en wanneer het werk van een derde daardoor schade lijdt, dezen naar bepaling
van den Administrateur daarvoor vergoeding geven.
Art.7
Werklieden welke den aanbesteder niet bevallen moeten van het werk verwijderd en door
betere vervangen worden.
Hetzelfde is ook op de bouwstoffen van toepassing.
Art. 8
Elk aannemer moet de bevelen van den Architekt te Wiel die met het opzigt over den bouw
is belast, in zoover deze niet met de teekening en het bestek in strijd zijn onvoorwaardelijk
opvolgen.
Vindt de aannemer een bevel van den Architekt onuitvoerbaar en doelmatig of bezwarend
zoo moet hij zijn meening aan de beslissing aan den Administrateur onderwerpen, welke als
dan moet worden nagekomen. De aannemer kan daarom eventuele gebreken of voor te
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komen kosten niet aan de bevelen aan te Wiel toeschrijven.
Art. 9
De aannemer moet in zoover dit door den aanbestedes verlange wordt bij den bouw zijn en
zelf medewerken. Zonder toestemming aan den Administrateur mag het aangenomene of
een gedeelte daarvan aangeen derden wordn overgedragen.Sterft de aannemer voor dat het
werk is tot stand gebragt dan staat het den aanbesteden vrij zijn erfgenamen met de
voltooijing te belasten, of hen van de verdere verpligting te ontslaan. In het laatste geval
bepaalt de Administrateur naar evenredigheid van den aannemingsprijs de vergoeding voor
het uitgevoerde merk.
Art. 10
Wanneer een aannemer of zijn werklieden bij ongeuk of opzet iets aan den bouw of aan de
op de bouwplaats zich bevindende voorwerpen beschadigen dan moet de aannemer eene
schadeloosstelling door den Administrateur vasttestellen geven.
Art. 11
Elk aannemer moet zorgen dat alle bestaande politie voorschriften bij den bouw worden
opgevolgd. Wordt er wegens overtreding derzelven straf opgelegd, dan moet de aannemer
deze dragen od dezelve aan den aannemer vergoeden.
Art. 12
De aannemers zijn elk voor zoover hem betreft verpligt na voltooijing van het werk:
de puin en afval welke van het door hem aangenomen werk ontstane zijn, van den bouw en
de bouwplaats zuiver opteruimen en
de teekening in goeden staat terugtelaten, of zoo dit niet meer mogelijk is, de kosten van
een nieuwe teekening te betalen.
Art. 13
De bouw moet in alle zijn deelen voor den een onderlijsten Augustus 1867 voltooid zijn. Na
bekomene goedkeuring moet met de levering des bouwstoffen en in zoover dit ook zonder
de door derden aantebrengen bouwstoffen mogelijk is, mede dadelijk met de
werkzaamheden begonnen worden.
Elk aannemer moet zijn levering en werkzaamheden zoodanig inrigten, dat daardoor geen
andere aannemer wordt opgehouden.
Mogt daarover twist ontstaan wie van de aannemers de schuld van de ontstane vertraging
draagt dan beslist hierover de Architekt te Wiel of de door den aanbestede in zijne plaats
benoemde bouwkundige tegen deze beslissing kan niet in hooger beroep worden gekomen.
Komt een aannemer de termijnen zooals die hierna bij de
bijzondere voorwaarden zullen worden vastgesteld niet na dan is de aanbesteden bevoegd
op kosten van denzelden tot elker prijs, de vervulling der voorwaarden van aanbesteding te
bewerken. De aanbesteder kan met den afloop van der termijn op genoemde wijze handelen
zonder dat hij den aannemer in verzuim behoeft te stellen.
Mogt de aanbesteder merken, dat het werk af de leverantie niet spoedig genoeg wordt
uitgevoerd dan kan hij den aannemer tot bespoediging aansporen en in geval deze daaraan
niet terstond voldoet als voor in het midden treden, even alsof de termijn, over de
uitvoering bestemd, niet was nagekomen.
Art.14
Is er een straf voor het overschrijden van den termijn voor de uitvoering bepaald,
bedongen, dan is de aannemer met den afleg van den termijn in verzuim en wel alleen door
het verschijnen van den dag, zonder dat er eene inverruimstelling noodig is.
De straf treedt door het enkelde verzuim in, onverminderd de verpligting tot vervulling der
aannemingsvoorwaarden en tot schadeloosstelling voor het geval dezelve niet mogte worden
nageleefd.
De straf is ten voordeele der vorsten.
Art.15
Hoelang de aannemer voot het werk en de bouwstoffen moet instaan, bepaald de met, en
voor zoo der eene afwijking
© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

125

daarvan mogt intreden, de bijzondere voorwaarden. Elk aannemer moet voor de
vervulling zijne verpligtingen zekerheid geven, hetzij door het deponeren van roerende
goederen of door het stellen van borgtogt.
De beoordeling of eene borgtogt voldoende is, word aan den aanbesteder toegekend. Is de
zekerheid door borgtogt gegeven, dan duurt de aansprakelijkheid der borgen zoolang als die
der aannemers.
De borgen verbinden zich als hoofdelijke schuldenaars en moeten de toekenning en het
bestek mede onderteekenen.
Art.16
Elk aannemer kan wanneer zijn aanneming den prijs van honderd gulden te bovengaat, voor
zijn uitgevoerd werk en gedane leveringen van tijd tot tijd betaling op afslag tot op drie
vierde zijner verdiensten vorderen. Het laatste vierde gedeelte wordt teruggehouden, tot dat
het werk voltooid en de uitvoering van zijde des aanbetsedens is goedgekeurd. De
overname van den bouw geschied volgens de voorschriften van . 15 van de verordening op
het bouwwezen voor de besturen van genoemden Vorst.
Art. 17
Na de uitvoering van het werk en de levering den bouwstoffen zal niet de aannemers
zoonodig na eene vooraf gegane opmeting van het door hem aangenomene werk of
leverantie eene slotafrekening gedaan worden, welke
zij door hunne onderteekening moeten goedkeuren. na de slotafrekening is geene
navordering meer geldig, behalve voor de gevallen, dat is fouten in de opmeting of
uitrekening worden aangewezen.
Art. 18
Tot de aanbesteding worden slechts zulke personen toegelaten, welke des verlangen de
noodige bewijzen vangoed gedrag van het bezit der noodige middelen, zoo mede aan
geschiktheid en vertrouwen kunnen bijbrengen.
Werklieden, die bij vroegere aanbestedingen gebrekkig werk leverden, zoodat er korting is
gedaan, of het werk moest verbeterd worden, zoomede zij die gebleken zijn, onvolgzaam en
strijdzuchtig te zijn, worden niet tot de aanbesteding toegelaten.
Art. 19
De hoogere goedkeuring dezer aanbesteding wordt voor behouden, zij zal echter langstens
binnen 8 dagen na heden volgen en kan onder omstandigheden ook dadelijk n aafloop des
aanbesteding worden gegeven.
De aanbesteden gunt na den Architekt te Wiel te hebben gehoord, de aanbesteding aan den
genen, die hj goed vindt. Een ieder blijft voor zijn bod gebonden, tot dat de aannemer zich
verklaart heeft, dat hij het niet aanneemt.
Art.20
De aanbesteding geschiedt eerst in paneelen en dan
in massa bij wijze van inschrijving, de aanmaningsom moet in Nederlansch geld worden
aangegeven
Art. 21
Aanbesteder, aannemers en burgers kiezen ter uitvoering dezer domicilie op het Slot te 's
Heerenberg en ook aan hunne respectieve tegenwoordige en toekomstige woonsteden.
Art.22
Elk aannemer ontvangt na bekomene goedkeuring het noodige uittreksel uit het bestek in
voor zoo verkijkt verlangt, ook afschrift dezer voorwaarden.
B Bijzondere voorwaarden
I Bouwstoffen
Art. 23
1.Hout
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Er mag slechts gezond en niet al te oud hout worden geleverd, het hout moet juist de
opgegevene zwaarte hebben zoo dat, naar zulks in het bestek bepaald is, het houtwerk
kantig kan worden beslagen.
Het gezaagde hout moet zuiver en goed droog zijn. Overvloedig geleverd en gebruikt hout
wordt niet betaald. Al het hout moet geleverd zijn op den 25 juny 1867.
Art 24
2. Metselsteenen, dakpannen en kalk
De metselsteenen en dakpannen moeten de gewone grootte hebben en geheel egaal en
goed gebakken zijn. Voor de beschadiging der steenen - zoomede van alle andere
bouwstoffen - op de bouwplaats wordt door den aanbesteder geene schadevergoeding
gedaan. De levering moet hebben plaats gehad van de metselsteenen op den
van de dakpannen op den
van de kalk op den
Voor de duurzaamheid der dakpannen moet de aannemer jaren lang instaan.
Art. 25
3. Gegoten ijzer
Hetzelve moet zuiver en vrij van barsten geleverd worden voor de 1 Augustus 1867.
Art. 26
4. spijkers
deze moeten van bijzonder taai en niet van bros ijzer worden gemaakt en wegens de
controle van getal en gewigt in handen van den Architekt te Wiel afgeleverd worden voor
den 15 Juny 1867
1 Timmerwerk
Art. 27
Het timmerwerk moet zoodanig worden uitgevoerd dat het metselwerk op geene wijze
daardoor wordt opgehouden
en de bij Art.31 bepaalde termijn niet wordt overschreden. Het dak moet dadelijk na de
voltooijing des ... gerigt en gelat worden. De tusschen termijnen worden door den Architekt
te Wiel gedurende de uitvoering vastgesteld. ingeval van vertraging is de aanbesteder
geregtigd, voor elke dag eene straf tot op een bedrag van vijf gulden, aan den aannemer
opteleggen.
Art. 28
De in de teekening en het bestek aangegeven constructie moet naauwkeurig opgevolgd en
alle verbindingen naauwkeurig en zorgvuldig uitgevoerd.
Art. 29
Wanneer het hout door eenen anderen aannemer of door den aanbesteder wordt geleverd,
dan moet de aannemer van het timmerwerk er voor zorgen, dat het hout aan de bepalingen
van Art. 23 voldoet.
Bij aldien hij eenige der aan hem geleverde bouwstoffen niet voor goed en doelmatig houdt, dan mag hij
dezelve niet gebruiken, zonder vooraf den Architekt te Wiel daarvan kennis te hebben gegeven.
Art. 30
De aannemer moet vijf jaren lang voor zijn werk instaan.
2. Metselwerk
Art. 31
Het werk moet zoodanig worden uitgevoerd, dat zoo
als reeds in Art 13 is bepaald - de geheele bouw op den 1 October van dit jaar voltooid is,
terwijl het gebouw op den 1 September van dit jaar onder het dak gebragt enkel dak
behoorlijk met pannen moet gedekt zijn. De tusschentermijnen worden door den Architekt te
Wiel gedurende de uitvoering bepaald. Wanneer de aannemer eenig werk op den bepaalde
termijn niet klaar heeft, dan is de aannemer bevoegd, hem voor elke dag vertraging eene
straf tot op het bedrag van vijf gulden opteleggen.
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Art. 32
De kalkspecie moet van goeden kalk en reinzand bereid en zoolang door elkander bewerkt
worden tot de de kleinste kalkstukjes zijn opgelost. (Ook mag er niet meer kalkspecie bereid
worden, als op denzelfden dag kan worden verbruikt)
Art. 33
Tot de muren mogen alleen goede gebakken steenen worden gebruikt, terwijl de lagen
dezelvern steeds waterpas moeten worden gelegd. Mogt de aannemer van het metselwerk
de steenen en overige bouwstoffen, die hem worden geleverd, niet voor goed houden, dan
mag hij ze niet gebruiken, zonder vooraf zijne meening daarvoor aan den Architekt te Wiel
te hebben medegedeeld.
Elke metselsteen moet onmiddelijk voor hij gelegd wordt, behoorlijk in het water
gedompeld en de voegen goed met kalkspecie gevuld worden.
Art. 34
De metselsteenen en dakpannen, welke door een anderen aannemer of door den
aanbesteder geleverd worden, moeten zonder bijzondere vergoeding door de metselaar met
behulp der voerlieden worden afgeladen en door de eerst genoemden behoorlijk worden
opgezet, op dat ze niet worden beschadigd. Zoodra ze afgeladen zijn, is de aannemer van
het metselwerk er voor aansprakelijk.
Art. 35
Gehouwen steenen met afgestoten kanten met ingewerkte stukken of andere gebreken
waaronder mede eene slechte bewerking behoort, mogen niet als goed aangenomen en
gebruikt worden. Zoodra de aannemer van het metselwerk de gehouwen steenen, die hij
moet helpen afladen, overgenomen heeft, is hij alleen voor elke beschadiging derzelve, tot
na de voltooijing van het metselwerk, verantwoordelijk.
Art. 36
Alle verspringende gedeelten van den bouw moeten zoodra mogelijk na het aanbrengen met
planken of strooleen tegen beschadiging verzekerd worden.
Art. 37
De aannemer moet zes jaren lang voor zijn werk instaan.
3. Smidswerk
Art.38
De aannemer mag alleen bijzonder goed ijzer gebruiken. Het ijzerwerk moet tot controlering
van maat en gewigt op de bouwplaats in handen van den Archtiekt de Wiel worden
overgegeven.
Art. 39
Het ijzerwerk moet op die tijd worden geleverd, waarop het bij het metsel en timmerwerk
moet worden gebruikt. Bij verzuim is de aanbieder gemagtigd, voor elken dag dat de
levering later plaats heeft, den aannemer eene straf tot op het bedrag van vijf gulden op te
leggen.
Art. 40
De aannemer moet vijf jaar voor zijn werk instaan.
4. Glas- en verfwerk
Art. 41
De aannemer moet twee jaar voor zijn werk instaan. Na voorlezing dezer voorwaarden is tot
de aanbesteding overgegaan als volgt.
I voor de masse. Hierop is niet geboden
II voor de bijzondere werkzaamheden en leveringen.
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1 Levering van het rond dennenhout van N 1 later met 24 van het bestek G Ispeling
houthandelaar te Anholt bewerkt f 284,50
G Buils houthandelaar onder varsseveld bewerkt f 248 onbewerkt 240
2 het eikenhout voorkomende van Nr. 25 tot en met Nr. 36 van het bestek.
B. Isseling te Anholt f 52,30
J.W. Siesting te 's Heerenberg 42,20
B. Kerkhof te Varsseveld 37,95
G Buil te Varsseveld 37,98
3 Dennendeelen en daklatten bij Nr 37 tot en met nr. 39 omschreven
G. Buil te Varsseveld f 42,93
B. Kerkhof te Varsseveld 55,B Joseling te Anholt 63,95
J.W. Liesting te 's Heerenberg 62,4 IJzer en smidswerk van Nr. 51 tot en met Nr. 69
A. Wolters te Sillevolde f 27,80
J. Ratering te Ulft 27,80
I.G. Bolmans te Ulft 27,25
5 gegoten ijzerwerk van nr. 61 tot 63 van het bestek
J.G. Bolmans te Ulft f 18,J Ratering te Ulft 17,A. Wolters te Sillevolde 17,65
W. Liesting te 's Heeerenberg 18,6 spijkers volgens Nr.64 tot en met 75 van het bestek
J.W. Liesting te 's Heerenberg f 14,G. Bolmans te Ulft 13,25
J. Ratering te Ulft 13,10
A. Wolters te Sillevolde 13,75
7. het timmerwerk omschreven bij nr. tot Nr. van het bestek
a met bewerking van het ronde hout
A. Kempes te Varsseveld 96,J. Vriezen te Varsseveld 107,b zonder die bewerking
J. Vriezen te Varsseveld f 101,8 Metselwerk omschreven bij Nr. 83 tot en met Nr. 90 van het bestek
Z.L. Derksen te 's Heerenberg f 164,Z.L. Lammers te Varsseveld 150,00
9 Glas- en verfwerk volgens Nr. 91 en 92 van het bestek
H. Wisseling te Varsseveld f 18,A. Wolters te Sillevolde 18,50 verdere aanbiedingen zijn niet ingekomen.
Door den aanbesteder is omtrent de levering aan het ronde hout, waarvan de minste
inschrijving is G Buil te Varsseveld, den toeslag gedurende acht dagen voorbehouden.
de overige perceelen zijn gegund als volgt.
a De levering van het eikenhout, omschreven bij Nr.25 tot en met 36 van het bestek aan
Berend Kerkhof timmerman te Varsseveld voor zeven en dertig gulden en negentig cents
f 37,95
hebbende tot zijne borgen gesteld Goudas Buis houthandelaar en Hendrik Lammers
metselaar beide te Varsseveld.
b De levering van dennen deelen en daklatten volgens nr. 37 tot en met 39 van het bestek aan
Berend Kerkhof hiervoor genoemd voor vijf en vijftig gulden 55,hebbende derzelfde personen als voor tot borger gesteld
c De levering van het ijzer en smidswerk bij Nr. 57 tot Nr. 60 incl. opgegeven aan Stephanus
Theodorus Bollman smid te Ulft voor zeven en twintig gulden vijf en dertig cents 27,30
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hebbende tot zijne borger gesteld Antoon Wolters smid te Sillevolde en Jan Ratering smid te
Ulft.
d de levering van het gegoten ijzerwerk voorkomende bij Nr. 41 tot en met drie en zestig
van het bestek aan jan Ratering smid te Ulft voor zeventien gulden 17,-hebbende tot zijne
borger gesteld Antoon Wolters smid te Sillevolde Stephanus Theodorus Bollmans smid te Ulft.
e De levering van spijkers bij Nr. 66 tot 78 van het bestek vookomende aan Jan Ratering
hiervoor genoemd voor dertien gulden tien cents 13,10 zijnde dezelfde personen als voor
borger voor hem gebleven
f het timmerwerk omschreven van Nr. 76 tot en met Nr. 82 aan Arend Kempers timmerman
te Varsseveld voor vijf en negentig gulden zeven en tachtig cents 95,87
hebbende tot borger gesteld Berend Kerkhof timmerman en Wessel Wisselling landbouwer
beide te Varsseveld.
g Het metselwerk voorkomende van Nr. 83 tot en met 90 van het bestek aan Hendrik
Lammers metselaar te Varsseveld voor honderd een en vijftig gulden 151,hebbende tot borger gesteld Gradon Buis houtkooper en Jan Vriezen timmerman beide te
Varsseveld
h Het glas- en verfwerk omschreven bij Nr. 91 tot en met 92 van het bestek aan Wessel
Wissling landbouwer te Varsseveld voor achttien gulden 18,hebbende tot zijne borger gesteld Arend
Kempers timmerman en Berend Kerkhof timmerman beide te Varsseveld.
Aldus gedaan op het Slot te 's Heerenberg op den vierden mei 1800 zeven en zestig en door
den aanbesteder, de aannemer en hunne borger onderteekend.
G Buil H. Lammers
S.T. B.... J. Ratering
A. Wolters W.Wisselink J. Vriezen
B. Kerkhof A. Kemper G. Buis
F.H. Administration
De levering van het bewerkte dennenhout is aan den voren genoemden G. Buil te Varsseveld
toegeweezen te leeveren met uitzondering de 2 balknes Nr. 3 der bestek waarvoor aan zijne
ingeschreevene som in aftrek komt de somma van vijftig gulden .....zegge f 50,- zoodat
zijne aanneming vervat Nr. 1-2-4 tot en met nr. 24 van het bestek, hetwelk hij heeft
aangenomen te leveren voor de som van tweehonderrd en achttien gulden ...218,G. Buil
de voorgenoemde 2 stuks dennenbalkens omschreven in Nr. 3 der bestek zijn aangenomen
te leveren in bovenlandsch dennen balkens zwaar in het midde37 d in doormeting door B.
Ispeling Houtkoper te Anholt voor de som van Acht en veertig gulden en vier en twintig
cents B. ispeling 48,24
Door eene goedkoopere aanbesteding van het hout niet mogelijk was, zoo is daaroaan
zoomede aan de geheele aanbesteding de goedkeuring verleend.
's Heerenberg den 4 mei 1867.
Aanbesteding
Vanwege de abministratie van het Huis Bergh zal op zaterdag den 4 Mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, smid, glas
en verf werk, zoomede de levring aan alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergroting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en zal in
perceelen en in massa
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg. I
nlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wile te Azewijn.
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Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 April aan de R.K. Kerk te Sillevolde
afgelezen.
De koster
G ten Have
den Heer Administratie
van het Huis Bergh
's Heerenberg
Aanbesteding
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Kerk te Etten
afgelezen.
De koster
W. Lemmers?
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de R.K. Kerk te
Terborg afgelezen.
De koster
T van Dille?
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Kerk te Gaanderen
afgelezen.
De koster
A. Hackens?
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
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Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Hervormde Kerk te
Terborg afgelezen.
De koster
door mijn L. Pammel? gemeente b... ..... der Hervormde Kerk.
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Kerk te Varsseveld
afgelezen.
De koster
H van Holten
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 te 's Heerenberg op de
gebruikelijke wijze afgelezen.
De koster
L.R. Botzen
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa. Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Herv. Kerk te
Gendringen afgelezen.
De koster
Dullemont
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Hervormde Kerk te
Sillevolde afgelezen.
De koster
A. Hoitink
morgens 9 uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel,
timmer, glas en verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige
bouwstoffen voor eene vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder
Varsseveld en wel in perceelen en massa.
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Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de R.K.Kerk te
Doetinchem afgelezen.
De koster
H.W. Faassen?
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Kerk te Azewijn
afgelezen.
De koster
J. Overbeek
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de Hervormde Kerk te
Doetinchem afgelezen.
De afdeling der publicatien
aan het Gemeentehuis bij de Hervormde kerk
J Vinkenborg?
Vanwege administratie van het Huis bergh, zal op zaterdag den 4 mei 1867, 's morgens 9
uur op het Slot te 's Heerenberg worden aanbesteed het noodige metsel, timmer, glas en
verf, smids werk, zoomede de levering van alle daartoe noodige bouwstoffen voor eene
vergrooting van de mestschuur op de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld en wel in
perceelen en massa.
Reekening, bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Slot te 's Heerenberg.
Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen bij den Architekt te Wiel te Azewijn.
Bovenstaande publicatie is door mij op zondag den 28 april 1867 aan de R.K.Kerk te
Gendringen afgelezen.
De koster
M.J. van Dielen

[Een aantal documenten83 uit 1867 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Terug naar hoofdstuk ‘1867 - Verbouwing, 23 april (aanbesteding)’

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0929 t/m 0939 (4-5-1867), 0927 (7-5-1867) en 0940 t/m 0942
(9-5-1867).
83
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3. Bestek, 14 mei 1867 (verbouwing)

Aan Eikenhout
1
2 stuks eiken raamstijlen elk lang 3,50 el
2 stuks dito tot een middenkalf en bovendrempel elk lang 1,30 el zwaar 11 á 11 tot
het hoofdbuiten stulp deurkozijn f 5,49.
2
8 stuks eiken regels elk lang 2,50 el zw 4 a 16
8 stuks dito regels elk lang 2,50 el zw 4 a 11
8 stuks dito regels elk lang 2,50 el zw 2 1/2 a 5
4 stuks dito bovendrempels elk lang 1,45 el zwaar 11 a 11 f 18,83
3
8 stuks eike raamstijlen tot aan de zolder verdieping elk lang 1,60 el
4 stuks dito boven drempels elk lang 1,30 el zwaar 11 a 11 f 10,26
4
4 stuks eiken binnendeurkozijndrempels elk lang 1,25 el
6 stuks dito stijlen elk lang 2,25 el zwaar 10 a 11 tot aan de keukenen slaapkamers
f 9,36
5
2 stuks eike armshouten tot de keuken schoorsteen elk lang 1,30 el zwaar 11 a 15
f 2,12
6
40 stuks gekloofde drooge eike stokken lang 30 zw 3
65 stuks gekloofde drooge eike stokken lang 25 zw 2 1/2 f 1,25
7
Het voorschreeven eiken hout moet zijn van het beste in haar soort; alles gaaf en
droog zonder scheuren schadelijke of kwade noesten, spin uilenveeren en regt op
den draad, zonder gebrek en regt op den draad, en volgens voorschreeven maat, elk
stuk moet worden bemerkt met rood krijt met het voren staande nummer.
te zaamen f 47,31
Aan Dennenhout
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10 stuks dennen ribben afbakens tot boven de keuken elk lang 6,70 el zwaar 13 a 17
regt en de onderkanten niet meer als 1 wandkant f 36,12
3 stuks dennenribben tot aanvulling bij 8 stuks aanwezige afbraaksribben tot boven
de waskamer en meidekamer elk lang 6,70 el zwaar 13 a 15 regt en niet meer als 2,8
wandhout f 8,82
19 stuks dennenribben tot de tweede balkenlage elk lang 6,80 el zwaar 13 a 15
behoorlijk beslagen voor de plattezijde niet meer als 6,8 kromte f 45,-Een dennenmuurplaat lang 13,00 el zw 10 a 18 kromte 2 lengten bestaan mits voor
de las 45 meerlengte te neemen f 5,75
2 stuks dennen stukken tot lassen opeinden aan de kapplaten elk lang 1,90 el zwaar
11 a 20 f 1,92
4 stuks dennen regels tot hoekkepers elk lang 6,10 el zwaar boven 10 diameter
lijnregt f 3,08
4 stuks dennen regels tot keelsporen elk lang 6,20 el zwaar boven 12 diameter
lijnregt f 4,-2 stuks dennen regels tot de nok afmaak der versten elk lang 6,40
2 stuks dito elk lang 6,70 el zwaar 7 a 15 f 6,64
42 stuks dennen kapsporen tot de buitenzijde den daks op het woonhuis elk lang
5,00 el boven zwaar 10 diameter eene regte beslagekant en den barst schoon
afgevuld f 27, 30
transporteren f 138,63

transport f 138,63
17
8 stuks dennen sporen als voren tot de binnenzijde des daks elk lang 4,80 el f 4,64
18
8 stuks dito sporen als voren tot de lange geensporen tot de buitenzijde des daks elk
lang 4,00 el f 4,04
19
10 stuks dennen sporen als voren tot de kop des agterhuis elk lang 6,20 el
© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

134

20
21
22
23

24

25
26
27
28

29
30
31

2 stuks dito geerkapsporen elk lang 4,60 el f 9,-6 stuks dito afdaks elk lang 6,50 el f 4,96
6 stuks dito haanbalkens elk lang 3,20 el f 2,44
4 stuks dennenregels tot haanbalkens den hoek en keelsporen elk lang 4,50 el zwaar
.... niet meer als 1 wandhout f 2,28
32 stuks dennen regels tot haanbalkens den voor en zijkappen des voorhuis elk lang
,00 el
8 stuks dito tot de agterkap des voorhuis elk lang 3,20 el zwaar 7 a 13 kunnen elk
van de eene platte zijde rond blijven f 11,55
6 stuks dennen deurstijlen tot deurkozijnen aan de zolderverdieping elk lang 2,20 el
zwaar 10 a 11
9 stuks dito drempels elk lang 1,30 el tot den kozijnen en bovendrempels op de
beneden deurkozijnen f 6,32
Een dennen boezemshout lang 160 el zwaar 11 a 15 f 0,60
3 stuks dennen stukken tot op de balkenlaag onder de platen zak der kap elk lang
1,50 el zwaar 18 a 18 f 3,36
2 stuks dennentrapboomen elk lang 5,60 el zw 5 a 21 f 2,82
19 stuks dito traptreden elk lang 0,95 el zwaar 5 a 22 f 4,80
transpooteeren f 195,44
transport f 195,44
2 stuks dennenregels tot trapleuningen elk lang 5,60 el
6 stuks dito posten onder de leuningen elk lang 1,10 el zwaar 5 a 7 f 1,59
2 stuks dennenregels tot in de keuken des agterhuis elk lang 6,50 el zwaar 6 a 14
f 1,64
Al het voorschreeven dennenhout moet zijn van het beste in zijn kwaliteit, in dezen
winter geveld zonder vuur afslaap in te zijn, regt op den draad
zondergebreken en volgens voorschreeven maat, elk stuk moet met rood krijt worden
bemerkt met het vorenstaadene nummer.
te zaamen f 198,67

Greenen en Vuren deelen
32
33
34
35
36

7 stuks Riga greene deelen elk lang 5,10 el zwaar 4 a 26 tot de glasraamen f 28,70
Een Noordsvuuren deel lang 5,10 el zwaar 3 a 33 tot de binnendeur aan de
slaapkamer f 2,40
6 stuks dito deelen elk lang 5,10 el zwaar 3 a 32 tot het ringhout der blinden f 10,80
6 stuks dito deelen elk lang 5,10 el zwaar 2 a 25 tot de pannelen der blinden f 6,-Voorschreeven deelen moeten zijn van het beste dat te bekoomen is, gaaf droog hard
vast en zwaar in gewigt
zonder spind scheuren nadelige noesten of gebreeken en kan volstaan in zwaarte met
de gewoone houtmaat aan de opgegeven het naast bij komende
te zaamen f 47,90

Aan dennendeelen en daklatten.
37
38
39

238 stuks dennen booden of deelen elk lang 4,50 el zwaar 2 1/2 a 29 tot de zolder
dennen betimmeringen vloerder slaapkamer bedsteden boeiplanken windveeren en
in de keelen f 238,-11000,00 strekkende ellen dennenlatten zwaar 3 a 5 op de lengte van 4,10 el of met
75 verlengen f 34,83
Voorschreeven deelen en latten moeten zijn van het beste in zijn soort, zonder vuur
afslaap in te zijn regt op den draad, en zonder scheuren nadelige noesten of eenig
gebrek en volgens voorschreeven maat
te zaamen f 272,83

Metsel steenen en kalk
40
tot den bouw of vergrooting des woonhuis gerekend nodig te zijn 36300
metselsteenen, daartoe gerekend den afbraak des midden of washuisgebouw, de
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41

afbrekende geveltjes des voorhuis en de te breken invaarst opening der meststal op
te zullen leveren cirka 7800 steenen, 200 moeten er bij cirka 28500 nieuw
metselsteenen en kwaliteit als volgt
6500 steenen tot de fundamenten der buiten en binnenmuren, de buitenmuren tot
met peil gelijk en des zelfs binnenslagen tot 60 boven peil, en de binnenmuren
tot 60 boven peil, voor de beste mond steenen a 9 gulden f 58,80
over transporteren

transport f58,50
transport 6500 steenen
42
43
44

9300 steenen tot de buitenlagen der buitenmuren van af het peil tot op de hoogte,
de schoonsteen boven het dak, en de vloer der waskamer per duizend 11 gulden
f 102,30
12700 steenen tot de binnenlagen der buitenmuren een, en binnenmuren en de
schoorsteen onder dak per duizend 7 gulden f 88,90
28500 steenen zijn er cirka aan nieuw nodig
34 mudden kalk per mud 1,10 cents f 37,44
te zaamen f 287,10

Dakpannen Estrikken enz.
45

46
47
48
49
50

Tot het met pannendekking der vergrooting en vernieuwing der kap des voorhuis en
aanverbonden kap des agterhuis zijn nodig 5700 stuks dakpannen, hiertoe zijn
aanwezig der afnemende en wederingebruikkomende 3700 stuks oude dakpannen,
zoo moeten er bij 2000 stuks nieuwe dakpannen, als
2000 stuks roode dakpannen 1ste soort a 16 gulden f 32,-280 stuks verstpannen tot op hoeken en versten per stuk 5 cents f 14,-1200 stuks blaauwe estrikken tot de vloer in de gang keuken en meideslaapkamer
per honderd 3 gulden f 36,-600 ned panden rogge dakstroo tot dakken in 2,60 cents f 15,60
110 stuks verglaasde haardtegeltjes tot de schoorsteen f 6,60
te zaamen f 104,20

Gehuwen steenen
51
52
53

4 stuks marmeren steenen drempels onder de glaskozijnen aan de keueken
waskamer en meidekamer elk lang 1,40 el zwaar 11 a 27 f 14,75
4 stuks dito drempels tot de zolderverdieping elk lang 1,05 el zwaar 11 a 27 f 13,-een dito drempel tot onder het buiten deurkozijn lang 1,20 el zwaar 13 a 27 f 4,-zaamen f 31,75

Timmerwerk met bijlevering van gang - en sluitwerk enz.
54

55

tot den bouw der voorgenoemde vergrootenen woon of voorhuis en aanverbinding
der schuur of agterhuis moet ter zijnertijd worden afgebrooken het midden of
washuis gebouw de kap en gevelschilden des woonhuis, en het voorschild der schuur
of agterhuis, met de in deszelfs te verstellene deuropeningen enz zooals de
teekening en tot vordering der aan- en herbouw .. komt, alle het hout en ijzerwerk
zonder beschadiging der afbreekende materialen mocht aan het bestaande gebouw
te verrigten, al den afbraak moet goed en geregeld op den droogen onder het dak
worden gebragt tot een wedergebruik, zooals het zal verlange en aangeweezen
worden.
tot licht aan de keuken waskamer en meidekamer moeten ramen gemaakt en gesteld
worden vier stulpraamen in groote overeenkomstig den bestaande
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stulplichtraamen in de voorgevel aan de keuken, van daartoe voorschreeven regels
bovendrempels en en spijkerblokken uit het afbraakhout tot aanvulling den kokersgaten
onder- en boven in deszelfs stijlen, en met ijzere daken plaatlood en met lood worden
vastgegooten, stellen in de onderaanbrengende steenen drempels, en met hunnen
aanspanningen voorzien worden, in elk kozijn moetkoomen de binnenramen volgens
aantooning en bestaande ramen in de voorgevel aan de keuken, en van binen moet
elk raam naar eisch worden betimmerd, tot de betimmering der vensterbanken
moeten in de drempels komen en met lood worden vastgegooten de noodige
schruifankertjes - de raamen moeten goed schuivende worden gemaakt met
ijzere tegenwigten kopere raamschijven Noord belegschroeven kopere raamknoppen
enz. te leeveren en aanbrengen even alsof zulks woordelijke ware geschreeven
naar aanwijzing en genoegen der opzichthebbenden.
Aan de binnenkant voor deze raamen moeten worden gemaakt en naar genoegen
aan de binnen de muur uitkoomende kant regel der stulpraamen worden gehangen
luiken afblinden voor elk raam in vier panden elk pand in deze panneelen, het
ringhout moet met een schaaf worden versierd in de panneelen gebost en
moeten gehangen worden elk aan 3 bochtscharnieren No 1 en dezelve zoodanig
worden gehangen dat zij vlak agter elkaar dezen voor de muur slaan, en tot digting
voor elk raam worden sluitend gemaakt met een 7 a 25 streeps ijzeren dwarsboom
met zijn aanbehoren- buiten voor het raam aan de meidekamer moet worden
aangebragt de ijzeren spijlen met bevestigingsijzer in No 77 bepaald welke onder in
den steenen drempel moeten worden gehakt en met lood vast gegooten worden.
Aan de zolderverdieping moeten worden gemaakt en gesteld op voorschreeven
steenen drempels vier stulplichtkozijnen met daken plaat- en gietlood en
schuifankertjes als tot de beneedenraamen is gezegd, elk groot gelijk aan die
bestaan en de voorgevel.
In deze raamen moeten komen de noodige glasraamen en van binnen naar behoren
worden betimmerd, en schuivende worden gemaakt en met een voldoende veer
worden gesteld en naar genoegen worden opgeleverd.
56

Tot den buiten of hoodtoegang der huis moet worden gemaakt en gesteld een
stulpdeurkozijn met daken plaatlus en met leer worden gemaakt
vast gegooten op een steenen drempel, en in hetzelve tot een bovenlichtraam door
een middenkolf worden afgeslooten, deze opening moet gedigt worden door een
volgens teekening aangeland vast lichtraam, en van binnen naar genoegen worden
betimmerd, en de deuropening worden gedigt door eene van de binnenzijde
beklampte spiegeldeur, en worden gehangen aan voldoende duimhengels met een
schroef en de behorende smitsnagels worden bevestigd, en worden geslooten dat een
handvast met klinkgereedschap naar genoegen en de meerdere sluiting door twee
grendels met toebehooren en ijzerenboom van de aanwezige sluiting der
buitendeur.

57

Tot toegang der woonkeuken waskamer slaapkamer en meidekamer moet gemaakt
en gesteld worden vier binnendeurkozijnen met deuren waarvan moetkoomen een
herstellend kozijn met deur tot uitbreeking der thans zijnde meidekamer, elk kozijn
moet worden gedigt door een beklampte spiegeldeur, behalve die aan de slaapkamer
welke onder in een panneel en bovendeur 4 glas ruiten moetkoomen, elke deur moet
worden gehangen aan bochtscharnieren No 3 en gesloten door een ijzeren kruk met
klinksluiting naar genoegen, elk kozijn moet wederzijds met voldoende architraven
worden belegd ter breete datzij 2 over de kozijnen op de muur koomen.
Aan de zolderverdieping moeten worden gemaakt en gesteld drie stuks deurkozijnen
en het aanwezig kozijn tot toegang der thans zijnde zolderverdieping moet dat
uitbreeking worden versteld, en naar genoegen met eene aanwezige deur worden
opgeleverd, en in de deuropening tusschen de bestaande zolders met eene aanwezig
zijnde deur naar genoegen opleveren, de overige kozijnen moeten worden gedigt
door beklampte spiegeldeuren en worden gehangen aan bochtscharnieren No 3 en
met voldoende kruk en klinksluiting worden voorzien, als hiervoor het kozijn voor de
trap tot toegang dezer verdieping worden gedigt en naar genoegen en gang en
sluitbaar worden opgelverd dat de aanwezige oude buitendeur der waskamer ook
moeten de bovenkozijnen met de noodige eenvoudige architraven wederzijds 2 over
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de kozijnen op de muren worden belegd.
58

Van de afbrekende thans liggende ribben der waskamer en de daarvoor bepaalde
ribben moeten worden gelegd het balkentje boven boven de keuken gang waskamer
slaapkamer en meidekamer waterpas gelijk en in
verdeeling en naar eisch worden beankerd, dezelve moeten vooraf regt en zijn
worden beschaefd en de onderkanten met een rondstaf of kraal versierd worden,
genoemde balkenlaag moet worden bekleed met wederzijds zijn beschaefde dennen
deelen, alledigt in elkanderen strijken ploegen en gedreeven elken plank op elken rib
met 3 spijkers droog en digthoudend worden bespijkerd en de naden gelijk
opschaven.
Tot de tweede balkenlaag moeten de daarvoor bepaalde ribben behoorlijk worden
bewerkt en deszelfs onder kanten worden gebrooken en worden belegd waterpas
verdeeld en verbonden aan de bestaande tweede balkenlaag des voorhuis, deze
balkenlaag moet insgelijks der genoemde eerste worden bekleed, doch de naden
gelijk worden geschaefd.
Op de einde der balkens der tweede balklaag en ingelijke hoogte der zijmuren
moeten worden gelegd de tandlassen vereenigde muurplaten, en op elken rib
of balk met een 3 eiken stuk en een voldoende spijkers bevestigd worden en met de
bepaalde ijzzeren ankers tegen uitwijking sikeur beankerd worden.

59

Op de alvoor bepaalde aangebragte muurplaten en volgende in de doorsnede
aangetoond tot rust der zak der kap moet op de balkenlaag boven de muur en einde
der balkens worden aangebragt en met 3 eike stukken op de balkenlaag gebout
de daarvoor bepaalde balkens, waarop moeten koomen en goed worden bevestigs, tot
het aanbrengen der kap of keelsporen de aangetoonde platen, hierop en op de
hoeken der muurplaten moeten gesteld worden de vereenigde hoek en
keelsporen, waarin boven moet aangebragt worden de daarvoor bepaalde regels tot
nokken waartegen en opgenoemde hoek en keelsporen, en op de muutplaten
alle de vereischtwordende sporen naar eisch verdeeld gelijk en regt aangebragt
moeten worden, en voorzien tot steuning met de daarvoor bepaalde haanbalkens
zullende de daksporen verdeeld moeten worden belat tot
tot pannendekking naar mate der pannen, en tegen deszelfs muurplaten moeten
koomen boeiplanken over een komstig der bestaande. In de zak der kap de
behoorende planken bekleeding aanbrengen, waarin door den aannemer moeten
kunnen een lodenbak van lood 25 ponden in de met welke bak rondom 50 hoog
tegen het dak moet opkomen en onder de vereischte vlakte moet hebben van cirka
21, en onder de vereischte vlaktemoet hebben van cirka 21, en met een dito
voldoende uitloop voorzien tot in de nagemoemdeijzeren watergoot, hiertoe nodig 1
½ el lood.
Insgelijks moeten de reelen met planken bekleed en met zink gedekt worden. Tot
afleiding van het water der zak moet aangebragt worden opde daaronder
aanbrengende ruit ofsteuning derzelve eene ijzeree goot, aan deze goot moet dan
den aannemer komen een pijp van zink 15 wijd diameter 7 met zijn aanbehooren
elleboog bolrooster enz. en moet worden aangebragt in drie stuks voldoende ijzeren
werfbanden met bevestiging. Hierbij moet den aannemer leveren 9 platen zink No12
elk lang 2,25 el breed 1 el tot in de reelen en om de schoorsteenen.
Tot aan verbinding der kap der schuur of agterhuis moet dus eene behorende las de
kapplaten tot in de agterhuis muur des woonhuis, en met een spreiband elk worden
ondersteund, waarop en op de bestaande afdakmuurplaten en het de reelen
aanbrengende regels moeten worden aangebragt verdeeld ingelijks de vereischte
daksporen, en met deszelfs steuning en haanbalkens worden voorzien, en in deszelfs
reelen de behoorende planken bekleeding worden aangebragt, en moeten met zink
worden gedekt, genoemde daksporen tot aanbouw der kap moet ingelijks der
voorkap worden belat tot pannen dekking, en over alle de hoeken en versten moeten
koomen een regl tot bespijkering der verstpannen, en aan de einde der afdakken des
agterhuis moeten de behorende windveren naar genoegen worden aangebragt en aan
het dak der zak moet worden aangebragt het in16.79 bepaalde ijzeren dakraam

60

Tot de keuken schoorsteen moet worden gemaakt en tezijnertijd worden gelegd een
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schoorsteen of boezemshout en met een behorende voldoende lijst worden
betimmerd, en aan elke zijde van de schoorsteen worden aangebragt een lijstjen
waaragter de beklamping deszelve sluit.
In de keuken slaapkamer moeten waterpas gelijk en verdeeld worden gelegd de
vloerleggers uit den afbraak, en tusschen elk aanvullen tot met deszelfs bovenkanten
gelijk met de vereischte opvulling, dezelve moeten worden bekleed met dennen
deelen welke digt aan elkanderen moeten gestreeken gedreeven en vast bespijkerd
worden, en gelijk en zijn onder de rij worden opgeschaafd. In deze slaapkamer moet
worden gemaakt een als ledikant invaarts bedstede, en met zijn aanbehoren
voltooid op leveren zoomede in de meide slaapkamer moeten twee losse als
ledikanten verstande bedstede gemaakt worden.Insgelijks moeten twee zulke
bedstede worden gemaakt op de zolderverdieping boven de waskamer tot knechts
slaapkamer.
61

De aanwezige in vaak openingen welke door het vergrooten der woonhuis moeten
digt gemetseld worden, waarvan de uitneemende deuren moet worden aangebragt
eene nieuwe aanbrengende invaarts opening voor in deszelfs zij afdaksmuur agter de
verkensstallen, en naar genoegen en met het ontbreekende en herstellende gang en
sluitwerk worden opgeleverd.
Uit het agterhuis tot beklimmimg der zolderverdieping moet worden gemaakt volgens
aantooning der grondteekening eene eenvoudige regt trapen wederzijds met
leuningen worden voorzien, en met oude afbraaks materialen moet boven deze trap
de gevorderde afkleeding worden aangebragt, ook moet het thans zijnde trapjen tot
beklimming der kapzolder worden aangebragt op de aanbrengende zolderverdieping
boven de woonkeuken, en deszelfs opening met een luik met koord tegenwigt enz. worden
gedigt en gangbaar opleveren, en de thans zijnde opening digt worden bezolderd.

62

De aannemer van voorschreeven werkzaamheden zal zich zelven overtuigen van de
verpligting die op hem komt, om alle deze werken, zelfs ook de niet genoemde tot
deze bouw en werken behorende verpligtingen naar kunnen aan en eisch
naauwkeurig moeten worden uitgevoerd en behandeld, als of alles stiptelijk van voor
tot voor omschreeven was.
Het te verwerken houtmateriaal te bezigen en aanbrengen van het aanwezige afbreekende, en
datgeene wat hij goedkeuring zal geleverd aangevoerd en aangeweezen worden.
Voorts elk werk moet met zuiverpassende gaten pennen bosten tanden spaonningen
groeven veeren verstekken zwaluwertasten enz. zuiver naar den aard des werks mijn
en dijt worden bewerkt, en met de vereischte schaven versierd worden, en de te
bezigen spijkers moeten in soort en aantal zooals gevorderd en het werk zal
vereischen worden aangebragt. Ingelijks methoute stokken moeten opgeslooten en
verbonden worden, de panneelen en andere te vorderen voortkomende werken
moeten met bij te leveren sterke lijm verbonden worden, ook moeten tot het
opsluiten en bespijkeren der kozijnen raamen buitendeuren windveeren enz. de
gaten pennen groeven veeren en andere vereeningen met olieverf worden
bestreeken.
De leverende en aanvoerende houtmaterialen en planken moeten met zorg worden
geregeld tot het opzetten en op stooken, zooals door den opzichthebbende zal
geordorneerd worden tot bevordering der drooging, en voor af der aanbrengende
planken tot zolder vloer deuren betimmeringen enz. in een woord al watzulks nodig
heeft en zal worden vereischt met zorg dagelijks aan de lucht tot bevordering der
drooging moeten worden blootgesteld zoodat alles droog en digthoudend moet
worden aangebragt en afgewerkt zullende alle voortkoomende nadelige krimping
koomen ten lasten van den aannemer. Voorts alle het vereischte moet ter zijnertijd
worden gesteld en aangebragt te lood waterpas in de gevorderde verdeeling. Alle
deuren raamen luiken enz. moeten goed digt en gemakkelijk beweegende worden
aangebragt, en met het bij leverende gang en sluitwerk met zijn vereischt toebehoor
van de beste kwaliteit en zijn en zindelijk bewerkt n voldoenden staat opgeleverd
worden. Overigens in een werve moet alles zoodanig worden ten uitvoer gebragt als
tot een goed en deugdzaam werk zal koomen te vorderen.
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voor bijlevering f 99,10

te zaamen f 295,10

Metsel werk
63

Tot den bouw of vergrooting des voorhuis moet vooraf worden afgebroken het
midden of washuisgebouw met deszelfs fundamenten en vloeren, alsmede de gevels
der schilden boven de kopzolder en het uitbreeken en digten van het deurkozijn der
thans zijnde meidekamer, en het thans zijnde deurkozijn aan de zolderverdieping
moet worden uitgebrooken en volgens aantooning worden ingebrooken en gesteld,
en de uitbreekende opening worden digt gemetseld ook moeten worden uitgebrooken
de hanksteenen der wegvallende invaarten met deszelfs in het gezigt vallende
gedeelte der boogen en moeten weder naar het verband geheel worden digt
gemetseld en in de zij afdaksmuur agter de verkensstallen een invaartopening
worden gebrooken en worden aangemetseld tot inspanning en draaijing en hanging
der deuren. Al den afbraak moet zorgvuldig zonder beschadiging der steenen worden
verrijt, en goed schoon worden gemaakt en elk soort en kwaliteit bij elkanderen
opzetten en deszelfs afbraak moet weder worden verwerkt in de vereischte
fundamenten en muren, ook moeten de dakpannen van het afbrekeekende dak
zorgvuldig afgenomen en geplaats worden.

64

Tot den genoemden bouw of vergrooting des voor- of woonhuis zal den aanleg
geschieden op daartoe vooraf uitgravende fundamentsleuven tot op goede vaste
grond 75 beneeden het peil welke meerdere tot op goede vaste grond moet worden
aangevuld met zand laagen en vastgestampt tot op de gezegde hoogte, waarop den
aanleg en opmetseling zal geschieden zooals onder het werk zal worden
aangeweezen, en bovenpeil de buiten muren met een steen, en de binnenmuren met
een halven steen zullen opgetrokken worden ot op de hoogte der bestaande muren
der voorhuis, en de hoofdmuur tusschen het voor enagterhuis op de bestaande muur
worden opgetrokken tot op de reeds genoemde hoogte, zoomede na de opmetseling
en volraping der fundamenten moeten dezelve ter bekwametije binnen en buiten het
gebouw worden aangevuld, en een en ander vast worden aan gestampt, en alles op
zoodanige hoogte en hellingen op hoogen schoonhouden en opruimen als onder de
bewerking zal belast worden.

65

Alle het metselwerk moet zuiver waterpas in een goed en zuiver kruisverband worden
aangelegd en opgewerkt, de hoeken zuiver te lood en regt naar den draad alles
volkomomen vol zat en digt door trekking in specie digt worden opgewerkt, de laagen
in de buitenmuren een weinig buitenwaards afwaterende worden aangelegd, en de
steenen voorde verwerking voldoende nat worden gemaakt, insgelijks telkens bij den
aanvang des werks met het muurwerk voldoende worden natgemaakt. Alle het buiten
en binnenmuurwerk moet gelijkmatige worden aangelegd en opgehaald, zoodat elke
laag naar het verband in elk anderen deugdelijke verbonden wordt, als ook moet het
nieuwe en bestaande muurwerk naar het verband verbonden worden, het
buitenmuurwerk moet voor elkaar avond en bij regen met de steijgerplanken worden
gedekt, in alle muren moeten de vereischte in en uitmetselingen worden gedaan,
deur en raamkozijnene worden gesteld, boogen worden gemetseld enz. en al het
geen wat verder daarin gevorderd zal worden, alles moet zijn en zindelijk gemetseld
worden, en van buiten zijn en zindelijk voegen en pencelen als de boogen boven de
ramen met een platte voeg volwerken en zindelijk en net worden afgesneeden.
De schoorsteen moet met het binnenmuurwerk gelijk worden opgehaald en deszelfs
pijlaren met ijzerenplaten gelijk digt en passend worden beklampt, en boven deze
beklamping de schoorsteen met verglaasde haardtegeltjes worden beklampt den
boezem moet met een halvesteen worden opgewerkt tot onder de zolder en boven de
zolder worden opgewerkt met 2 1/2 a 3 steen tot te vereischte hoogte boven dak
insgelijks moet den bestaanden schoorsteenpijp boven de zolder buiten het dak naar
aanwijzing aangebragt worden.
Van binnen in het huis en op de zolderverdipeing moet alle het muurwerk vol en
gelijk worden beraapt en gelijk en glad worden afgedigt, en van de schuur of
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agterhuis zijde en stallingen, alle het nieuwe en teropende muurwerk vol en
en gelijk rapen en afwassen.
67

Het voor af woonhuis en aanveerbinding der schuur of agterhuis moet worden
behangen en gedekt met pannen dezelve moeten digt worden geschooven gevleid en
gedekt, en de hoeken en versten met verstpannen worden digt gelegd en elken hoek
en vestpan moet door 2 nagels worden vastgemaakt, als ook elken geerpan door een
spijker bevestigd worden en om de schoorsteenpijpen en langs de muur boven het
dak des agterhuis de noodige strooken zink naar genoegen worden aangebragt,
voorts het geheele dakwerk moet goed en zuier digt worden opgeleverd.

68

Vervolgens moet den geheelen bouw tot de vergrooting en verbinding des bestaande
en bijbouwende voor- en agterhuis omschrevene, zelfs ook de niet omschreevene
werken welke tot den bouw moeten worden verrigt en aangebragt volgens
vereischting des werks van woord tot woord omschreeven ware. De te leveren op
aanvoerende en aanwezige metselsteenen moeten in hun soort en kwaliteit, als ook
deszelfs bruikbare stukken deszelve worden verwerkt in de vereischte fundamenten
en muren zoo en daar het verlange zal worden tot het aanbrengen der hartsteenen
de vereischte daken staven schruifankertjes nz. passend worden ingehakt en met
lood bevestigd. Tot alle werkzaamheden moet de metselspecie worden bereid in
sterkte naar den aart der verwerking, de bereide specie moet 2 dagen voor de
verwerking worden bereid en aan de rot gezet worden, en moet met zoo weinig water
als doenlijk is zoodanig worden behandeld en doorweekt datgeene blijken van
vermenging of afzonderlijke specien laten verschijnen, zioodat alle werken en
behandeling derzelve geheel en ten vollen eisch en genoegen der opzichthebbenden
deugdelijk moet worden uitgenoegen der opzichthebbenden deugdelijk moet worden
uitgevoerd even als of alles letterlijk ware omschreeven genoegmakend moet in eene
daartoe te graven kuil worden gelest in behandeling en vereischting als het zulks
verderd. Overigens komt ten lasten der aannemer alle benodigde steijgers
gereedschap en andere gereedschappen tot het uitoefenen der te doene werken.
Voor metselwerkloon f 140,—
IJzer en smitswerk

69

Behalve het in timmerwerk bepaald en door deszelfs aannemer te leveren ijzer
gangenwerk en sluitingen moet nog overeenkomstig de vordering der
werkzaamheden worden gemaakt en geleverd.

70

4 stuks aanwezige stropankers tot de eerste balken laag vanwelks de stroppen elk
twee ribben moeten bevatten lang cirka 90 en op elkaar rib afbalk met vier
ankernagels.f 1,20.

71

10 stuks stropankers tot de tweede balklagen de sluitels elk lang 40 zwaar 2 a 28 en
de ankers of stroppen elk lang cirka 1,50 el zwaar 12 a 25 streep, welke op drie
balkens of ribben op elk met 4 ankernagels moeten worden vastgemaakt f 11,40

72

Tot de keuken schoorsteen een ijzer lang 1,56 el zwaar 7 streep a5 met in het
midden eenen ovalen... lang 66 hoog 13 met aan el... een ankerblad metklauwen tot
bevestiging genoemd ijzer met aan de voorkant worden bekleed met eenen
gepoleerden band breet 4 f 4,50

73

Een ijzeren haard afhaalboom lang 70 zwaar 1 a 4 met twee duimhaken met klauwen
alles rijn en glad afgewerkt tot de keuken schoorsteen f 1,73

74

19 stuks ijzeren hekken op koppelijzer aan de balkens der tweede balklaag van zwaar
bandijzer elk lang 5 a elk met 10 ankernagels f 2,85

75

Een ijzeren raamtjens tot de keuken schoorsteen binnen
transporteeren f 21,70
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Transport f 21,70.
binnen den boezem in den dag hoog 4 a wijd 46 zwaar 1 1/2 a 3 metzijnklauwen totbevestiging
met aan de bovenkant afhangen een luik worden gedigt van zwaar of
zoogenoemd dubbele platijzer met een klink enig ijzer aan de onderkant tot sluiting
en gangbaar stelling f 3,-- 76
76

Een bus afring tot het aanbrengen van een kachelpijp met zijn aanbehooren
bevesting f25,--

77

Tot ander in het glasraam aan de meidekamer een ijzere dwarsroede lang in den dag
der opening 1,15 el zwaar 1 a 5 en nog met zijn bladen en spijkers tot bevesting met
ingewerkte 7 stuks staven elk lang 1,05 el zwaar 2 a 2 met het nodige lood tot het
vastgieten der staven onder in den steenen drempel. f 6,40
te zaamen f 31,35

Gegooten ijzerwerk
78

Een goot tot uitlessing der zak lang cirka 6,50 el wijd boven 20 dipoe 12 duim met de
nodige schruiven f 13,35

79

Een ijzeren dakraam van te ruiten met de daaraan behoorende montering hoog 52
breet ...binnenwerks tot aan de zak of binendak f 4,75

80

Een ijzeren liggende plaat tot de keukenschoorsteen lang 1,40 el breet 0,75 el met in
de mond der schoorsteen de gevorderde meerdere breete van cirka 12 f 11,-transporteren f 29,10

transport f 29,10
81

Een staande haardplaat tot in de schoorsteen hoog 1,00 el breet 0,68 el f 7,--

82

2 stuks staande platen voor de pijlaren der schoorsteen elk hoog 0,88 el breet 0,53
el met in elk 3 stuks voldoende lopere knoppen f 12,0--

83

2 stuks schuine sluitstukken tot in den dag der schoorsteen mond, elk hoog 0,88 el
breet onder cirka 12 en boven 40 f 7,-zaamen f 55,10

Glas en verwen
84

Alle ijzer en zichtbare zinkwerken moeten voor deze aanbrenging tweemaal
deugdelijk met menieverf gedekt worden f 1,50

85

Tot het opsluiten der kozijnen ramen deuren enz. moet worden geleverd alle de
benodigde welbereiden lijmolieverf met de bijbehorende verfpot, olie en twee
verfkwasten en tot het leggen afdigt maken der lassen der ijzeren goot moet worden
geleverd de benodigde bereide meniespecie f 2,--

86

172 stuks glasruiten groot 27 a 32 f 34,40

87

4 stuks glasruiten tot het ijzere dakraam elk groot 24 a 27 f 0,72

88

4 stuks glasruiten tot de binnendeur aan de slaapkamer elk ter groote van 35 a 45
f 1,20
transporteren f 39,82

89

6 stuks glazen dakpannen f 2,40
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90

voormeld glas moet zijn goed witglas zonder blaren streepen brandvlekken scheel te
zijn of eenig ander gebrek, alle de glasraamen moeten worden beglazing rondom
buiten en binene eerst worden gegeind met zuivere en bereide lijnolieverf, alle ruiten
moeten goed passen en met goed bereide stopverv digt en vast worden aangezet
zowel van binnen als buiten, en alle de ruiten moeten ter gevorderde tijd gereijnigd
zuiver schoon en zonder bersten of breuken worden opgeleverd.

91

Van buiten tot de vernieuwing des huis moet worden geverfd alle de ramen deur
boeijplanken windveeren zigtbare ijzer en zinkwerken enz. na alles gegrond zijnde
en genoegzaam zal gedroogt zijn moeten alle de gaten en oneffenheden deszelve
met goed bereide stopverven vol en gelijk digt gestopt worden dan naar dat alles
telkens genoegzaam hare zal zijn aangedroogt nog tweemaal met goed bereide
lijnolieverf gedekt afverwen de raamen boeijplaaken en windveereen zuiver wit de
deur spaansch groen de ijzerwerken zwart en de afloopspijp loodkleurig zijnde cirka
31 .. ellen per .. el 30 cent f 9,30

92

Van binnen in het huis in de gang keuken slaapkamer meidekamer en waskamer en
op de zolder verdieping van binnen de glasraamen met deszelfs betimmering tot
genoemde beneeden vertekken moet worden geverfd alle het houtwerk wat in elk
vertrek gezien word en door het open maken gezien kan worden (behalve de vloer
der slaapkamer) en tot deszelfs zolders met versteunende boekstukken tusschen de
ribben tegen de muren.
Alles moet worden gegrond met welbereide lijnolieverf dan moeten alle de gaten
naden en oneffenheden
transporteren f 51,52

transport f 51,52
oneffenheden met goed bereide stopverf over gelijk digt gestopt worden, dan moet
alle nog tweemaal telkens als het genoegzaam kan zal zijn gedroogt, worden

oververfd met goed bereide lijnloieverf, in de gang keuken en slaapkamer eene lichte
bruine houdtskleur en daarna met goede vernist worden overstreeken, en in de
meidekamer en waskamer in bruinekleur gedekt glanzend afverwen. Insgelijks
moeten de zolders in effe bruine kleur glanzend afgeverfd worden zijn cirka 179 ..
ellen a 30 cents f 53,70
te zamen f 105,22
Spijkers
93

2 pakken 16 nagels de pak van 100 stuks f 2,20

94

2 pakken 13 nagels de pak van 110 stuks f 1,40

95

9 pakken 15 duikers de pak van 500 stuks f 6,75

96

1 pakken 10 duikers de pak van 500 stuks f 0,65

97

1 pakken 6 duikers de pak van 1000 stuks f 1,15

98

1 pakken 4 duikers de pak van 1000 stuks f 0,95

99

Een pak duitsch draadnagels bemerkt nr 23/60 van 1000 f 6,--

100

Een pak duitsche draadnagekls bemerkt nr 20/48 van 1000 st f 2,50
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101

Een pak duitsche draadnagels bemerkt nr 19/36 van 100 st f 1,55

102

3 pak duitsche draadnagels bemerkt 17/30 van 100 st f 3,30

103

Een pak duitsche draadnagels bemerkt 16/18 van 100 st f 0,50

104

Alle spijkers moeten zijn taaij en voor het zwaarste soort ten genoegen der
opzichthebbenden.
te zaamen f 26,95 Verzaamling

der begrooting van de hiervoor perceelsgewijze omschrijvingen der materialen en
werkzaamheden betrekkelijk den voorgenoemden bouw als volgt.
1 Eikenhout van No: 1 tot met 7
2 Dennenhout van No: 8 tot met 31
3 Greenen en vuurenhout van No: 32 tot met
4 Dennendeelen en daklatten van No 37 tot met 39
5 Metselsteenen en kalk van No 40 tot met 44
6 Dakpannen estrikken enz. van No 45 tot met 50
7 Gehouwen Steenen volgens No 51 - 52 en 53
8 Timmerwerk met genoemde bij levering van No 54 tot met 62
9 Metselwerk volgens No 63 tot met 68
10 ijzer en Smitswerk van No 69 tot met 77
11 Gegooten ijzerwerk van No 78 tot met 83
12 Glas en verwen van No 84 tot met 92
13 Spijkers van No 93 tot met 104
14 Voor Aanvoer van Matriealen 15 Voor het Bestek opzicht enz.
15 Voor het Bestek opzicht enz.
Maakt te zaamen
f 1898,48

f 47,31
f 198,67
f 47,90
f 272,83
f 287,10
f 104,20
f 31,75
f 295,10
f 140,—
f 31,35
f 55,10
f 105,22
f 26,95
f 130,—
f 125,—

Azewijn den 14 mei 1867
A te Wiel
[Een aantal documenten84 uit 1867 met hoogduitsche teksten zijn al dan niet getranscribeerd.]

Hendrik Lammers
metselaar Varsseveld.
Ik heb u mede te deelen:
Tot mijne groote verwondering heb ik van den architekt te Wiel vernomen dat gij met uw
aangenomen werk aan de schuur gebouwen op Seesink nog niet in orde zijt.
Ik nodig u daarom in allen ernst uit onverzuimt het werk te voltooijen opdat de bouw
spoedig kan overgenomen worden.
Komt gij de op u genomen verpligtingen niet ten spoedigsten na zoo zal ik volgens de
voorwaarden straffend moeten te werk gaan.
de administrateur
(get) Grimm

Terug naar het hoofdstuk ‘1867 - Verbouwing, 14 mei (bestek)’

Het gaat daarbij om de documenten met onze eigen fotonummers 0943 (20-10-1867), 0944 t/m 0947 (10-11-1867) en 0949 t/m 095
(6-12-1867).
84

© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

144

4. Berendt Zesinck, uit boeken en documenten85
5944 Commissie van het Hof op Bernt Sesinck om te trachten den gewezen rentmeester Bernt Garbrants in
handen te krijgen en gevankelijk te Arnhem te brengen, voorts om de pachters der domeinen in de
Graafschap tot betaling hunner pacht aan Joest ter Vylen te noodzaken. (Zie brief van 27 augustus No. 5918)
18-9-1581
(Bron: Gelders Archief, Toegangsnr. 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 926)
7042 Wilhelm (graaf van den Bergh) aan Bernt Zessingk. Verzoek om naar Arnhem te komen met 40 of 50
man. Minuut. 4-1-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7056 Wilhelm, graaf zum Bergh etc., stadhouder, aan Bernt Zessingh. Verzoek om zich binnen 8 dagen met
40 à 50 man bij hem te vervoegen, om in Bergh garnizoen te houden. Minuut. 13-1-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7073 Wilhelm (graaf van den Bergh) aan den landdrost Beher en hopman Ludolff Rixsen. Hij heeft Sessinck
bevolen zich met 40 paarden naar Bergh te begeven, en daar te blijven tot ritmeester Coell gemonsterd heeft.
Men hoeft hem alleen hooi en stroo te leveren. De Landraad zal het garnizoen betalen. 22-1-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7128 Wilhelm, (graaf van den Bergh) aan ritmeester Wilhelm van Coell. Verzoek om Bernt van Krevell als
luitenant aan te nemen. Minuut. 2-3-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373).
Een document van de Raad van State. De transcriptie staat hieronder. Berendt Sesinck wordt gezien als
gekwalificeert en moedig. Zij geven hem meer manschappen, en opdracht de vijand waar nodig te bestrijden,
en roepen de gezagsdragers op hem in die taak te erkennen.
Commissie86 voer Berendt van Kervel
genant Sesinck, als Ritmaister
Die overicheit und landtraedt aan oster sijden der Mase doen kondt und tho weten voer ieder mennichlick87,
Al so wij tot dienste van den lande, wederstandt des Viandts ende bescherminge der goeden Ingesetenen van
t samend88 nodich eracht89 hebben, noch eenige Ruiteren in den Dienste aan tho nemen, so ist dat wij, omme
t goede rapport ons gedaan van die person des Manhafften Berendt van Kervell genant Sesinck, ende ons t
sijner fromicheit und ervarenheit upt stuck van die Ruiterie vertrouwende, hebben denselven geautoriseert
und gecommitteert, autoriseren und committeren bij desen, omme als Capitain in unsen und des Landts
dienste up tho lichten90 und aan tho nemen vijfttich goeder, walgeruster und versochte91 Ruiteren, wesende
daer onder dertich lanchiers92 ende twintich Carrebijns93, und sich, wie einen eerlievenden Capitain well
aan start, mit denselven laten gebruicken tot dienste van den lande end unsen bevele, tsij in-Steden, Sterckten
offte tho velde, waer men sie aan meisten van doen sall hebben, und dat up al sulcke bestelbrieff, als dies
aangaende alrede gemaeckt offte noch gemaeckt sall worden, und omme sich in desen wel und getrouwelick
naer behoren tho quiten94, bij geholden wordt den beheurlicken eedt van getrouwicheit tho doen aan unsen
handenn / ordonneren und bevelen daerom well ernstlick allen und ieglicken Oversten Ritmreesters,
Captitainen, Bevelhebberen Ruiteren und knechten in den dienste und gehoresamheit der geunierden
Nederlandenn sijnde, versoucken oick allen anderen Potentaten Fürsten, Graven, Heeren, Drosten,

Bronnen o.a.: ECAL, Huis Bergh, archieven.nl en het Gelders Archief.
Opdracht.
87 Menige, menigte.
88 Allen-tesamen.
89 (g)eracht? = geacht.
90 Opheffen, optillen.
91 Gevraagde (dus niet aangewezen).
92 Met lans gewapende ruiters.
93 Geweer met korte loop.
94 Doen, vervullen.
85
86
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Magistraten, Amptluiden, Schultien95, Officieren und sonst mennichlick, so hiermede ersocht und angelangt96
werden, dat sie gemelten Berndt van Kervell genant Sesinck für unseren betalten Capitain erkennen, und in t
effectueren und volebringen deser seiner commision desnoodt und versocht sijnde alle assistencie hulp und
bijstandt bewijsen, daeran werdt den landen dienst und uns een angename fruntschap geschieden, und sijn es
gegen menninchlick der gebuer97 nach tho verschulden geneigt, urkundt
unser hier under upt spatium gedruckte cachet, gegeven binnen der Stadt Arnhem den ix Maij
Anno 1582
(Bron: Nationaal Archief, Raad van State: Commmissieboeken - folionummer: 099v, inv. nr. 1523)
7245 Berndt van Kervelh genandt Sessinck aan Wilhelm, graaf tho dem Berge etc., stadhouder.
Verzoek om bescherming tegen den laster, dat hij bij het huis Miedachten den secretaris van den veldoverste
der Engelschen gedood en van zijn papieren beroofd zou hebben. Oorspr. 26-5-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7339 Wilhelm (graaf van den Bergh) aan Sessinck. Verzoek om met zijn ruiterij het ambt Epe niet te zwaar
te belasten. Minuut. 17-7-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7439 Gerrit de Jonghe aan Wilhelm, graaf tho den Berghe etc., stadhouder. Klachten over plundering door
ritmeester Berendt Sessingh. Oorspr. 24-10-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7448 Berndt van Kervell genant Seisinck aan burgemeester en raad van Borckenn. Bevel om eenige lieden
te zenden om zijn bevelen aan te hooren, anders zal hij als vijand tegen hen optreden. Afschrift. 4-11-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7449 Berndt van Kervell genant Seisinck aan den schout van Vragern. Bevel om zijn onderhebbende
ambtlieden bij schr. te laten komen om met hem tot overeenstemming te komen, anders zal hij zelf optreden,
evenals de vorige keer. Afschrift. 4-11-1582
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7495 Ridderschap en steden van Overissell aan Berndt van Kervell, ritmeester te Lochem.
Klacht over het weghalen van paarden door zijn soldaten. Oorspr.
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 373)
7532 Bernhart van Hovel aan Wilhelm, graaf zu dem Berge etc., stadhouder.Ingevolge den brief van geadr.
aan schr. en monsieur Wilich zullen zij zich naar Utrecht begeven. De ruiters willen alleen vertrekken, indien
de schutters van Beerndt Seissinck mede gaan. Nieuwstijdingen. Oorspr. 1-1-1583
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 374)
7539 Wilhelm (graaf van den Bergh) aan Bernt Sessinck. Bevel, om onmiddellijk zijn gouvernement te
verlaten. Minuut. 9-1-1583
7753 (De Graaf van den Bergh) aan den Landraad. Verzoek om maatregelen opdat eenige ruiters van
kapitein Sessinck, te Nahuis gevangen, vrijgelaten worden. Minuut. 24-5-1583
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 374)
7840 Crystoffel van Isselsteyn aan Wilhelm, graaf tot den Bergh etc., stadhouder. Dank voor het afstaan van
de ruiters van graaf Herman, van Berendt Sessingh en Fonseca voor een voorgenomen aanslag. Verzoek ook
de ruiters uit Lochem naar het land van Vianen te zenden. Oorspr. 20-7-1583
(Bron: ECAL, 0214 Briefregestenlijst Huis Bergh, inv. nr. 374)
Terug naar het hoofdstuk ‘1561 - 1580 Berendt Zesinck’
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Schouten.

96 Aangereikt.
97

Van de buren.
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5. Gerlich Vogel in pachtrekening genaamd Seesink

Extract uit origineel.

[transcriptie]

[ Bergh 4365 – 1640/41 14]
Heeft de Novo ge-

Dat goet Seissinck vann

pacht de ¾

bouw ende weijlant twelff

Gerlich Vogel

mergen groot, daartoe inslag

gnt: Seissinck

van bosch twintich mergen, is

voor - 84 dlr -

gebruijckt voor desen jaere

burghem

Bij Gerrit Seissinck, voor

Jan Salmink?

19 Janu: ontfangen
Van Gerlich 30 dlr

Heeft van noden 400 voet saelholt

Noot:
De novo (Latijn) = opnieuw
Burghen = borgen

Terug naar het hoofdstuk ‘1630 - 1682 Gerlich Vogel’
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6. Verpondingskohier, Sesinck, Binnen Heurne, Varsseveld
Opmerkelijk is dat in 1647 naast boerderij Sesinck van de Binnen Heurne, er ten noorden van Varsseveld,
aan de Heelweg, nog 2 andere boerderijen zijn: Kleine Sesinck en Grote Sesinck.
Onbekend is of er enig verband is tussen de boerderijen.
Hieronder staande de transcripties uit het verpondingskohier:

Terug naar het hoofdstuk ‘1630 - 1682 Gerlich Vogel’
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7. Verblijf door Oswald III98, ten tijde van een jachtpartij
Blijkens een rekening die door de graaf werd voldaan.
Also deese verteereenge door sijne Ex^tie
neffens deze suite bij occasie als hierbij
vervattet geschiedt is, volgens mijne
kennisse ende attestatie van der kocke
so kan den Amptman van Ulfft
Alexander van Herten die daarvoor
uijtgetroekene - 12g - 6 st
betaelen ende te. behoerige quittantie
bereekenen : Ulfft den 8/18 Meert
1678.
voor Jan Sesing
[handtekening van :] ?umkleij
Reekeninge ende reliqua aen sij
Hoog Graefflieke Extie Graeve toe
Berge aengaende die onkosten soo
op het goet sesinck in anno 1677 den 21 December
geschiet gelijck volgt:
Voor eerst doen onsen genedagen Heer
op die iacht nae het wilde vareken was
met die ganse suijte eenen nacht aene
onsen huijse geweest, aldaer gegeten en gedroncken, waer toe hebbe gelevert drij
vierdel biers, costende drie Da - - - - - - - - - - - - - 1 rix dalr - - - 1 gl -- 5..
Item gelevert vertijn99 pondt schincken
ieder pondt gereeckent gereekent int
geheel op een rix daelder ad - - - - - - - - - - - - - - - 1 rixdlr - - - 0 - - - 0
Item gelevert acht en twintig lb100 runtfleijs
gereeckent op een ri xdaeler ad - - - - - - - - - - - - - 1 rixd - - - 0 - - Item gelevert sestig lb broot gereeckent
op eenen daelder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 1 dalr - - 0 - Item gelevert drij honder ad - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 - - 15 0
Item gelevert voor drij stuijver keersen101 ad - - - - - 0 - - - - - 0 - - 3
Item gelevert anderhalf schepel haver
het schepel 2 schillingen ^aut - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 - -18
Item vier pondt botter102 ieder lb 4 st. ad - - - - - -

0 - - - - - 0 - - 0 - - 16

Somma - - - - - - - 12 gld holl - - - 6 st.

Zie voor een lijst met de graven van Bergh op Wikipedia: lijst .
Veertien.
100 Lb = libra (latijn) = pond.
101 Kaarsen.
102 Boter.
98
99
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Bekenne ick onderscr van den Heeren
Amptman tot Ulft van die voorbenoemde
somma ad 12 gld - 6 st. hollans voldaen te
sijn oirconde mijn iggen handt. Actum
Ulft den 1st Martij stijli novi 1678
Jan Sesinck

Godefridus
Heidelberg ut
testis

Kennelijk had Jan Sesinck, zoon van de inmiddels oude vader Gerlich, zijn verantwoordelijkheid als
toekomstige pachter van boerderij Seesink, terwijl Gerlich nog wel als pachter te boek stond.

Terug naar het hoofdstuk '1630 - 1682 Gerlich Vogel'
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8. Sint Hubertus jacht, verblijf van Oswald III, de graaf van Bergh
Blijkens een rekening die door de graaf werd voldaan.

[marge]
bij kennisse sijnde
S: Extie des nachts
ten huijse van
Seessinx met een
grote suite, ende
mij g'ordonneert
de lösten(?) goet te
doen.
Op sunt Hubberts [yacht mingenaen-[?]
he^ op het goet Sessinck geteert
Jan Sessinck gehalt en ton bier - - g 4 - 10 - st
noch voor - - - - 12 st witbroet
noch en schinck van daertin pont
macht
g 2 - 10 - st
noch scheppel haver
g 2 - 10 - st
macht tesamen
den 13 april 1683

g 10 - 2 st
———————
gl 10 -

dese 10 gl holl: sijn mij door den
amptman Barsein(?) aen mijnen
pacht des iaers 1683 goet gedaen
Ulfft den 16/6 Julij 1683
Jan Sesinck

Terug naar het hoofdstuk '1683 - 1719 Jan Seijssinck'
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9. Fijenhuis
Op 27 mei 1735 wordt op de boerderij ’t Olde Seesink geboren Gerardus (Gerrit) Seesink. Hij is de jongste
zoon van Johannes Sesing en Wilhelma Boelen, die ’t Olde Seesink pachtte van 1720 tot 1754.
Gerrit trouwt op 3 april 1768 met Megteld (Meggeltje) Venderbosch die, als dochter van Hendrik
Venderbosch en Geesken Vinken, in de boerderij Fijenhuis woonde. Deze boerderij ligt aan de Brussendijk in
De Heurne bij Dinxperlo. De naam van de boerderij is mogelijk afkomstig van een eerdere bewoonster in
1674 met de voornaam Fijken. In het Dinxperlose dialect wordt deze naam uitgesproken als Fi-jken of ook
wel Fi-je.
Gerrit trouwde in bij Venderbosch en ze krijgen daar 7 kinderen. De oudste zoon Joannes Seesink gaat in
maart 1787 wonen in Katendrecht (Rotterdam) en legt daarmee de basis voor de Seesink’s in het westen van
Nederland. Het derde kind Willem Seesink trouwt 16 januari 1823 met Maria Elisabeth Minkhorst en blijft in
de boerderij Fijenhuis wonen. Willem was van beroep roskorenmolenaar. De rosmolen werd in 1856
afgebroken.
Vanaf 1843 is Arend Wellink in de boerderij komen wonen. Hij is getrouwd met Johanna Geertruida Seesink;
de dochter van Willem Seesink en Maria Elisabeth Minkhorst. Zij kregen meerdere kinderen. In juli 1853
vertrekken Willem en Maria naar Liedern in Pruisen.

Uit deze rekening blijkt dat Gerrit Seesink en Machteld Venderbos woonde in de Heurne.
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Bewoners van de boerderij Fijenhuis
Datum

Vermelding met betrekking tot het Fijenhuis

1675

5 september; trouwt Willem Gijbink en Fijken Oostendorp

1686

26 december; geboorte Mecheld Gijbink, een dochter van
Willem Gijbink en Fijken Oostendorp

1707

20 maart; trouwt Mecheld Gijbink met Rheinder
Venderbosch

1715

8 september; geboorte Hendrik Venderbosch, een zoon van
Reinder Venderbosch en Mecheld Gijbink

Gebeurtenissen

27 mei; geboorte Gerardus (Gerrit) Seesink; een zoon
van Johannes Sesing en Wilhelma Boelen, pachters op
’t Olde Seesink

1735
1742

26 maart; trouwt Hendrik Venderbosch met Geesken Vinken

1744

18 oktober; geboorte Megteld Venderbosch, een dochter van
Hendrik Venderbosch en Geesken Vinken (of Winkel)

1768

3 april; trouwt Gerardus Seesink met Megteld (Meggeltje)
Venderbosch en zij gaan wonen in de boerderij Fijenhuis

1669

5 maart; geboorte Joannes (Jan) Seesink, een zoon van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1773

11 januari; geboorte Hendrina Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1775

14 maart; geboorte Willem Seesink, een zoon van Gerardus
Seesink met Megteld Venderbosch

1776

24 januari; overlijden Hendrina Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1779

9 september; geboorte Hendrina Seesink, eendochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1781

12 september; overlijden Hendrina Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1782

16 maart; geboorte Geertrui Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch
29 april; geboorte Wilhelmina Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1784
29 arpil; geboorte Hendrina (Hendrika) Seesink, een
dochter van Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch
29 mei; Joannes Seesink trouwt met Maria Geeve in
Rhoon

1803
1804

12 april; overlijden Megteld Venderbosch
1 januari; trouwt Hendrina Seesink met Jacob
Rademaker in Dinxperlo

1809
27 oktober; trouwt Wilelmina Seesink met Bernardus
Oostendorp in Dinxperlo
13 juli; trouwt Geertrui seesink met Bernardus
Stratenkort in Gendringen

1821
1823

16 januari; trouwt Willem Seesink met Maria Elisabeth
Minkhorst en zij gaan wonen in de boerderij Fijenhuis

1824

21 juni; geboorte Johanna Geertruida Seesink, een dochter
van Willem Seesink en Maria Elisabeth Minkhorst
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Datum

Vermelding met betrekking tot het Fijenhuis

1826

31 juli; geboorte Johann Hendrik Seesing, een zoon van
Willem Seesink en Maria Elisabeth Minkhorst

1829

18 juli; geboorte Hermannus Seesink, een zoon van Willem
Seesink en Maria Elisabeth Minkhorst

1833

19 november; geboorte Bernardus Seesing, een zoon van
van Willem Seesink en Maria Elisabeth Minkhorst

1843

26 oktober; trouwt Johanna Geertruida Seesink met Arnold
Wellink en blijft in Fijenhuis wonen

1844

15 september; geboorte en overlijden van een kind van
Johanna Geertruida Seesink met Arnold Wellink

Gebeurtenissen

24/25 juni; geboorte en overlijdenCatharina Wellink,
Johanna Geertruida Seesink met Arnold Wellink
1845
6 september; overlijden Willem Seesink, een zoon van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch
1846

20 april; geboorte Wilhelm Wellink, een zoon van Johanna
Geertruida Seesink met Arnold Wellink

1848

28 juli; geboorte Johanna Wellink, een dochter van Johanna
Geertruida Seesink met Arnold Wellink

1851

6 maart; geboorte Hermannus Wellink, een zoon van
Johanna Geertruida Seesink met Arnold Wellink

1854

28 maart; overlijden Geertrui Seesink in Gendringen

1855

24 november; trouwt Hermanus Seesink met Johanna
Gertrud Tepas in Herzebocholt (DE)

1858

25 november; trouwt Johann Hendrik Seesing met
Adelheid Bislich in Dinxperlo

1861

18 oktober; overlijden Joannes Seesink in Hoogvliet,
een zoon van Gerardus Seesink met Megteld
Venderbosch

1863

5 mei; overlijden Hendrina Seesink, een dochter van
Gerardus Seesink met Megteld Venderbosch

1867

6 juli; trouwt Bernardus Seesing met Johan Gertrud
Viverich in Barlo (DE)

Verpondingsboek
In het verpondingsboek van het dorp en kerspel Dinxperlo uit 1771 staat op pagina 135 o.a. het volgende:
Maancedullen bij Gedeputeerden ingekomen ter voldoening aan de kwartiersresolutie van 6 juni 1771
Garrit Siesink op Fijenplaatse, van de Giebinkweijde, doet

f. 00-11-07½

Garrit Siesink op Fijenplaatse, geeft nog van Fijenplaatse en van Derk Ruesink land

f. 02-13-00

Nog van de Rosmeule

f. 01-06-08.
f. 04-11-03½
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Kadaster

Op een kadaster kaart uit 1832 staat Willem Seesink (het derde kind) als landbouwer genoteerd voor:
Dinxperlo D84 710 m2
Dinxperlo D85 78 m2
Dinxperlo D86 128 m2
Dinxperlo D87 830 m2
Dinxperlo D88 13140 m2
Dinxperlo D89 510 m2
Dinxperlo D90 700 m2

weiland
rosmolen
huis
gebouw
weiland
bouwland
elzenbos
elzenbos

klasse 3 belastbaar inkomen f 0,71
klasse 1 belastbaar inkomen f 01,19
klasse 1 belastbaar inkomen f 0,31
klasse 9 belastbaar inkomen f 12,00
klasse 4 belastbaar inkomen f 0,42
klasse 3 belastbaar inkomen f 15,77
klasse 4 belastbaar inkomen f 0,15
klasse 4 belastbaar inkomen f 0,21

Terug naar het hoofdstuk ‘Johannes Seijssinck’
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10. Steven Seesink als timmerman
Naast pachter van de boerderij was Steven, gezien de diverse aannemingen in het archief van Huis Bergh,
tenminste vanaf 1764 tot 1770 vooral ook actief als timmerman. Onder andere met betrekking tot de molen
van Gendringen en Zeddam; behorende tot de 4 grafelijke molens van de Heren Bergh. De grafelijke molen
van Zeddam is van de vier grafelijke molens nog de enige bestaande molen. De molen stamt uit de 15e eeuw
en is daarmee de oudste, nog bestaande torenmolen van Nederland. In 1974 en in 1990 is de torenmolen
grondig gerestaureerd en staat in de Top-100 van de Nederlandse Monumentenlijst.
Hieronder volgen enige transcripties.
Besteck van Reparasie aan De Moolen tot Gendringen
1.

een kruijas lanck 7 1/2 voet swaer 12 Duijm Kant Eijcken hout zonder spint of eenig graat daer bij
twee schijven over het Kruijs 23 Duijm Dijck 5 Duijm
Daer bij negen Staeve van Mispelen Houdt ider lnck Lanck 20 Duijm Dijck 3 1/2 duijm

2.

nog 36 drugschijven swaer over het Kruijs 13 duijm dick 5 1/2 Duijm
nog 60 Kierschijve over het kruijs 9 duijm dick 2 1/2 duijm de schieve gesont buiken hout

3.

nog twee stucken in de dael lank 7 voet dijck 4 duijm breet 14 duijm bogt 5 duijm
Deeze stucken van gesont Eijcken hout sonder eenig graat

4.

nodig 70 voet Eijken duijms planken tot het koovel Eind

5.

noodig Twee Sweerde in de Rosmoolem lank 8 voet swaer 5 en 6 Duijm
Nog twee van 6 voet swaer 5 en 4 Duijm Deeze van gesont Eijcken Hout sonder eenig graat. alle
Rijnlantse maet

Deze reparasi is nodig geweest om meerder schade voor te koome provifioneel Hendr Tullender voor 50 gl.
D. Scheers
bij de twede veijling aennemer geworden Steven Sesinck op f 27 – –
de leveransi is rigtig afgeleevert sheerenbergh den 2 augustus 1764, D. Scheers
Voldaen den 13 august 1764 door de heer rentmeester Henningh
Steven Seesink

Molen van Zeddam.
Bron foto: website Huis Bergh.

Molen van Zeddam.
Nogh een ordonnantie van den 29 august 1769 heefft den rendant betaelt aen Steven Seessinck eene summa
van 10 gulden en 10 stuivers. Ijn de maendt ijulijus tot dijnst van het hooggraeflijke huijs Berg mijnen
blokwagen onder een meule asse, ijn Breedenbroek op gelaeden, tot Zeddem onder de moole gebragt daer
voor gehadt twee peerde daer bij twee knegten en twee handt wijnden. Daer aen verdijnt 10 gulden 10
stuivers. Steven Seesijnk
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Desen block waage moete gebrucken omdat den as op geen gemeine waggen konde krigen en niet minder
heb kunne accordere verklare s Heerenbargh den 8 juli 1769 D. Scheers. In qualiteijt als Administrator van ’t
Hooghgraeffl. Huijs Bergh laste en authorisere de Heer Rentmeester Henning dese reekening in
conformiteijt van ’t geaccordeerde met tien guldens tien stuvijr te betalen, die bij ‟t doen sijner reekening
tegens behoorlijke quitantie in uijtgave worden geleede ‘s Heerenberg de 29 august 1769 J.N.
Hoevel Nevenstaende thien gulden thien stuivers sijn mij ondersr. door de rentmeester Henning betaelt
Steven Seesink

Alsnogh103 een ordonnantie van den 7 maart 1769 aen Steven Seessinck weegens een aengenoomen besteck
[1768] aen den Grooten Nottel sig bedraegende eene summa van fl 82.
Nae voorgaende publicatien en voorgelesen conditie is op heden den 13 april [1768] tot Ulft opentlijck aen
de minst aenneemende bestedet het volgende: Bestek van de noodige reparatie om grooter schaed voor te
koomen aen de behuijsing op den grooten Nottel, toebehoort het Hoog graaffelijcke Huijs Bergh.
- een dorpel onder de voordeur lank 4 voet en 3 duijm, swaer 5 en 7 duijm
- op de kamer 12 spooren ider lank 16 voet, swaer 4 en 5 duijm
- ses haen houten ider lank 8 voet, swaer 3 en 4 duijm
- drij plaaten twee ider lanck 19 voet, een lank 38 voet en ider plaet swaer 4 en 7 duijm
- twee hoeck spooren ider lank 18 voed, swaer 4 en 5 duijm
- drij stiltjes ider lank 5 voet, swaer 4 en 5 duijm
- nog tot het huijs-kamer 1000 voet latten, swaer 1 en 2 duim
- tot twee raemkens op de kamer vier stijlen ider lank 6 voed, swaer 5 en 7 duijm
- vier dorpels ider lank 5 voed, swaer 5 en 7 duijm
- nog drij glas raemen hier toe 6 stijlen ider lank 3 en 1/2 voed, swaer 1 1/2 en 2 1/2 duijm,
- ses dorpels ider lank 2 en 1/2 voed, swaer 1 1/2 em 2 1/2 duijm
dese al van eijkenhout rijnlantse maet, en moet nae voorgeleesene conditien gelevert worden
- nog tot de solder boven de keuken nodig 20 planken ider lank 23 voet ider plank breet 1 voet, dick 1 duijm
- tot den solder boven de kamer 20 planken ider lanck 19 voedt ieder plank breet 1 voed, dick 1 duijm
- nog 3 vensters voor de kamer daer toe agt planken ider lank 3 1/2 voed breet 1 voed
- ses tot klampen ider lank 2 1/2 voed ider breet 1 voedt dick 1 duijm
deese planken van denne of peppelen hout deese moeten gelevert werden op de voorn:
voorgelesene conditie en alle Rijnlantse maat
- nog 4 eijcke spooren op te afdack, ider lank 16 voeten, swaer 4 en 5 duijm
- nog seven ribben onder den solder ider lank 18 voed, en ider swaer 6 en 7 duijmen

bij de eerste veijling bij Jan Kolenbrander 130

finaal toegeslaegen aen Steven Sesink voor f 82 - 0 - 0
Dit aen de ander sijde staende besteck sal den 22 junij [1768] aen den Buijel gelevert werden
Steven Seesijnck
Garret Kemperman
In maart 1769 volgde de afwikkeling van het werk:
Attesteere en verklaer ik ondersr: dat deese leverantie, na inhouwde van bestek, door den aennemer Steven
Sesinck rigtig is voldaen, sulks attesteer
G hr: J Haffkenschijd
In qualiteijt als generale administrator van het Hooghgraefl huijs Bergh [ge]laste en authorisere de Hr
Rentmr Henninck voorstaende gratteste.de besteck mett twee en tachentigh gulden te voldoen die tegens
quitantie in uijttgaeve orden gevalideert, t'oirconde de 7 martij 1769
J.N. Hoevel
103 Archief

Huis Bergh [1768] invnr 4576, pag 58, no 18, 7 maart 1769.
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Wij ondersr: als aen welke Steven Sesinck deese penningen heefft overgegeven bekennen hier meede van
bovenstaende door Sesinck aangenoomene besteck van den Heer Rentmr J:W: Henning met 82 guldens
voldaen te sijn, quiten daer van bij deesen s?aveeren voor alle namaeningen den 8 meert 1769
Hermanus Huijinck
G hr: J Haffkenschijd
Bekenne ijk ondergeschreven dat dije reekenijnge dije ijk aan de graef van den berge hebbe te pretenderen
weegens den grooten Nottel versoeke dije aan Hermanes Hueijenk te betaelen
Steven Seesink
Varsefeld den
6 maerdt 1769
Terug naar het hoofdstuk ‘1754 - 1774 Steven Seesink’
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11. Steven Seesink op de rand van faillissement, getuige 13 akten
In 1769 staat Steven Seesink van 22 februari tot 5 april op de rand van faillissement.

Plaats/datum

Akte

Omschrijving van de akte

Terborg, 22 februari 1769

1

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Heer Adriaan
Heergracht, Heer van Wisch, vanwege 455 pachtschuld

Terborg, 7 maart 1769

2

Verklaring van Steven Seesink dat zijn zwager Steven Kempink borg is: voor een pachtschuld
van circa 800 gulden aan het huis Bergh en voor een pachtschuld van circa 455 daalder aan
den heer van Wisch

Terborg, 3 maart 1869

3

Steven Kempen machtigt Hr.M. Akersen zijn financiële zaken te behartigen met betrekking
tot Steven Seesink

Terborg, 7 maart 1769

4

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Hr Z.M.
Verhuell namens de Fam. Van der Heijden vanwege een schuld van 780 gulden ter zake van
verkocht eikenhout

Terborg, 8 maart 1769

5

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Jenneken ten
Broek vanwege een schuld van 50 gulden resterend geleend geld

Terborg, 8 maart 1769

6

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Garret
Kemperman vanwege een schuld van circa 132 gulden resterend geleend geld

Terborg, 8 maart 1769

7

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Willem Janssen
vanwege een schuld van 100 gulden resterend geleend geld en 13 gulden niet betaald voor een
koe

Terborg, 9 maart 1769

8

Borgstelling door Derk Otters en Jan Elshoff, terzake van de beslaglegging door de Fam. van
der Heijden, zie akte 4

Terborg, 11 maart 1769

9

Stipulatie door Derk Otters, die in de voorgaande akte met Jan Elshoff, zich borg stelde,
terzake van de beslaglegging door de Fam. van der Heijden, zie akte 4

Terborg, 9 maart 1769

10

Borgstelling door Jan Kemperman terzake van een schuld van 200 gulden, bij de Heer van
Ligtenberg vanwege een perceel hout, gekocht door Steven Seesink

Terborg, 10 maart 1769

11

Borgstelling door Jan Kemperman terzake van een schuld van 200 gulden, bij de Heer van
Ligtenberg vanwege een perceel hout, gekocht door Steven Seesink

Terborg,12 maart 1769

12

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door de Heer van
Wisch, Souburg etc. vanwege een schuld van 321 daalder terzake van overschulde pachten en
houtgelden

Terborg, 5 april 1769

13

Verzoek tot inbeslagname van de roerende goederen van Steven Seesink, door Geurt
Hengevelt vanwege een schuld van 128 gulden terzake van geleverde kolen
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© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

159

12. Inbeslagname, inventarisatie en verkoping, 9-27 december 1774
9 december: inbeslagname (peindinge)
[6]
Borgh, 9 december 1774 om half
elf den voormiddag.
Coram ... Drost Hr. J.A.N. Bögel
ceurnoten kerkmeester H. Berkhoff en Hendr
Remmeling
Compareerde Hermanus
Huijinck geadsisteert met
Mr. J.L. de Haes en versogte en dede met consent
van onsen HoogEd: Landgerigte
omni meliori modo via
ac forma juris peindinge op
en aen alle de gerede goederen levendige en have meubelen
koper en tin en verdere ingedrante des huises, paerd en
bouwgereedschappen, staende
houd en saetgewas actien
en crediten niet van allen
uitgesondert voorts al het
geene onder hun gerede kan
of mag gerekent worden Steven Sesink en desselvs huisvrouwe toestendig, om door
middel van dien te hebben
en consequeren assecuratie
en voldoeninge eener liquide
summa van ses en negentig
guldens uit.eijsens den eigen
handige liquidatie en
schultbekentenisse van welke
men hierbij in originale overlegt sub A.
[7]
Compt: peindet mede voor de
kosten en schade als rechtens
met versoek van insinuatie
cum copia A en beding van
relaes. Salvis.
Fiat ut petitur
J.A. Bögel
H. Berkhoff
A.J. Remmelink
Den Scholthus Ar: Elscamp relateert
de wethe deser aan Steven Sesing
geinsinueert en overgegeven te hebben
den 22e Decem: 1774
In fidem
M. Pliesters
Agi..t Landschr:
Terug naar het hoofdstuk ‘1754 - 1774 Steven Seesink’
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13. Inventarisatie van de goederen van Steven Seesink
[9]
1174 den 17 December
Inventaris der goederen van Steven Seesink
3 waegens met twee paar leeren
1 lange karre met hekkens daar op
3 stot karren
1 ploeg
3 egden
4 paarden en een vueelen
5 koejen
1 bolle
4 erwinters
6 kalvers
1 wanne moele
1 wanne
1 scheepel
1 spint
2 slijtrog
1 kuijp en een trogh op de deele
4 sakken zout op de deele
1 sak meel
1 soge
1 meij kuen
7 pogge
5 paardehaemen
2 ligten
1 raij kussen
1 kiste op de deele
2 paar trekkettens
1 agterbroek
1 waegen touw
1 ploegliene
1 sigde
2 sigten
1 hakkepaal met een slaatmes
2 winde
3 zeeven in de bakkamer
1 bak meel al daare
1 baktrog
op het washuijs
2 kooperen schottel keetels
1 groote cooperen keetel
1 klijn kooperen keetel
1 tinnen kommer
3 ijseren potten
1 schuijm lepel
1 tinnen backen
3 eerden schoetels
9 dito berden
1 eerden doorslag
2 vlueten
1 karne
1 melktonne
3 brant tonnen
1 lasen

in de kueken
1 geslagt varken
12 tinnen schootels
4 tinnen kommen
19 tinnen lepels
18 staelen verken
1 tinnen komme met een steel
1 koffij moole
2 tinnen trekpotten
1 metaelen vrisels
1 hant lugtjen
2 soltvaeten
1 peperdoos
5 eerden schootels
17 eerden borden
1 blikken gieter
1 hand zaege
1 kooperen koffij keetel
1 eerden melkanne
2 eerden kommen
1 punden
4 ijseren klompen van de beesten
1 koopere doorslag
1 koopere schrijn lepels
1 slaphaan
1 orlogie
eenig timmergereetschap
1 schrijffleije
1 staende coopere lampe
3 coopere hang lampe
1 tinne bierkanne
3 haaals 2 tenghaal
2 kolde handen
1 ijseren rooster
1 blaaspijp
1 tange
1 vuerschop
1 vur lepel
2 haart ijsers
1 koek panne
1 hangijser
1 houten soutvat
10 stoelen
1 banke
1 kaste
2 taefels
1 bedde onder en over
4 kussens 1 Pulme
1 stok
eenig vlees en worsten in de
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2 hakken en een moffel
[10]
1 houten soutvat
10 stoelen
1 banke
1 kaste
2 taefels
1 onder en over bedde
4 kussen 1 puluwe
1 rottink
eenig vlees en worsten in de wiem

wieme

in ’t klijne kamertjen
2 kasten
1 taefel
2 tinnen borden
13 lepels
4 eerden schootels
7 eerden borden
1 riggel
4 manden
1 coperen pannethijn
1 cooperen pot
1 sak met gedroogde peeren en appelen
cooperen lampe
1 ieseren confoor
2 haals
1 koude hand
1 tange
1 plaete pijp
1 schuppe
3 bedden
2 kussens
1 puluwe
1 lugte
1 aarden bak
1 sak met aardapppelen
1 saat gewight
1 hangijser
3 polver Hoevens
1 scheermes
op de opkaemer
1 kaste
1 haspel
1 reijsadel
2 spinnewiels
Een onder en overbedde
2 kussens
1 pulwee
6 kisten
3 sakken met paardehaar

in de kelder
3 leege biertonnen
1 stender met vlees
1 lege stender
1 tonne met zaerkool
1 tonne thjn - met hoonig
2 melk emmers
11 melk vaeten
1 tonne met ingemaekte Boonen
2 melk tonnen
3 baamen ongel
1½ leeg anker
1 tonnetien met Boonen
1 pot met booter
1 ton met booter
4 kruijken
1 eiseren pot
1 grote kuelse pot
1 schootel met vet
1 schootel met rollen
1 zeeve
1 taefel
eenige leege flessen
in de kattenkaemer
2 bedden
2 kussens
1 pulwee
in de gank
2 bedden
2 kussens
1 pulmee
op de stal
2 bedden
1 kussens
1 pulmee
15 bijen in den Hoff staan
2 coolhoopen
eenig gehouwen coolhold
op de koolstee
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14. Schuldeisers en verkoping der goederen

[11]

Varsseveld den 22 December 1774
en de 23 dito.
Coram den Heer Drost Mr. J.A.N. Bögel, ceurnoten
Kerkmr: Berkhoff en M. Pliester.

[12]

Conditien en voorwaarden waarop
ter instantie van den Heer en Mr:
J.L. de Haas, in qlt: als volmagtigen
van den Heert H.C. Thelosen qq en
van de erfgenamen Hennings, ingevolge geobtineert gerigtede met
daartoe regt verkregen hebbende, ten
overstaan van den Hoogste Landgegerichte der Hoogheid Wisch, op heden
publieq aan den meestbiedende
zall verkopen, alle de openstaande
peinden en gereede goederen van
Steven Sesing en desselfs huisvrou.
1.
De verkoping zal geschieden bij einsathe en hoginge met guldens van 20 stuiv
holl. ‟t stuk, zullende alles wat
onder drie guldens beloopt aanstonds
bij den toeslag, en wat drie guldens
en daarboven bedraagt binnen den
tijd van vier weeken na dato deses in
goeden half .. silvergelde en goede
gerande ducaten aan handen van
den Heer Landschrijver Aalkens
moeten betaald worden.
2.
Niemand zall sijn gekogte
van de plaats mogen nemen, ten zij
eerst aan dese conditien hadde
voldaan; en na de lamen finalen
toeslag, blijft het verkogte tot schade
en bate des kopers.
3.
Ook zal niemand van sijn beloofde
kooppenningen mogen behouden,
conteren en verweijgeren, uit wat hoofde
het ook zijn moge, maar deselve ten
vollen moeten betalen.
4.
Koperen zullen verpligt zijn aanstonts na den bekomeren finalen toeslag voor hunne beloofde koopspenn:
en nakominge desen conditien te stellen
twee suffisante borgen tot genoege
van den Heer Komptoir deser
penningen welke borgen zig nevens
den koper zullen verbinden, een
voor alle en alle voor een ijder als
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principaal en eijgen zelfs schulderen
in solidum, met renunciatie van de
exceptien deser ter contrarie en .....
die van ordre divesel en exceptie,
onder sidemissie, als na regten, zullende
het in cas van geen suffisante borgstellinge vrijstaan het verkogte opnieuws op te hangen en te verkopen,
en allen schade daarop aan den ....irchhaftigen koper verhaald worden.
[13]

Varsseveld den 22 Decem: 1774

Coram den Heer & Mr. J.A.N. Bögel, ceurnoten
kerkmr: Berkhoff en M. Pliester.
Compareerde Mr. L.L. de Haes in qlt: als volmagtigen
van den Heer W.L. the Losen, geadministreerd hebbende
de domeinen van t hoog gfl: huis Berg, als mede volmag:
tiger van de Erven van den Heer Henning, en versogte
in gevolge afgegeven Gerigte Decreet, dat een HooghEd
Landgerigte in hac termino adstructioni preefinito
met? de werklijke verkoping der gereede doederen
van Steven Zesing en desselfs huisvrou gelieve te
verscaren?, in dien voegen egter, dat alleen de beweeglijke
gereede goederen mogen werden gedistraheert, zullende
een executant p.q: met de verkoping van 't houtgewas,
gesaaij, mest en mestregt tot nader instantie supersederen, verzoekende, dat hierop de conditien en
voorwaarden mogen werden voorgelesen, salvis.
Compareerde Steven Sesing en Everdina Elshoff Eheln
en verklaarden te conscenderen in den verkoop der beweeglijke goederen, voorts mede, dat zij 't gesaaij, mest
en mestregt beneffens het holtgewas en wat all verder
onder onbeweeglijk mogten possideren bij desen aan
den excutant p.q. overgeven, ten eijnde denselven
op een bewamen tijd met voorkennis van 't Hooggfl:
huis Berg judicieel of extrajudicieel kan verkopen,
of daarmede ver.aren, zo als na tenene? van de pagt conditien
van 't gemelde hoge huis behoord,
Vervolgens compareerden den Ls: B. Aalbers en gaf aan
sijne pretensie bij peindinge van den 19 deser vervat
ten summa van f. 350 - 15.

[14]

Hermanus Huijink aangevende sijn pretensie mede bij
peindinge van den 19 desen ten summa van f: 96-:J: Plante, als last hebbende van .ese: Joosten, in qlt: als pagter
over de generale middelen, een jaar versch[enen] consumptie over 1774, ad
f: 25-10-: en van 't hoofdgeld mede over 1774, ad f: 4-16-:
Jan ten Maat van 's gelijken aangevende sijn pretensie,
mede bij peindinge op den 20 deser gepasseert, posseert
ter summa van f: 105.
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Kerst Hassels als pagter van de generale middelen
sijn preetensie wegens consumptie, verschenen
den laatsten junii 1773, ter summa van f: 11-10-.
Willem Bussing als pagter van 't paardegeld
een preetensie van desen lopenden jare ad f: 3-4-:

Jan Colenbrander op den Esch een preetensie, blijkende
bij eijgenhand wegens geleende penningen ter summa
van f. 50-:-.
Nog een preetensie wegens drie jaren middelen, waarvan
't laatste is verschenen geweest den laatsten junii 1768
ad f: 81-:-: en
nog een mede wegens middelen over dese lopenden
jare ad f. 25-:-.
F:W: Hafkenscheid, als pagter van 't paardegeld een
preetensie verschenen den laatsten april 1774 ad f. 3-12.
Mr: H: W. Aberson, als bediende advocaat van de Heer
A.J. Tengbergen, wegens verpondinge over 1771 en
1772 ad f: 69-1-8.

[15]

Denselven als bediende advt: van Bernd Schaers
het lopende jaar hoofdgeld van agt personen,
en declareerden alle die compten:, dat wel kunnen
lijden, dat met de voorhebbende distractie werde vervaren
mits zulks niet strekke tot preejudicie van hun verkregen
regt, maar dat hunne respe: verkregen preferentien
voor zo verre die naa de wetten aan een ijder moge
werden vergunt, op de penningen, welke van de verkogte goederen mogten prevenieren, blijven gereserveert, de qua fit postertatie,
Compareerde Derk Kempen, desen Hooghl: Gerigte
reverentelijk voordragende, hoe dat vernomen heeft, dat
den Heer H:C: te Losen bij executie op heden Geregtelijk
staat te verkopen alle de gereede goederen, Steven
Sesing en desselfs vrou toestendig, en op de bouplaats
Sesing in dese Hoogheid, Kerspel
Varsseveld gelegen, zig alnu bevindende.
Dat compnt vijf jaren als knegt bij gem: Sesing
heeft gewoond, en dat oversulkx van denselven wegens
verdiend knegtenloon alsnog per resto te pretenderen heeft een summa van f: 91, alles ino laxo
et tempore nader te verifieeren,
dat den compnt : met reden vermeerd ten opsigte van
sijn verdiend loon na regten gepreefereert te zijn,
en uit dien hoofde een anterieur regt voor alle
verdere crediteuren op die vooren: goederen te hebben,
na 't gevoelen van verscheiden voorname regtsgeleerden,
Zo will den compt: tot conservatie van sijn regt van
preeferentie voor de verkoping en opveiling van dese
goederen hebben gedeclareerd en bekend gemaakt, dat
omni meliori modo is pretenderende, en dat in die
voorgenomen verkoping niet anders en verder consenteert en bewilligt, dan onder en met voorbehoud
van sijn regt van preeferentie op de kooppeningen
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[16]

die uit de te verkopenen goederen zullen komen
te proflueren, en dat in cas van onvermoedelijke
oppositie die penningen ter concurrenten summa
van der protestants agterwesen met de lasten bij desen
gerigte in sequestratie en beslag mogen worden
genomen, ten eijnde den compnt : sijn wettig agterwesen daaruit moge ontfangen, ofte dat hij contradictie van dien deselve in judicio mogen verblijven
tot dat hij dit hooghed: gerigte over 't regt van
preeferentie zal zijn erkend, salvis.
Compareerde Willem Munsterman, als last hebbende
van sijn moeder, en gaf aan een pretensie wegens aan
den bepeindete geleverde koolrapen ter summa van
f. 54-10Jan Scholten een preetensie wegens verdient loon
over den jare 1773, 1774 en dit lopende jaar met
meij 1775 zullende expireren, ter s[umm]a van f: 61-10Hendrina te Viet wegens verdiend loon over den
jare versch: meij 1774 ad f. 27-10-:
Bernd Tuenter wegens verdiend loon ad idem
versch: met meij 1774,ad f: 25 gl - 10 st.
Bernd Alofs, over dit en 't gepasseerde jaar verdiend loon ad f: 20-:Hendr: Driesten mede wegens verdiend loon over dit
lopende jaar ad f: 10-:-.
Jannes Scholten mede wegens verdiend loon over dit
lopende jaar ad f: 34-11-8.
Derk Jan Scholten een restant van 't gepasseerde jaar
en mede sijn loon van dit lopende jaar
te samen ad f: 24-6.
Hendr: Gesing wegens verdiend loon over dit
lopende jaar ad f: 30-8-.
Hendrina Venderbos van's gelijken wegens verdiend loon over dit lopende jaar ad f: 36-10-0 en
Jan Boerd Venneman wegens verdiend loon als knegt
van meij 1773 tot 1774 verdiend ad f. 30-15Hedr: Lammers in preetensie, blijkende
bij liquidatie van 3 Mar: 1773 ad f.26-18.
Lamm: Doessen wegens verdiend loon over den jaere
versch: meij 1774 ad f: 13-8-:

[17]

Verklarende alle de compten voortgang der verkoping
te hunnen zijden, edog onder speciale reserve van hun
regt van preeferentie op de penningen, voor zo verre
bij de wetten verleend.
ex adversa compareerde den executant q.p: persisteert bij
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sijn vorige gezegdens aan niemand eenig regt van
preeferentie toe erkennende, ten zij de wet hem zulks
geve, verzoekende oversulkx, dat aan niemand eenige
penningen mogen werden uitgeteld, ten zij denselven
daarover erkend is, en zig hebbe gedeclareerd, salvis.

Decretum

Het Gerigte zall onvermindert een ijder sijn vermeind
regt met de versogte distractie voortvaren, na voorlesinge der voorwaarden.
Coram iisdem dato d: 23 c:
Compareerde den Heer & Mr. J.L. de Haas in sijne
alhier ten prothocolle bekende qualiteit en versogte,
dat een Hoogh.. Landgerigte met de op gisteren begonnen
distractie der gereede goederen van Steven Sesing en
desselfs huisvrou op heden gelieve voortvaren,
Decretum, het Gerigte zall na voorlesinge der voorwaarden met de distractie verder voortvaren.
Coram iisdem, den 24 dito

[18]

Compareerde Mr. J.L. de Haes in sijne qlt: als vorens,
en versogte ingevolge afgegeven Gerigts Decreet,
dat desen Hoogh: Landgerigte op heden met de verkoping der gereede goederen van Steven Sesing
en dessen huisvrouw wederom gelieve voort te varen.
Decretum, het Gerigte zall na voorlesinge der voorwaarden met de distractie voort varen.
d: 27 December 1774
Coram iisdem
Compareerde Mr. J.L. de Haes in sijne qualiteit
als voren en versogte ingevolge afgegeven GerigtsDecreet, dat desen Hoogh: Landgerigte op heden met
de verkoping der gereede goederen van Steven Zesing
en dessen huisvrou op verder gelieve voort te varen.
Decretum
Het Gerigte zall na voorlesinge der conditien met
de verkoping voortvaren.
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Tabel verkochte goederen
blz.

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

22 Decem: 1774
19

20

21

x

Wagentouw en eenmande

Coer? Hartering

12

x

2 hiepen en koeketing

Gar. ten Horst

16

x

2 bijlen

B: Ramaker

1

1

x

nog 2 bijlen

Arnd Bussing

1

11

x

een plakhak en hiep

W: Rexwinkel

x

een koolharke

Gr: Kemperman

x

een plakhak

Bern: Venneman

x

een plakzigt

W: Schuurman

x

een plakhak

Gar: Bussing

x

een dito

Zweer Gesing

x

2 oude bijlen

D: Evers

13

x

drie greepen

B: Venneman

16

x

een greep, schop, vork

Zw: Gesing

x

een schup, schoep

Gr: Kemperman

x

nog dito schoep en gavel

Ev: Pathoff

x

een aardwinde

Fr: W: Hafkenscheid
Herm: Huijink en Jan van Dillen
borgen

8

x

nog een winde

denselven, borgen deselfde

6

x

een snijtrog met fijn mes

Hendr: Rexwinkel

2

10

x

nog een snijtrog

Jan Colenbrander van Gieseveld

1

8

x

een houtijzer

H: W: Heusingfeld

2

6

x

een holtketing

Hendr: Rexwinkel

1

16

x

een dito

Jan Hering

1

10

x

eenige vlegels

Jan Vink

x

drie dito

Lam: Weggelast

8

x

een grote houtzaag

Fr: van Haal

1

10

x

paardeketings

Hendr: Jan Renszing

1

12

x

nog dito

Lam: Weggelast

1

10

x

2 ligten, 3 harken

Hendr: Jan Rous

1

8

x

3 zigten

Lam: Olthuis

1

x

een turff spa, en oud ijzer

?

1

x

snijmes

Zweer Gesing

8

x

eenige ijsere karden

Gar: Kemperman

8

© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

8
14
1
12
1

1
4

5
15
9

12
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blz.

22

23

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

een wanne

Gar: Sampsen

x

een oude balans met de schalen

Peter Kroets

1

x

4 gewichten

Rich? Kemperman
Gradus en Garret Kemperman
borgen

5

x

hakkepaal

Ev: Pathoff

x

een rikrak met deketing

F: W: Hafkenscheid
Borgen als bij vorigen

3

x

een wannemole

HoltDrost Bekking

4

x

een kopere ketel

Bernd Wenning

2

2

x

een grotere dito

Ev: Bussing

2

6

x

een grote dito

Ger Loman, Welden
Teunis Apenhorst, B: Ramaker,
borgen

x

een ijsere pot

Jacobus Mulderman

2

6

x

een kleinder dito

Gart Jan Janssen

1

14

x

een kuip ..

Derk Reusing

x

een koper keteltjen

F: W:Hafkenscheid

x

een theeketel

Derk Wisseling

16

x

een botertonne

J: W: Veldhorst

6

x

nog een dito

Aloff Radstake

18

x

een wateremmer

Jacobus Mulderman

13

x

een oude tonne en melkvat

Jan Tammen

x

een tonne met eenige lepels

Hendr: Scholten

14

x

een tinne bakjen en 2 aarde kannen

Bernd Venneman

16

x

eenig oud ijzerwerk

Zweer Gesing

3

x

een dranktonne

Toni Wensing

8

x

een mande met oud ijzer

Zweer Gesing

1

x

een melkkerne

Wilh? Belterman

1

x

een melkemmer

Hendr: Tichelovens

1

4

x

eenige rommelerije en zak met spijk:

Engelbart ten Horst

1

19

x

een mande met spijk:

denselven

13

10

x

een rijkussen

Hend: Hulscher

1

4

x

een paarde haam

H: J: Hanssen

x

een ligt

Arnd Heusingfeld

2

6

x

nog een dito

Gar: Kemperman

1

6

x

een agterbokse

Gar: Zesing

1

12
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24

25

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

2 hagten

Gar: Kemperman

10

x

nog 2 dito

Scholt Welscher

11

x

een ploeglijn en toom

Harm: Kool

x

een haam en rijriem

Maret Vos

x

een karzaal en ligte

Jan Michelbrink

x

eenig oud paardegereij

Bernd Michelbrink

x

een rijkussen

H:J:Rensing

x

een nieuwen haam

Jan Michelbrink

x

een huve met oud ijzer

D: Evers

x

eenige oude rommelarije

Gar: Sampsen

x

een ruitwaden

Lam: Weggelast

x

eenig oudijzer

re..: Berckolt

x

twee haspels

Enn: Hustings

9

x

een spinnewiel

Lam: Weggelast

6

x

een haspel en klos

Will: Ruesing

12

x

nog een haspel

Will: Kemperman

16

x

een spinnewiel

Toni Cremer

x

een oude kerne?

Gar: Wissing

2

x

een korff, met hennip

B: Venneman

8

x

een mandjen

Bernd Venneman

5

x

een zaal

D: W: Mellink
Derk en Gar: Bottecamp, borgen

x

eenig oud paardegereij

Will: Rexwinkel

4

x

een kogelfarm

Gradus Kemperman

4

x

een spiegeltjen

Harmen Kool

3

x

een waschbuil

Gar: ten Holder

7

x

een zaag, trekmes en distel

Bernd Venneman

x

eenig oud temmergereij

Toni Wensing

8

x

eenig oud ijzer

Will: Schuurman

9

x

een ponden

Fred: Ebbers

x

2 zoeklampen

Arend Zesing

x

een blekke gieter

Hend: Borkus

x

eenige rommelarije

Derk Brussen

9

x

een neerslag

Hartger Messing

3

x

een zak met bonen

Jannes Arendsen

18

x

een hoedekast

Jannes Liefting

2
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26

27

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

2 oude huven

H: J: Haaxhorst

2

x

2 dito met eenigsparrijzaad

B: Venneman

2

x

een huve met bonen

Harmen Kool

4

x

een tonne met hoppe en een zak met
hoppe

Will: Kemperman

x

een armstoel

Gar: Kemperman

10

x

een kauw en spinnejager

Gar: Kemperman

2

x

eenig vlas

Jan Colenbrander op Gieseveld

1

x

nog eenig vlas

Derk Ruesing

1

2

x

nog 3 bosjes vlas

Fr: W: Hafkenscheid

1

4

x

nog 4 dito

Willemine Geldercamp

1

3

x

nog 3 dito

Fr: W: Hafkenscheid

1

4

x

nog 3 dito

denselven

1

7

x

nog 3 dito

Will: Vrieseler

1

8

x

nog 3 dito

Fr: W: Hafkenscheid

1

10

x

een hakkemes

Arend Heusingfeld

x

een trekpot

vrou Zesings

15

x

een dito

Aloff Radstaak

10

x

eenige rommelarije

Zweer Gesing

4

x

een vijsel

Gar: Wildenbeest

x

3 gewigten

Gar: Rettecamp

x

eenige rommelarije

Peter Kraets

x

een paar porceleine schotels

Hendr: Westerfeld

11

x

een paar dito

denselven

11

x

een dito bak?

Will: Kemperman

4

x

2 kogels

B: Coldeweij

2

x

een zak

Hermanus Beijer

6

x

D[ecember] 23 d[onderdag]

x

6 porceleine borden

Gar: Kemperman

6

x

nog 6 dito

Hend:Jan Haaxhorst

7

x

nog 5 dito

Derk te Kolff

2

x

2 spuelkammen

Will: Belterman

8

x

2 kannen

Hendrina Rexwinkel

7

x

6 forken

deselve

9

x

nog 6 dito

Derk Wassing

2

x

nog 6 dito

vrou Zesing

5
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28

29

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

11 lepels met 't bret

Gart Sampsen

14

x

koperen schuimlepel

Heer de Haes

11

x

een koperen lampe

Arnd Rexwinkel

17

x

tinne lepel en peperbus

Heer de Haes

15

x

1 zoutvat en lepel

Dersken Wisseling

9

x

een kom en zoutvat

Fr: Wisseling

8

x

een kom en 2 lepels

Derk ten Have

12

x

een koperen deurslag

Heer de Haes

x

2 tinne schotels

Arnd Rexwinkel

x

dito bak

Jan: Sev: Leneman

1

16

x

een dito bak

Arnd Heusingveld

1

18

x

een dito bak

Dersken Wisseling

1

18

x

2 dito schotels

Harmen Luijmes

1

8

x

3 dito schotels

Dersken Wisseling

1

18

x

2 dito schotels

Gr: Kemperman

1

14

bet

een snaphaan

Gart Zesing

3

10

x

een stok en strijkroster

Enneken Hutings

4

x

een koperen hanglamp

Harmen Ramaker

7

x

een metale pot

Hend: Rexwinkel

x

6 porceleine borden

vrou Sesings

8

x

2 dito schotels

deselve

6

x

2 dito schotels

Jan W: Marsseling

8

x

2 tinne borden

vrou Zesings

18

x

6 dito lepels

Will: Hengeveld

10

x

een vuurschup

vrou Zesings

7

x

een koekepan en ijzer

vrou Zesing

15

x

een schaal

deselve

x

blaaspijp en grijper

D: te Kolff

x

een stoof

vrou Zesings

4

x

een vogelkouw

Derk Borkus

8

x

een bedde

Jacob David

2

10

x

een kussen en peulewe

denselven

1

2

x

nog ene bedde

denselven

1

16

nog een oud beddeken

denselven

3

2 kussens en een peulewe

Aloff Radstake

2

bet
x
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Betaald

Guldens

Stuivers

Hendr: Bussing
Hebing en Halderman, borgen

4

4

x

2 kussens met slopen

Derk Radstaak

2

4

x

een gestreept bedde

Jacob Davids

4

10

een peulewe

Will: Kemperman

2

2

x

een bedde

Hendrikus Westerfeld

5

x

nog een bedde

Peter Buijel
Jan Gras en H: Halkers, borgen

6

x

een peulewe

Hendrikus Westerfeld

2

x

2 kussens en sloop

Jacob Davids

2

x

nog een bedde

Hend: Rexwinkel
Will: Vrieseler en Wissing

9

2

x

2 beddelakens

Jan Vriesen

1

3

x

nog 2 dito

Jan Venneman

1

6

x

nog 2 dito

Gart Kroesen

bet

een bedde

Gart Kemperman
Jan Venneman en Halderman,
borgen

8

x

nog een bedde

vrou Vels uit Ligtenberg
Have en Ramaker, borgen

9

x

nog een bedde

Jan Vriesen
Jan Venneman, Jan Harting, borgen

x

en peulewe

x

bet

31

Koper en borgen

nog een bedde

bet
30

Verkochte goederen

10

16
10

11

10

Jacob Davids

1

8

nog een peulewe

Hend: Rexwinkel

2

4

x

2 kussens

WIll: Kemperman

1

10

x

nog 2 kussens

Jacob Davids

1

16

x

een roede met gordijnen

Belterman

1

8

x

een oude gordijn

Garretjan Schuurmans

x

een zaadgewigte

Jan Ruesing

x

een tregter

H: Rexwinkel

x

een korff

Klaas Wildenbeest

4

x

eenig oud goed

Jan Buijel

4

x

een zak

G: J: Janssen

6

x

een lijn

vrou Zesing

5

x

een vleesstanden?

Hermanus Majer

x

een kuijpen

Dries Arntzen

7

x

2 melkvaten

vrou Hutings

4

x

2 dito

Gart Zessing

5
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32

Betaald

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

2 dito

Will: Arntzen

10

x

een brake

........ Grotenhuis

11

x

nog een brake

vrou Zesings

12

x

een baktrog en schrage

Bernd Venneman

1

x

5 ganssen

Peter Buijlen

2

bet

een paard

Gart Jan van Huet
Wildenbeest en Vrieseler, borgen

66

bet

een merrij paard

Albert Haank
Hiddink en Brokkeler, borgen

34

nog een merrij paard

Hend Messing op Klein Kroesen
Derk Bergenslag, borge

6

bet

nog een merrij paard
23 januari ontfangen op rekening
55-10
betaelt 4-10 (samen 60)

Geert Rensing
Bernd Zoman, Jan Koop, borgen

60

bet

een hengst

Derk Borkus
Will: en Grdus Kemperman,
borgen

21

x

een bonte vierse

D:J: Liefting
B: Wenning en Rougoor,borgen

14

x

een zwart munkelde maal

denselven en zelfde borgen

x

een zwart munkelde maal

idem

30

x

een witte vierse

D: J: Liefting en zelfde borgen

30

x

een boq?

Gar: Wildenbeest
Will: Vrieseler en Gart Wissing,
borgen

18

bet

een zwarte bonte koe

Bernardus Wijscamp
Ev: Rengeling en Will: Liefting,
borgen

37

bet

nog een dito koe

B: Wijscamp, zelfde borgen

39

x

nog een zwart bonte vierse

Derk Klein Büsing
Jan Buning en Hilderling, borgen

18

x

een grijse koe

vrou Zesings
Derk ten Have en Gart Zesing,
borgen

20

x

een gebeterde koe
24 januari ontfangen op rekening 51
gulden
28 januari ontfangen de rest met 6
gulden

Gradus Kemperman
Will: Kemperman, Derk Borkus,
borgen

57

bet

een kalff

Will: Belterman
Peter Buijel en Jannes Gras, borgen

4

bet

een grijs kalff

Jan Buijel
Peter Buijel en Hendr: Messing,
borgen

9

x

33

Verkochte goederen
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Betaald

Stuivers

13

5

x

een zwart blaarde vierse

Reind ten Have
Leijen en Have, borgen

8

10

x

een grijs maal kalff

Hend: Tichelevond
Will: Liefting,borge

7

15

een grijs kalff

Jurden Bulterman
Bernd Greven en Hendr:
Michelbrink, borgen

8

een grijs band kalff

Jan Zeijen
Have en Belterman, borgen

9

10

bet

een zwart bonte vierse

Peter van Dillen
Hend: Winters en W: te Boekkold

14

10

bet

een rood blaard kalff

Jurden Bulterman
borgen als voren

6

10

een vet pogge

Jacobus Berking

14

een zog, op de deel

Garret ten Brinke
Will: Berholte en Harm: Vriesen

22

5

x

een pogge

Lam: ten Ham
Derk Weting borge

3

10

x

nog een pogge

armen Luijmes
Gart Sampsen en H.J. Bierik

3

10

bet

nog een dito

Roeloff Tuit
Jannes Gras en H.J. Bierik

3

12

x

nog een dito

Jan Will: Veldhorst

2

15

x

nog een dito

Bernd Wenning

2

7

x

nog een dito

Harmen Luijmes
Gart Sampsen, H.J. Bierik borgen

3

16

x

nog een dito

Jan Tammel

3

bet

een verken

Lamm: Heijderman
Gart Sampsen, Jan Armer, borgen

8

bet

1. drie leuth huven

Gart Zesing

2

x

2. 3 dito

Bernd Venneman
Arnd en D.J. Rexwinkel

7

10

x

3. 4 stuks

Arnd Rexwinkel
Jan Rexwinkel en Wissing

10

5

x

4. 3 stuks

Herm: Huijink

5

x

5. drie stuks huven

Bernd Loman
Geert Rensing en Hengeveld

5

x

eenige huven

Steven Zesing

12

x

nog eenige huven

idem

12

x

x
bet

36

Guldens

Hend: Hulscher
Jan Vriesen en Jan Scholten,
borgen

bet

35

Koper en borgen

een winter maal

bet

34

Verkochte goederen
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Betaald

Verkochte goederen

x

38

Guldens

Stuivers

D[ecember] 24 vrijdag
een wagen

Willem Kemperman
Willem Arntzen, Jan van Dillen,
borgen

14

bet

nog een wagen

Hend: Rexwinkel
Gar: Wissing en Bernd Bongers,
borgen

35

x

een lange karre

Zweer Gosing
G.J. Janssen, H:W: Colenbrander,
borgen

10

x

twee reppels

H:J: Mellendijk

x

2 biertonnen

Hartgen Lamers

1

12

x

2 dito, tonnen

Harmen Luijmes

2

4

x

een tonne en 1/4 en klein vaatjen

Willem Arntzen

x

een teertonne en vaatjen

Jan ten Horst

x

een koe trog

Jan Wissing

x

een dito

Harmen Ramaker

x

een dito

denselven

x

een kuijp

Harmen Luijmes

2

2

x

een paar wagen leeren

Hend: Rexwinkel

2

10

x

en paar dito

Will: Kemperman

x

en paar dito

Bernd Venneman

1

x

2 sligt eegden

Jan Obering

1

x

een eegde met hamscheide

Willem Vrieseler

2

x

een kruijwagen

Fr: Vreeman

11

x

een slijpsteen

G: J: Janssen

17

x

een schulpploeg

Jan Kempen
G:Kemperman, Jan Nagel

8

5

x

twee dito

Zweer Gesing

4

10

x

een lugte

D: J: Leijen

een bedde met sijn toebehoor [L.Ra.s]

F: W: Hafkenscheid

6

een kiste op de kamer blijvende tot
donderdag

Jan Leijen, D.J. Leijen en

3

een horologie

Gen Loman
Hendr: Michelbrink, Jan Brussen,
borgen

x

een rooster

D:W: Liefting

17

x

een haaltjen

Gr: Rexwinkel

12

x

een spelde kussen

Jenneken Scholten

x

37

Koper en borgen

bet
x
bet
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39

40

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

mutzen

Elsken Vos

x

een tafellaken, 2 servetten

Will: Schuurman

1

11

x

2 halsdoeken

D: J: Leijen

1

11

x

eenige mouwen, mutzen

vrou Messings

1

x

een rekenboek

Jan Buijel

x

5 nieuwe mutzen

Bernd Michelbrink

2

15

x

3 dassen en 1 paar mouwen

fr: W: Hafkenscheid

1

13

x

een goudgewigte

Hr. de Haes

x

een kaste

Carolius Mulderman
Have en Fr: W: Hafkenscheid,
borgen

8

x

een haal en lenghaal

Ever Bussing

1

10

x

2 haardijzers

Grad: Rexwinkel

1

12

x

een haal

Hend: Rexwinkel

2

3

x

een zoutvat

H: J: Schuurman

x

een zweep en toom

Jan Wissing

1

x

4 tafellakens

vrou Zesings

2

x

3 dito

deselve

1

x

een jak

deselve

15

x

nog een jak

deselve

10

x

nog een jak

deselve

10

x

een vrouwen rok

eadem

x

een ritsijzer

Fr: W: Hafkenscheid

7

x

een zakpistool en hoorn

Hr: de Haas

8

x

een kinderdeeken

Will: Kemperman

x

2 lakens

Heer de Haes

2 dito

Janna van Dillen

1

x

2 hals servetten

Hendrina Venderbos

1

x

3 mutzen

vrou Zesing

x

een doosjen, 9 mutzen

deselve

1

x

2 lakens

Gradus Kemperman

2

10

x

een laken en tafellaken

Janna van Dillen

2

6

x

2 lakens

Will: Schuurman

1

2

x

3 lakens

H:W: Heusingfeld

1

17

x

2 schorteldoeken

Vrou Zesing

1

x

een lapje linnen

Fr:W: Hafkenscheid

2

bet
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42

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

1

12

x

3 handdoeken en 1 tafellaken

Will: Kemperman

x

een bonte schorteldoek

Hendrina Venderbos

15

x

2 kussenslopen

vrou Messings

10

x

eenig goed

Will: Belterman

1

11

x

4 kussenslopen

Janna van Dillen

1

7

x

4 dito

Evert Bussing

x

een jak

Gradus Otten

1

x

een lapjen pellen

Harmen Kool

1

x

een jak

vrou Zesing

x

een zwarte rok

eadem

1

x

een lap beddetiek

Jan Buijel

1

10

x

een bak?

vrou Zesing

1

10

x

een mansrok en hoed

deselve

5

5

x

eenig mansgoed

deselve

1

10

x

een tinne vles

Jannes Kemperman

1

3

x

een tafeltjen

vrou Zesing

13

x

een tafel

Harmen Luijmes

10

x

kasten

vrou Zesing

15

x

een groten kast

deselve

x

een coffijmole

Fr: W: Hafkenscheid

x

een richel?, in de kamer

vrou Zesing

x

een kaste

Evert Bussing

x

een ronde tafel

Jan Leijen

18

x

olijsteen, zakjes

Pliester qq

8

x

een pan en ijzer

Jan Leijen

x

een pot met honing en rent

Brend Venneman

x

een keulse pot

Jan Kempen

x

een pot met boter

Gart Zesing

2

x

eenig ongel

vrou Messings
Willem Kemperman

4

bet

nog een boom ongel

D: J: Leijen
Jan Leijen, borge

5

x

een stander met vleijs

vrou Zesing

4

x

stander met zuurkool

deselve

1

x

een tonne met bonen

deselve

1

x

2 vaten met vleijs

deselve
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43

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

een heel varken, gezouten

H: J: Bierik
Herm: Lamers, Jan Obering

x

een tonne en eenige boter

deselve vrou Zesing

x

21 vlessen

Den Spethslager

12

x

een melktonne

J: W: Veldhorst

7

x

een vat met bonen, en een olievat

Hend: Hengeveld

19

x

2 kroeken

Jan Wildenbeest

9

x

een vleesgavel

vrou Zesing

5

x

een vuurschap en tang

Zweer Gesing

7

x

10 stoelen, en bank

vrou Zesing

1

x

een zak met gerste

Hendr: Rexwinkel

5

x

nog een zak met gerste

denselven

1

10

x

een zak met rogge

Antoni Franssen

2

6

x

een zak met boekweite

Hend: Rexwinkel

4

10

x

een grote paardetrog en reupjen

G.J. Pepping

x

wwnig los stroe op stallen

Zesing

3

2

ontf

1. voor 3 vim strook, per vim f:2-14

Hartger Lammer
B Benneman en H.J. xxxx

6

15

ontf

2.nog 3 vim "" a f: 2-14

Jan Obering
Hartger Lammers en J.Obering

2

14

nog 3 vim, per vim: f: 2-10
heeff niet ontfangen

Hermanus Lammers
B: Michelbrink en H.J. Bierik

-

-

x

3 viem 22 garven haver, per vim f:
2-12

Harmen Kool
Jan Wissing, en Will: Arntzen

8

2

x

viem 3 garven boekweite, per vim, f:
4-8

Jan Scholten
Jan Muijl en B: Venneman

x

eenige rogge in huis, per vim f: 3-10
103 gerven

Gart Jan Janssen
Willem Janssen, Zweer Gesing

10

x

gedopdorste gerven, 18 stuijv:

G:J: Janssen

18

de halfscheid van tabak

Hendr: ten Have
Barnd Michielbrink, en H.J. Brink

x

een hexl kiste

x

44

bet

18
1

8

8

22

25

10

Harmen Kool

1

4

een grote kiste

Will: Vrieseler

2

4

x

een tonne en schepvat

Manes Vossers

x

een baktrog

Zesing

1

x

1 emmer

Harmen Kool

1

x

1 emmer

Harm: Lammers

x

1 schepel

H: W: Colenbrander

x

een spind

Gr: Kemperman
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1
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6
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45

46

47

Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

2

2

x

een waspraam

Stephen Sesing
Borge voor vrou en Steven Seesink
voor haar aangekofte: Fr: W:
Haafkenschijt en Garrit Seesink

x

een lonnie

M: Michelbrink

x

eenige rommelarie

B. Venneman

1

x

de enden op 't water

Jan Wildenbeest

1

x

alle hoenders

vrou Zesing

x

een stortkarre

H: Rexwinkel

4

x

nog eene dito

Hend: Hengeveld

3

x

nog eene

Gar: Biening

2

x

een rad

B: Michelbrink

x

een blokwagen

Hr: de Haes

x

stroo, 3 vim, per vim in de schuur f2-8
4 viem 25 garven

Dit heer Snethlage

9

4

ontf

3 vim dito

zelfden

2

8

bet

de rogge per vim f: 4-0-0, 6 vim 90
garven

Jan Groot Bussing
Jan Obering en Derk Klein Buiving

x

1e hooij, per 100 Lb: 5 stuijv; tot 1000
Lb: toe

Hermanus Reijmers

2

10

x

2e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st.

Zweer Gesing

2

10

x

3e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st.

denselven

2

10

x

4e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st.

Willem Kraijenbrink

2

10

x

5e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st 1000
ontfangen

Evert Colenbrander

2

10

x

6e duijsend lb:, per 100 lb: 6 st.

Steven Zesing

2

10

x

7e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st.

Harmen Post

3

x

8e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/4 st. f:

Evert Colenbrander

2

12

x

9e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/2 st. f:

Jannes Oving

2

15

x

10e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/4 st.

Willem Arntzen

2

12

x

11e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/2 st.

Lammert Föcking, heeft niets
ontfangen

-

-

x

12e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/2 st.

Steven Zesing

2

15

x

13e duijsend lb:, per 100 lb: 5 st.

Tonnis Gewing

2

10

x

14e duijsend lb:, per 100 lb: 5 stuiv.

H: W: Colenbrander

2

10

x

15e duijsend lb:, per 100 lb: 5 1/4 st.

G: J: Bierman

2

12

x

16e duijsend, of den rest per 100 lb: 5
stuijv:

Gart Jan Colenbrander

1

7

x

een hoop kwekken

Zesing

1

15
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48

Betaald

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

x

een koolkorff met slieten

Jan Will: Menseling

1

11

x

een dito korff, distelhaam, lankwagen
etc. in de schuur

Gar: Kemperman

1

1

x

een teervat

Jan Leijen

x

een partij oud holt

Zesing

x

3 wagen planken

Jan Leijen

x

2 weesbomen

D.tr: Snethlage

x

2 wagenplanken

H: J: te Velde

x

een hoopjen old holt

Zweer Gesing

x

eenig oud holt

Zesing

x

eijken en weekhout op de kaalstede
en in den bosch

Willem Perebolt
Gart ten Brinke, en H: J: Rougoor

62

x

een koolhoop

Bernd Venneman
Hendr Rexwinkel en Will:
Belterman

29

bet
x

49

Verkochte goederen

nog een koolhoop

5
16
1

8
11

1

3
12

2

56

4 schragen te zagen

14

ontf

boekweit in den barg, per vim f: 4 –
12,
1 duijsent 200 hondert en 12 garven
ontfangen
nog 2 vim, per vim f: 4-16

D Heer Snethlage

x

den rest der boekweit,per vim f: 4-16

denselven

ontf

eenige getopdorschte rogge, in den
barg,per vim f: 1 - 10

Major Minhgorius

9

bet

1e rogge, 2 vim, per vim f: 3-18

Toni Wensing
Juden Bulterman, Jan Buijel

7

bet

2e 2 vim dito, per vim f: 4-0

Bernd Kip
Hermanus Reimes, Jan Wemeling

8

bet

3e 2 vim dito, per vim f: 4-0

Jan Obering
Bernd Reimes, D Hr Snethlage

8

x

4e 2 vim dito, per vim f: 4-0

Seth groot Nibbeling
Lam: ten Maat, Will: Nibbeling

8

x

5e nog 2 vim rogge, per vim f: 4-0

denselven en zelfde borgen

8

x

6e nog 2 vim, per vim f: 4-0

Jan Kempen
Jan ter Maat en H. Huijink

8

x

7e nog 2 vim, per vim f: 4-4

Jan Kempen
den zelfde borgen

8

8

x

8e nog 2 vim, per vim f: 4-4

Jan Kempen
den zelfde borgen

8

8

bet

9e nog 2 vim, per vim f: 4-6

Steven Sesing

8

12
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54

4

16
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Betaald

Verkochte goederen

Koper en borgen

Guldens

Stuivers

8

12

12

8

bet

10e nog 2 vim, per vim f: 4-6

Toni Wenssing
Jud: Bulterman, Jan Buijel

ontf

11e den rest der rogge, per vim f: 4-6

Toni Franssen
Hend. Jan Brinnk en Ev: Helmes,
borgen

x

een stall leer

Zesing

x

Geen meerder gereede goederen van
Steven Sesing en desselfs huisvrou zig
bevindende, is den verkoop hiermede
geeindigt, en 't prothocoll gesloten, op
't Goed Zesing den 27 December
1774
J. A. N. Bögel,
H. Berkhoff, M. Pliester

2

Terug naar het hoofdstuk ‘1754 - 1774 Steven Seesink
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15. Financiële afwikkelingen van de faillisementsverkoop
21 januari.
[8]
Restanten van den gerigtellijken verkoop van Steven Sesink
[Wi]llem Haafkenschijt
Den Heer de Haes
las
1=4=
Een coperen schuijmlepel
1=7=
Een tinnen lepel een peperbos
1 = 10 = Een coperen duerslag
Een goudgewigt
Twee laekens
voldaen
er Majoor Mechorius
- Heer Drost J.A.N. Bögel
opdorste garven ad 9 = "
den 21 Januarij voldaen

0 = 11 =
1 = 15 =
1=3=
“=8=
“ = 17 =

24 april.
[3]
Borg den 24 april 1675
Coram den heer Drost J.H. Bögel, ceurnoten
kerkmeester Berkhoff en M. Pliester.
Compareerde Mr. J.L. de Haes, in qualiteit
als volmagtigen van den Heer H.A. Thelosen
geadministreert hebbende het Rent-Comp: van het
Hooggr. Huis Bergh, te kennen gevende dat den compt:
pq voor agterstendige pagten op den 22 en volgende
daegen des maand dec. 1774 gerigtelijk heeft doen
distraheren de gerede goederen van Steven Seesink en
desselvs huisvr .
En vermits den termijn binnen welke de penningen van die gedistraheerde goederen geprovenieert
door den Hr. Receptor aan den executant na teneus van
het regt moeten uitgetelt worden, geexpireert is,
so versogte den comp't pq dat vooraf uit die penningen aan de onderstaenden crediteuren, met welke den
compt ter preventie van contesten over gesustineerde preferentie sig in der minne heeft gevonden,
mogen worden gevalideert en uitgetelt als volgt:
1mo Aen den pagter Egbert Joosten wegens middelen over
den jaere 1774 en wegens hooftgeld over het selve
jaar
2do Kerst Hassels wegens een half jaer middelen verschenen in juni 1773 per resto
3.Willem Bussink wegens paerden geld
over het lopende jaer tot den distractie ter
4o Jan Kolenbrander wegens middelen
over dit lopende jaer
5o Fr. W. Hafkenscheid wegens paerdengelt over 't jaer 1774
6to den ontfanger der verpondingen
over 1771, 1772 en 1773. met de opstuivers
7to Berend Schaars wegens het lopende
jaer hooftgeld van 8 personen tot de
distractie ter
Jan Scholten wegens verdient loon over

f 30 - 6 5-:3-020 - 0 3 - 12 100 - 11 -8
34-
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de jaeren 1773, 1774 en 1775 tot de distractie
incluis
[4]
8o Hendr. Driessen wegens verdient loon
verschenen ter tijde der distractie
9o Harmen Scholten wegens het lopende
jaer verdient loon sullende verschijnen
op maij aenstaende
10o Derk Jan Scholten wegens verdient
loon over het vorige en dit lopende
jaer
11o Hendr: Geesink wegens verdient loon
mede over dit lopende jaer te verschijnen
als hiervoor
12. Hendrina Venderbos over het vorige
en dit lopende jaer
13. Aen den bediende advocat van de vorenstaende crediteuren wegens salaris
de summa van
En dat dit voorafgegaen zijnde het restant
der penn: na aftrek der gerigtskosten
en subiurings jura ter summa van
sig nog monterende de somma van
Aen den compt pq mag worden uitgereikt
om daaruit de rekening van sijn bedient
advocat uit consideratie gestelt zijnde op

48 - : —————213 - 13 - 8
213 - 13 - 8
9 - 10 21 - : 16 - : 18 - : 28 - : 40 - : -

244 - 0 -

80 - “ ____________
670 - 3 - 8
te voldoen en het overschot in minderingen van de pretensies
van compts p[rinci]paal te ontfangen.
En sulx ten einde hieruit ten allen tijden
kan consteren, dat vermits er van de
gedistraheerde goederen in't geheel geprovenieert zijn eene summa van
seventien hondert twee en twintig Gl
drie str, agt penn:
1722 - 3 - 8
Er dus na aftrek der vorensgem: penningen te samen ter summa van
alleen in minderinge van compts.
pretensie sig relatie tot den acte van
peindinge monterende twaelf hondert drie en dertig gl 11 str, hebben
kunnen worden voldaen de summa
van duisent twe en vijftig guldens
waarop gecompareerd is den Rm. B. Aalkers
en heeft verklaard, namens den pagter Egbert
[5]
Joosten en mede namens F. W. Haffkenscheid, die hiervoor tegens hunne namen
uitgedrukte summen te hebben overgenomen;
vervolgens compareerden Kerst Hasselt,
Willem Bussing en Jan Colenbrander,
hunne namen uitgedrukte summen
te hebben ontfangen;
voorts compareerde Mr. J.L. de Haas
en verklaarde de drie jaren verpondinge
© - A.C.P Seesink-van der Pluijm - P.M.Seesink - R.M.J.Seesink
November 2020

184

voor den heer ontfanger Tengbergen,
na zig genomen te hebben;
dan nog compareerde Jan Scholten,
Hendrik Driessen, Jannes Scholten,
Derk Jan Scholten, Hendrik Gosing,
en Hendrina Venderbosch, geadsisteert met
voorn: Hendrik Gosing en verklaarden
tesamen mede ijder die tegens hunnen naam
uitgedrukte summe te hebben ontfangen;
gelijk mede H.W. Aberson namens den
pagter Beernd Schaars de summe tegens
desselfs naam uitgedrukt, en mede als bediend advocaat van denselven en de andere
voorgemelde crediteuren, sijn salaris boven
post 13 uitgedrukt, verklaerde ontfangen
te hebben.
En hebben alle vorengemelte crediteuren
verklaard, met die schikking genoegen genoomen te
hebben, waarna den Heer exutant q.p. verklaarde
het overschot, na aftrek der gerigtskosten,
uit handen van den receptor te hebben
ontfangen, ter summa en invoegen, als
hiervoor uitgedrukt.
J.H. Bögel

H. Berkhoff
M. Pliester

26 april.
[50]
1775 Den 15 febr. ontfangen van
Frans W: Haaffkenschijt voor
reekeninge van Steven Sesink
35 gl. 14 st
1775 den 26 april Garrit Sesink betaelt op rekeninge van
Steven Sesink zijn gekofte 21 gulden
den 4 augus: ontfangen van Lambert
Roes voor Steven Sesink 32=15
6 st voor den scholtus Elskamp
waar meed 't gekoft van Steven Sesink is voldaen

=6
___
33=

35

14

21

-

32

15

___________
1 89
9
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16. Verkoop, 7 maart 1799 (verkoop huisje van Steven Seesink)104
Het huisje dat Steven Seesink en zijn vrouw hebben bewoond werd vlak voor het overlijden van Steven
Seesink (op 23 april) niet meer verpacht maar werd op 7 maart verkocht. Niet voor verdere bewoning/
verpachting, maar uitsluitend voor de afbraak van de opstal.
[1]Den inslag van het Goet
Seesink, met het 4de
pond spekslag, daarbij
gelegt, vide105 de rolle fol.
77, heeft Jan Elshof in
eene pagt behouden
voor 70 1/4 Dl., in gls
dit stuk bouland word verder
bij 't goed Seesing
gebruijkt en daarvan de 3de gerve106's
jaars opentlijk verpagt
het huijsje
is in 7 maart
1799 verkoft en
word de kooppenninn
over dat jaar verreekent
[2]

[3]

105 = 7 = 8
Het Nibbelinks stuk
De Heurnhorst met het
gedeelte bosland daarbij,
met 2 koeweidens in
den bosch, en huijs, en
hof, heeft Stephen
Seesink de vorige 6 jaren
in pagt gehad, zijnde
denselven bij deese? generale
verpagtinge niet wederom
tot pagtes aangenomen
vermits geresolveert107 is, het
huijsje te verkopen, en het

land wederom, als voorheen onder de steede te
leggen108.

109Tweede

extraordinairen
ontfank
Op den 7 Maart 1799 heeft
den rendant aen de
meest biedende den opstal
van het huijsje staande
op het goet Seesink, door
Stephen Seesink bewoont,
geveilt, als te zien bij de
annexe koopsconditie,
verkoft aen Willem
Massop voor 153 daalder
in guldens

229 = 10

Inv. Bergh 4616-1797.
(latijn) zie.
106 3de wil zeggen dat van elke 3de schoof (koren) voor de verpachter was, de andere 2 schoven voor de pachter.
107 Besloten.
108 Dit land dat tijdelijk [van 1775-1799] aan Stephen Seesink is verpacht, gaat weer (zoals voorheen) behoren tot het Goet Seesink
(“de steede”).
109 Inv. Bergh 4616-1799.
104
105
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item 4 stuijver per daalder
feitgeld, in guldens
Octava summa
van
ontfanck
--------------F 560 = 2 =

30 = 12

260 = 2 =

[4]
Uulft
den 7 maart
1799

Conditien
Waarop de gecommitteerdens van't Hoog Graaflijk
huijs Bergh aan de meestbiedende zullen
verkoopen den opstal van het huijsje, staande
op het Goet Seesink, door Stephen Seesink
tot hiertoe bewoont, off wel alle materialen
van hout, steenen dak etc, waaruijt het zelve
is bestaande.
1
De verkopinge geschiet met hogen, of mijnen
na goetvinden, en sulx met daalders, van
32 stuijver, te betalen op den 2, of 4den
Novemb. deezes jaars 1799, op welken tijd
den koper sal kunnen volstaan met daalders
van 30 stuijvers, aan den rentmeester te
betaalen.
2
Datelijk na den finalen toeslag zullen kopers
van ieder daalder voor feitgeld moeten
betaalen 4¼ stuijver, alsmeede voldoende
borg stellen, zig als selfs schuldenaar zal
verbinden voor de nakominge des conditien,
en betalinge des koopspenningen, onder afstand
van alle exceptien den borgen in regten verleent.
3
het huijsje word bij parceelen, en ook in't geheel
opgehangen, sullende de hoogste prijs den koop
stellen, blijvende datelijk na den finaalen
toeslag voor risico van kopers.
4
Kopers zullen zelfs het gekofte huijs, op hare
kosten moeten afbreeken, en wel binnen den
tijd van 6 weeken afgebroken, en vervoert
moeten hebben, bij verbeurte, dat alle materialen
die na die tijd op de steede bevonden worden,
datelijk, onvermindert den koopspennink, aan
het huijs Bergh zullen vervallen.
5
Na den finalen toeslag behouden de gecommitteerdens twee uuren beraad, om den koop te
accordeeren, of kopers te bedanken, tot hoe
lang deze lue? zullen verbonden blijven voor
haaren gedanen bot.
Na duidelijke voorleesinge dezer conditien
is met de verkopingen voortgevaren als volgt
en wel eerstend in 2 parceelen, namentlijk
alle zig aan het huijsje bevindende steenen
met die van den bakoven onder beraets
Jan Willem Colenbrander voor 17.
Tweedens alle zig daar aan bevindende hout,
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en dat onder beraets Johan Haffkensschijds voor 78.
30 - 12 - 0
Beijde perceelen te zamen, of wel het geheele
1 - 18 -4
huijsje. Willem Masop voor 140.
———- Willem Masop voor
f153 - daeler
32 - 10 -4
solvit
Hendrik Kempers
het armegeld Steven Barentsen
voort betaalt

Terug naar het hoofdstuk ‘1754 - 1774 Steven Seesink’
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17. Pachtrekeningen met vermelding Frerik Elshof

marge
62
Fertpenn
van de stede
66-15-4
spekslag
22-13-12

marge
Jan Heebink
f:26
f 60

1101774-1778 [tweede deel, zie Seesink 1ste deel]
Fred. Elshof als overnemer van deze stede met
Petri111 1775, debet wegens 't overgenomen hout getax.=112
wegens t mist en mistregt113 getaxeert

2/3 feitpenn van 't Goet Sesink, en ‟t spekslag
1775 den 25 april hierop door Elshof bet:
1775 den 7 aug. Nog
1776 den 27 aug. door F:W: Haffkenscheid
1777 den 25 Feb. neffenstaande 48 gl 2 st 11 pen
Voldaan 't rest

[1774]

263=“=
38=30=

153-“40-“100-“-

59=12=11
343-2-11

293
48-2=11

Fred. Elshof debet voorstaande pagt van
het Goet Sesink, met de torf, en het spekslag
verscheenen Martini

1775

354=15=

1777 den 25 Feb betaalt op
1777 den 12 junij nog betaalt op
1778 den 7 april 't rest met dlrs114 à 32 voldaan

1775
1775
1775

dito betaalt op
1778 den 3 Sept. nog betaalt
1779 den 2 aug. betaalt op Rekening

1776

121=15=
93-0164-18379-13
167-10172-10250-0-

1780 den 7 octob 't rest van
voldaan met .....................

1777

1151785-1790
Frederik Elshof debet Martini
den inslag van 't Goet Seesink 38 dal
11¼ vaam torf
het 4de pand spekslag 30 dal

1776 …

1785

1786 den 30 Decemb betaalt op Martini
1787 den 1 Decemb. voldaan ‟t rest

1785
1785

dato betaalt op
1789 de 30 maart voldaan ‟t rest

1786
1786

1.7-8

57-:
11-545-0113-5
44-1068-15113-561-052-5

1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
1787 Wisch GA 963 Volkstelling.
112 Getaxeerd = geschat.
113 Mest en het mestrecht.
114 Dlrs = daelers = daalders = 1,5 gulden.
115 1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
110
111
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pro a..a116
bet: 21 gl

dato betaalt op
1790 den 14 april voldaan ‟t rest

1787
1787

dato voldaan
dan nog betaalt op
1791 den 18 april voldaan ‟t rest

1788
1789
1789

dato betaalt op
1791 den 10 junij voldaan ‟t rest

1790
1790

113-5
80-15
32-10
113-5
113-5
57-356-2113-535-677-19113-5-

Terug naar het hoofdstuk ‘1775 - 1791 Frerik Elshof’
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is niet goed leesbaar, geen idee wat hier staat.
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18. Pachtregisters met vermelding Jan Elsho

marge
borgen
Jan Hebink
G.J. Martens

17-8

1171791-1796
Jan Elshof118
Debet Martini 1791
den inslag van 't Goet Seesink met
het 4de pand spekslag bij den inslag gelegt 70 1/4 daald
11 1/4 vaam torf

1792 den 7 maart voldaan
1793 den 9 april voldaan
1794 den 8 julij voldaan
1795 den 15 julij voldaan
1796 den 13 julij betaalt op
1797 den 7 april voldaan ‟t rest

116-12-8
komt voor 6 ton kalk van den oven gehaalt à 9 st
1797 den 7 april in geld voldaan ‟t rest

marge
Jan Hebink
A.T. Baijl

1791
1792
1793
1794
1795

105-7-8
11-5116-12-8
116-12-8
116-12-8
116-12-8
116-12-8
115-15

1796

1191797-1799
Jan Elshof
Debet Martini 1791 den Inslag
van het Goet Seesink, met het
het 4de pand spekslag, bij den Inslag
gelegt 70 1/4 daald
11¼ vaam torf

1798 den 15 feb bij Rek. bet. Op
1799 den 13 maart voldaan 't rest

1797
1797

dato betaalt op
gevaaren 3 vaam torf
1800 den 17 febr. Voldaan ’t rest

1798

dato betaalt op
1800 den 14 octob nog bet: op
1801 den 28 feb op rekening betaalt
van deeze 303 gl betaalt Elshof
voor de Heurnhorst, hof, en huijs steede
en 't gedeelte van den bos, soe Stephen120
Zeesink in pagt heeft gehad, en nu
onder de inslag met 1798 onder de
inslag van Elshof gelegt is, 15¾ dl
maakt in guldens
soo hij bij t jaar 1798 nog

1799
1799

moet betalen item over 1799
feitgeld over 5 jaren van 15¾ dl

1798

2-14
113-18-8
116-12-8

105-7-8
11-5116-12-8
9-4
107-8-8
116-12-8
24-11-8
3-:89-1116-12-8
51-:66-0186-0303-0

23-12-

5-8-4

140-5-0

1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
Jan Elshof is hoogstwaarschijnlijk een zoon van Frerik Elshof.
119 1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
120 In 1799 overleed Stephen Zeesink.
117
118

ff
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nog daarmede voldaan den
pagt over 1800

140-5-0
309-10-12
303-06-10-12

Hieraf
dus blijft Elshof schuldig
1802 den 9 jan: deeze 6 gl 10 st 12 penn: voldaan
marge

1211797-1799

36

Het Nibbelings steek, de Heurn
horste, met het gedeelte bosland
met twee koeijen weijdens in
den Bos, en huijs en hof bij
Stephen Seesink in pagt geweest.
Jan Elshof debet martini 1801
1802 den 9 jann op Mart. 1801 bet:
1803 den 3 maart nog betaalt
1803 den 30 maart voldaan 't rest

1801

dato betaalt op
1804 den 7 april voldaan 't rest

1802
1802

140-5-0
40-089-011-5140-5104-036-5140-5-

Naast de bovenstaande vermeldingen in de pachtregisters van het huis Berh, vinden we hem vermeld als
bewoner van de (hoofd)boerderij Zesink, getuige diverse vermeldingen in het Gerechterlijk Archief van
Wisch:
1795: Vermelding in 1795122
Den bouwman op Zesink 9 personen
Steven Zesink
2 personen
[de zwager van zijn vader Frerik]
1801: Vermelding in 1801123, waarin het “Getal der huizen in de rotten124”
Ook Jan Elshoff wordt hierin genoemd
1808: Vermelding in 1808125
Binnenheurne, bevolking 26 juli 1808:
#43. Sesink, 8 zielen
1809: Vermelding in 1809126
Binnenheurne, bevolking 18 februari 1809:
#43. Jan Elshof, 8 zielen
1811: Vermelding in 1811127
Op 5 maart bij Jan Elshof: 4 mannelijke, 3 vrouwelijke personen
Vermelding eveneens in 1811128
#273. Buurschap Binnenheurne
Jan Elshof op Zeesink
Met 3 knechten en 2 meiden.

Terug naar het hoofdstuk ‘1791 - 1813 Jan Elshof

1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
1795 Wisch GA 969 Volkstelling.
123 1801 Wisch GA 964 Volkstelling.
124 Een rot is een wijk, buurtschap of gehucht.
125 1808 Wisch GA 965 Volkstelling.
126 1809 Wisch GA 965 Volkstelling.
127 1811 Wisch GA 968 Volkstelling.
128 1811 Wisch GA 1983 Quotisatie.
121
122

’
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19. Informatie uit het Bevolkingsregister Varsseveld
V.w.b. boerderij Seesink Binnenheurne, indeling in register/periodes.
Register
Oud-archief
Oud-archief
1
2
7
11
14
19
26
33
41
52
I
II
III

Periode
1808-1809
1811-1825
1826-1828
1829-1838
1839-1848
1849-1861
1862-1870
1870-1880
1880-1889
1890-1899
1900-1911
1912-1921
1922-1931
1932 feb - 1940 apr
1940 mei - 1951 jul

Huisnummer van de boerderij Seesink
43
273
272
453
453
511
237
237
299
C316
C319
D118
D38
D42
D42

Terug naar het hoofdstuk ‘1814 - 1848 Johannes Iltink’
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20. Invoering Kadaster

Op de oudste kadastrale kaart129 van Gelderland uit 1832 staan voor ’t Goet Seesink, voorzover bekend is,
met als perceeleigenaar Van Voorst van Hohenzollern Simaringen de volgende percelen met het bijbehorende
grondgebruik en opbrengst per hectare weergeven:
Varsseveld D428 8030 m2
Varsseveld D429 10790 m2
Varsseveld D460 11650 m2
Varsseveld D461 5310 m2
Varsseveld D470 20430 m2
Varsseveld D471 2690 m2
Varsseveld D472 5450 m2
Varsseveld D518 56930 m2
Varsseveld D519 2970 m2
Varsseveld D520 4420 m2
Varsseveld D521 3590 m2
Varsseveld D522 1560 m2
Varsseveld D523 30310 m2
Varsseveld D524 900 m2
Varsseveld D525 9420 m2
Varsseveld D526 10540 m2
Varsseveld D527 2600 m2
Varsseveld D528 3480 m2
Varsseveld D529 93030 m2
Varsseveld D529a 2590 m2
Varsseveld D530 2310 m2
Varsseveld D532 10470 m2
Varsseveld D533 780 m2
Varsseveld D547 20500 m2
Varsseveld D549 81980 m2
Varsseveld D550 2730 m2

129

bos
bos
bos
bouwland
bos
bouwland
weiland
bos
bos
bouwland
bos
dennenbos
bos
dennenbos
bos
bos
weiland
bos
bos
bos
dennenbos
bos
bos
bos
bos
dennenbos

klasse 5
klasse 4
klasse 5
klasse 3
klasse 4
klasse 3
klasse 3
klasse 3,4
klasse 3
klasse 3
klasse 1
klasse 1,2
klasse 1
klasse 2
klasse 3
klasse 3
klasse 4
klasse 3
klasse 4,5
klasse 3
klasse 1
klasse 4
klasse 5
klasse 2
klasse 4
klasse 2

belastbaar inkomen f 1,20
belastbaar inkomen f 3,24
belastbaar inkomen f 1,75
belastbaar inkomen f 6,37
belastbaar inkomen f 6,13
belastbaar inkomen f 3,23
belastbaar inkomen f 3,82
belastbaar inkomen f 24,68
belastbaar inkomen f 2,08
belastbaar inkomen f 5,30
belastbaar inkomen f 6,46
belastbaar inkomen f 1,25
belastbaar inkomen f 54,56
belastbaar inkomen f 0,54
belastbaar inkomen f 6,59
belastbaar inkomen f 7,38
belastbaar inkomen f 1,04
belastbaar inkomen f 2,44
belastbaar inkomen f 20,93
belastbaar inkomen f 1,81
belastbaar inkomen f 2,31
belastbaar inkomen f 3,14
belastbaar inkomen f 0,12
belastbaar inkomen f 24,60
belastbaar inkomen f 24,59
belastbaar inkomen f 1,64

Bron: HisGis.
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Varsseveld D551 1520 m2
Varsseveld D552 390 m2
Varsseveld D553 7870 m2
Varsseveld D554 7770 m2
Varsseveld D555 19620 m2
Varsseveld D556 47020 m2
Varsseveld D557 2630 m2
Varsseveld D558 23390 m2
Varsseveld D559 3850 m2
Varsseveld D560 1940 m2
Varsseveld D561 840 m2
Varsseveld D562 660 m2
Varsseveld D564 1220 m2
Varsseveld D565 2090 m2
Varsseveld D566 2490 m2
Varsseveld D568 2290 m2
Varsseveld D569 26190 m2
Varsseveld D570 4530 m2
Varsseveld D571 3670 m2
Varsseveld D572 7380 m2
Varsseveld D572a 2990 m2
Varsseveld D624 3060 m2
Varsseveld D625 5340 m2
Varsseveld D626 29570 m2
Varsseveld D628 2740 m2
Varsseveld D629 15620 m2
Varsseveld D630 9760 m2
Varsseveld D631 3570 m2
Varsseveld D632 3480 m2
Varsseveld D633 28340 m2
Varsseveld D634 6300 m2

dennenbos
klasse 2
bos
klasse 3
bos
klasse 2
bouwland
klasse 3
bouwland
klasse 3
bos
klasse 4
bos
klasse 2
bouwland
klasse 2,3
dennenbos
klasse 2
huis en erf
klasse 1
gebouw klasse 7
tuin
klasse 2
weiland
klasse 1
tuin
klasse 3
tuin
klasse 3
boomgaard
klasse 3
dennenbos
klasse 2
bos
klasse 3
weiland
klasse 2
weiland
klasse 3
bouwland
klasse 3
bos
klasse 2
uitweg als
dennenbos
klasse 2
bos
klasse 3
bouwland
klasse 3
bos
klasse 2
bouwland
klasse 3
bos
klasse 3
bouwland
klasse 4
bos
klasse 4
bos
klasse 5
dennenbos
klasse 2,3

belastbaar inkomen f 0,91
belastbaar inkomen f 0,27
belastbaar inkomen f 9,44
belastbaar inkomen f 9,32
belastbaar inkomen f 23,54
belastbaar inkomen f 14,11
belastbaar inkomen f 3,16
belastbaar inkomen f 35,08
belastbaar inkomen f 2,31
belastbaar inkomen f 4,66
belastbaar inkomen f 24,00
belastbaar inkomen f 2,02
belastbaar inkomen f 1,32
belastbaar inkomen f 2,93
belastbaar inkomen f 5,02
belastbaar inkomen f 4,48
belastbaar inkomen f 1,37
belastbaar inkomen f 18,33
belastbaar inkomen f 5,44
belastbaar inkomen f 2,57
belastbaar inkomen f 8,86
belastbaar inkomen f 3,59
belastbaar inkomen f 5,02
belastbaar inkomen f 3,74
belastbaar inkomen f 35,48
belastbaar inkomen f 3,29
belastbaar inkomen f 18,74
belastbaar inkomen f 6,83
belastbaar inkomen f 2,50
belastbaar inkomen f 1,04
belastbaar inkomen f 4,25
belastbaar inkomen f 2,84
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Terug naar het hoofdstuk ‘1814 - 1848 Johannes Iltink’
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21. Seesink in de Binnenheurne bij Varsseveld

‘Seesink’ in de Binnenheurne bij Varssevel
Het landschap en grondgebruik rondom in vroeger tijden.
Geschreven door Anne Oosterbaan
Kaarten
Met oude kaarten en beschrijvingen is het mogelijk om een kijkje te nemen in het landschap van vroeger
tijden. Het verschijnen van digitale kaarten en atlassen maakt dit nog een stuk gemakkelijker.
In 1817 werd besloten om, ten behoeve van de belasting, alle percelen van Nederland volgens een nieuwe
methode in te meten. De kaarten, die hiervan zijn gemaakt, geven de perceelsgrenzen weer, die de
toenmalige opnemers in het veld aantroffen. Omdat het opnemen per perceel werd betaald, zo gaat het
verhaal, kunnen er wel eens wat meer percelen zijn ingetekend dan er in werkelijkheid bestonden. Van de
meeste percelen is indertijd in een register aangeduid wat het grondgebruik is. Behalve het grondgebruik is in
het register vermeld wie de eigenaar was en in welke belastingklasse het perceel viel.
Grondgebruik op en rondom Zeesink
Thans biedt het toen aangelegde register een prachtige mogelijkheid om het landschap van bijna 200 jaar
geleden te reconstrueren. Dit heb ik gedaan voor mijn eigen woonomgeving, “de Poldert” (vernoemd naar
“de Poldert” bij Heelweg). Deze bestond toen nog niet. De grond behoorde toen onder de boerderij “Zeesink
Binnen”. Dit was toen reeds een kse boerderij aan het “Binnen beekje” (later Zeesinkbeek, thans
Seesinkbeek).
Het grondgebruik van “Zeesink binnen” en omgeving in 1832 is weergegeven in figuur 1.
Op de kaart is te zien dat het gebied rondom Zeesink toen nog voor een zeer groot deel uit bos bestond. Er
werden 2 categorieën bos aangegeven: “dennenbos” en “bos”. Men kan zich afvragen om wat voor
dennenbos het eigenlijk gaat: grove den of fijnspar (hier fijne den genoemd). Het zal voornamelijk om de
van nature voorkomende grove den gaan. De fijnspar werd later aangeplant. Het overige bos zal voor een
groot deel uit aaneengesloten bos
van loofboomsoorten, zoals zomereik, berk, zwarte els (op natte plekken en langs beken), lijsterbes en
vuilboom (sporkehout) hebben bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid zaten hier ook wel open(er) plekken in.
Al met al een vrij natuurlijk bos. Een groot deel van de Achterhoek bestond in die tijd uit dit soort bos en
moeras. Grote oppervlakten waren toen nog niet bewoond.
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Figuur 1 Het grondgebruik rond Zeesink omstreeks 1830 (bovenzijde is het Noorden)
e
Van de landbouwgrond is opvallend veel bouwland. Het is bekend dat in het begin van de 19 eeuw veel
landbouwbedrijven in deze omgeving een oppervlakteverdeling bouwland/weiland hadden van 4:1. De
stukken bouwland liggen in de meeste gevallen nog omsloten door bos. Men is waarschijnlijk met een soort
zwerflandbouw begonnen, maar op een gegeven moment overgestapt op het potstalsysteem. De schapen
gingen overdag het bos in en de hei op en werden „s nachts binnengehaald. De mest werd vermengd met de
heideplaggen en ander strooisel in de stal. De hoge “kampen” zijn ontstaan doordat jaar op jaar de
potstalmest werd uitgestrooid en de grond dus langzaam werd opgehoogd. Dit is gedurende honderden jaren
gebeurd. Met gemiddeld 1 mm ophoging per jaar, zoals wordt verondersteld, moet de kamp achter “de
Poldert” wel 800- 900 jaar oud zijn. Dit zou betekenen dat er al zo lang geboerd wordt op “Zeesink”
(tegenwoordig “Olde Seesink”).
Verder is er bij de boerderij langs de beek een stuk weiland te zien, een tuin en een boomgaard.

Ontsluiting
Het bos bestond uit aanzienlijke oppervlakte aangesloten stukken met weinig ontsluiting. De Harterinkdijk
liep tot “Zeesink” als duidelijke weg. Opvallend recht en met aan weerszijden een smalle strook
dennenbomen. Ten zuiden van de beek was het toen nog maar een onbetekende zandweg.
Op de kaart van 1832 staat ook het Anholtse voetpad aangegeven. Dit liep vanaf Varsseveld langs
“Harterink” en dan aan de voorkant van “Zeesink” langs, richting Sinderen. Bij “Wissink” liep dit pad
indertijd nog langs en over een groot heideveld. Omdat dit een lager gebied is, zal dit zal voor een groot deel
natte heide (veel dopheide) zijn geweest.
Het “goet Seesinck“ (en daarnaast nog veel andere gronden), waren in bezit van Huize Berg. Uit een in 1754
gemaakte kaart van het “goet Seesinck” , die ik mocht inzien in het archief van Huize Berg, blijkt dat er ook
een weg heeft gelopen van Seesinck, langs “Harterdinck” (later Harterink, bestaat thans niet meer), richting
Varsseveld.
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Figuur 2 Het goet Sesinck omstreeks 1754 (uitsnede uit kaart Archief Huize Bergh) (onderzijde is het
Noorden)
Op deze kaart van precies 250 jaar geleden zijn vele interessante zaken te zien. Was op de kaart van 1832 al
een verbreding in de beek te zien, op de kaart van 1754 is duidelijk een grote kolk getekend, met een
“aftapping” naar een gebouwtje, waarin naar alle waarschijnlijkheid iets door het water werd aangedreven.
Op het voorkomen van deze watermolen bij “Seesinck”, die ook wordt genoemd in het boek “Molens,
mulders, meesters” van Hagens (1978), wil ik later nog eens terugkomen.

Terug naar het hoofdstuk ‘Grondgebruik’
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22. Document inzake de onenigheid over de pacht
’s-Heerenberg 11 October 1871
Voor Administrateur Grimm
Op gedane uitnoodiging verscheen heden Wessel Wisselink pachter der bouwhoeve Seesink. De
Administrateur deelt hem op grond van het besluit der Hofkamer van 3 October 1871 Nr. 5471 mede, dat de
in den laatsten tijd waargenomene staking in de ontginningen der boschperceelen en van woesten grond
tegen over de vroeger door den pachter getoonde loffelijke vlijt moet bevreemden en dat men hem de
bevordering van het ontginningswerk dringend moet aanbevelen, door dien de bouwhoeve Seesink tot nu toe
met het oog op de lang bewezene ijver, door het wegruimen van hinderlijk hout, bijzonderlijk is begunstigd
om aan de beoogde vergrooting en afronding der over den landbouw bestemde grondstukken voortgang te
verschaffen en dat men niet gaarne deze perceelen weder terugnemen en het bosch aanleggen wilde, hetgeen
in elk geval zou moeten geschieden wanneer niet op een spoedige voortgang der ontginningen zou kunnen
worden gerekend. de pachter Wisseling antwoord daarop "De Hofkamer beschuldigt mij geheel ten onregte;
ik ben nog een even groote vriend van ontginningen als vroeger; in 1868 heb ik een geheele bunder
ontgonnen waarmede ik een zwaar werk had door de oneffenheid van den grond, die overal moest verkast
worden; ik ben er op gesteld, dat het werk dadelijk behoorlijk wordt gedaan; moet daaraan later weder
worden verbeterd, dan is dit nadeelig voor den bewerkten grond; ook in 1869/70 heb ik mij met de
ontginningen bezig gehouden, hoewel toen niet zoo veel door mij is afgewerkt; ik moet daarbij op merken dat
de gecultiveerde gronden daarna steeds met de meeste zorg moeten worden behandeld, worden zij niet goed
bemest, dan komt weder de heide te voorschijn en levert de grond niets op; het is daarom zelfs niet doelmatig
te veel op eens te ontginnen, omdat men op den nieuw ontgonnen grond veel mest moet gebruiken, die men
op de oude gronden met veel meer winst kan gebruiken, omdat de oogst van nieuwe gronden steeds veel
geringer is als van oud bouwland In de afgelopen winter konde geene nieuwe ontginningen voorgenomen
worden, omdat eerst de harde vorst later het water, dat bijna geheel Varsseveld overstroomd had dit belette.
Ik mag niet aangeroerd laten dat de prijs die aan de pachters voor de ontginning wordt toegelegd veel te
gering is, zoodat meer dan een derde gedeelte der ontginningskosten den pachter ten laste vallen, daardoor
wordt zakelijk de lust tot ontginningen niet bevordert. Verder wensch ik nog op eene zaak de aandacht te
vestigen en wel op den met elzenhout bepoten grond, die tevens als weide wordt gebruikt; de ondervinding
heeft geleerd, en leert nog jaarlijks, dat zoodanige grond, mits daarop niet te veel hout staat, zonder andere
bemesting dan het blad van het elshout, meer en malscher was afgeleverd als nieuw ontgonnen en redelijk
bemeste grond, mijne gevolgtrekking daaruit is niet, om de voor gras grond bestemde bosch gronden op die
wijze te kultiveren, maar alleen om de zoogenaamde boschweiden in hunnen tegenwoordigen staat te laten
De Boschwachter Bruggink heeft mij Uwe nota gegeven naar waar de pacht mijnes bouwhoeve op f 700 over
de 3 eerste bepaald; nu zie ik dat daaronder niet is begrepen het derde gedeelte van het g en h perceel van de
hooiweide het Houw- en Rouwslag waarvoor buiten en behalve den pachtprijs f 80,- is aangerekend. Dit valt
mij zeer tegen, de pacht is zoo hoog aangerekend, dat men ze niet kan opbrengen, Ik wensch echter pachter
van Seesink te blijven en neem daarom de pacht aan met de vriendelijke bede, die ik overtuigd ben, dat ook
zal worden ingewilligd, om de pacht bij de eerst volgende verpachtingen niet verder te verhoogen; ik kan
verzekeren, dat de pacht nu zoohoog staat dat de pachter alle krachten moet inspannen om ze op te brengen.
W.Wisselink
Ik moet nog mededeelen dat het mij bijzonder veel genoegen doet, dat de perceelen Nr.
378h en 525a van de bouwhoeve worden teruggenomen; de grond is zoo slecht dat ik ze
voor het landbouwbedrijf slecht met de grootste schade had kunnen gebruiken.
W.Wisselink
Terug naar het hoofdstuk ‘1851 - 1871 Pacht’
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23. Pachtrekeningen van het kleine stukje grond
[Pachtrekeningen van het kleine stukje grond op het Goet Seesink in 1775]
Na het faillissement van Steven Seesink en na verkoping van zijn goederen dat eind 1774 zijn beslag
kreeg, werd zijn zwager Frerik Elshof (zie verderop) vanaf 22 februari 1775 de pachter van het Goet
Seesink.
Binnen het Goet Seesink kreeg Steven een bescheiden stukje grond in pacht, waarop hij met zijn vrouw
Everdina Elshof verder leefde, in een boerderijtje met enig vee, tot hij in 1799 overleed.
In de buurt had hij een funktie als hoofdman van een rot130, getuige deze vermeldingen:
in 1787131:
Het rot van Steven Zesink, [waarin van het Goet Seesink de vermeldingen 1 en 19]:
#1. Steven Zesink: 1 man, 1 vrouw, 1 knecht
#19. F. Elshof op Zesink: 1 man, 1 vrouw, 2 kinderen, 2 knechten, 2 meiden, 3 paarden
En in 1795132:
Den bouwman op Zesink
9 personen
[dit is dan inmiddels Jan Elshof, zoon van Frerik]
Steven Zesink
2 personen
Hierna volgen de gedetaillerde pachtrekeningen van Steven Seesink vanaf 1775 tot
zijn overlijden in 1799.

marge 62
Borgen
Laijen Buijll
Garret Seessinck
Frerik Elshoff
11-5-“
Uijt ’t Anholtse

1331774-1778 [feitelijk alleen 1774; zie verderop Elshof vanaf 1775]
Steven Seessinck134 debet135 van het goet
Seessinck met de 3de gerff136pro 1773 a
259-10-“
173 daeler137
11¼ vadem torff138

van het speckslagh139 56 daeler
Stephen Seesink verschuld voor de pagt Martini140
1774
1775 den 25 april voor denselven aan Hr. Thelosen l.g. betaalt
Hierop komt aan Sesink te goet 30 st van
de opstuijvers141 der verpondinge, en van het hout,
mistregt142 , en feitpenn143, hierna gespecificeerd, samen
met de slag? ad 186 gln 4 penn, uijtmakende
1777 den 29 maart dit rest voldaan
rest

84-“-“
354-15-“
354-15-“
181-0535-15-0
528-12-15
7-2-15

Buurtschap.
1787 Wisch GA 963 Volkstelling.
132 1795 Wisch GA 969 Volkstelling.
133 1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
134 In 1774 werd Steven op 10 mei 50 jaar, op 24 juni was hij 22 jaar getrouwd met Everdina Elshof, die in 1725 te Doetinchem Wijnbergen werd geboren. Zij hadden 2 dochters die in 1758 en 1760 reeds waren gestorven.
135 Schuldig.
136 Gerff = garf = schoof, ofwel een bundel koren. Dus moest elke 3de schoof naar het Huis Bergh.
137 Een daeler(daalder, afkorting dal) = 1,5 gulden [de rechtse kolom vermeldt het geld in guldens].
138 Vadem turf of hout heeft als afmeting: 3,50 X 0,80 X 0,20 meter.
139 Het Speckslagh (Spekslag) is een stuk grond dat grenst aan de Ziegenbeek dat Steven in ieder geval van 1766 tot 1779 gepacht is
geweest.
140 Martini = St. Martinus, een veelgebruikte vaste betaaldag, te weten 11 november, de Katholieke feestdag van de heilige Martinus.
141 Een toeslag van stuivers.
142 Mistregt = mestrecht, recht om mest te gebruiken.
143 Feitpenn = feitpenninggen of veitpenningen, maar de betekenis niet kunnen achterhalen.
130
131
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In 1779, zie volgende pagina, pacht hij een klein gedeelte van het goet Seesink,
terwijl Frerik Elshof de hoofdpachter wordt. Zie verder bij zijn pachtrekeningen in
1775, waar hij genoemd wordt als overnemer van de “stede”.

Marge 64
borg
Gerrit sesink

marge
Jan Heebink

Seesink145

1441779-1784

Stephen
Martini 1779
van een gedeelte uijt Seesink 26 dal
1780 den 14 julij betaalt op
1781 den 1 julij voldaan ‟t rest

f:27

dbt146

1779
1779

dato betaalt op
1781 den 24 aug. nog betaalt op
1782 den 23 Jan: gevalideert147 12½ mlr148 à 32 st
eijkelen op
dato voldaan met gelt ‟t rest

1780

1782 den 30 Nov. Hr Nonnemaker bet: op
1783: 9 julij voldaan ‟t rest

1781
1781

1784 den 6 oct: voldaan
dato op 1783 betaalt
1785 den 16 julij nog betaalt op
1785 den 30 decemb nog betaalt
1786 den 17 julij voldaan 't rest

1782

dato betaalt op
1787 den 10 maart nog betaalt
1787 den 27 meij voldaan 't rest

1784

Seesink150

1780
1780

1783
1783

1491785-1790

Stephen
debet Martini
Een gedeelte uijt Seesink 26 dal
1787 den 27 meij betaalt op
1788 den 11 janu: nog betaalt op
1788 den 12 Sept. voldaan ‟t rest

1785

dato betaalt op
1790 den 2 oct. voldaan ‟t rest

1786
1786

dato betaalt op
1790 den 23 Decemb Jan Heebink .. voldaan ‟t rest

1787

idem dato voldaan
item voldaan

1788
1789

1785
1785
1785

39-:18-120-19
39-02-1-8
1780 14-10
20-02-8-8
39-015-15-0
23-539-039-01-1214-1112-1110-539-0-0
1-0-8
11-01784 26-19-8
39-0-0

39-:1-0-8
21-616-13-8
39-0-0
13-725-1239-0-0
17-721-1239-0-0
39-039-0-

1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
In 1779 werd Steven op 10 mei 55 jaar, op 24 juni was hij 27 jaar getrouwd.
146 Dbt = debet = schuldig.
147 Gewaardeerd.
148 Mlr is de afkorting van malder/mulder/molder = hoeveelheid die in een keer gemalen wordt.
149 1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Berg).
150 In 1785 werd Steven op 10 mei 61 jaar, op 24 juni was hij 33 jaar getrouwd.
144
145
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1793 den 18 feb. betaalt op
1793 den 14 xber [=october] Elshof151 betaalt
1797 den 1 maart Elshof voldaan ‟t rest

marge
borgen
Jan Heebink
Jan Elshof
Rest 3-14-8
feitgeld

Seesink153

1790
1790

5-830-14-8
2-17-8
39-0-0

1521791-1795

Stephen
debet Martini 1791 van
een gedeelte uijt 't goet Seesink 26 dal

39-:-

1797 den 1 maart Jan Elshof154 namens Seesink
voldaan Mart:
item voldaan Martini
1798 den 16 julij Elshof voor S: Seesink voldaan
dato nog betaalt op
1800 den 14 octob Elshof voldaan 4 ‟t rest

1791
1792
1793
1794
1794

dato denselven betaalt op

1795

39-039-039-013-925-1139-08-9-

Terug naar het hoofdstuk ‘Nibbelinksstuk

(Frerik) Elshof is de zwager van Steven Seesink, hij is hoofdpachter van het Goet Seesink.
1774-1804 Goet Seesink, pachtrekeningen over 1774-1802 (Huis Bergh).
153 In 1791 werd Steven op 10 mei 67 jaar, op 24 juni was hij 39 jaar getrouwd. Op 29 september 1798 zal de vrouw van Stephen
Seesink overlijden. Op 23 april 1799 zal hij zelf overlijden.
154 De pachtopvolger van Frerik Elshof, waarschijnlijk zijn zoon.
151
152

’
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24. Spekslag, pacht en allodiaal155 verkocht
Inzake de pacht en allodiaal verkocht.

Het Verpondingskohier_Gendringen_1658-1662
—5—8
Dominekens stede
betaelt het 4e deel
nota dat in Dominekens stede
gehoort een weijde van omtrent
2 mergen welck aen Gerlich Sesinck
voor allodiaal is verkocht ’t selve haer executie te coumuniren alsoo
dit stedeken tot leen is gemaekt voor t’goedt Staeckenborch

Een brief inzake mindering van pacht in 1672.

Aen den Hooch Greaffelijck Ex[cellen]tie Gravinne tot den Bergh, Marquise van Bergen op Zoom,
Genadige Regierende Vrouwe
Remonstreren in aller onderdanigheijt Geerlich Sesinck pachter van Speckslach onder Silvolde, Gerrit
Ernckvelt pachter van Saelmincks panden nevens Bluckslach onder Voorst gelegen, hoe dat sij luiden door
platselijcke invagien van Ceulsche en Munstersche Troupes de Anno 1672 hebben moeten wijcken en
vluchten van hare wooningen, also dat sij voorn[oemd]e: weijden en hoijgronden niet hebben connen
gebruijcken, en na dato in den nasomer deselve met overvloedigen regen sijn overstort geworden, niet een
gras-spier genoten en nochtans in tegenwoordigheijt van den rentmr de Raet, worden geconstringeert om
betaelinge te doen, soo is, dat supplianten daer toevlucht nemen bij U Hooch Graeffelijcke Extie bidden en
versoecken een genadige remissie en quitslach, op dat de gesamentlijcke boulieden niet ten eenemale mogen
geruineert werden sullen verobligeert wesen, Godt Almachtigh van herten voor U Hooch Graeffel: Extie te
bidden en smeken, dat deselve in langduiren[de] prosperiteit mach heerschen en regeeren,
Sulcx doende
Pachtrekeningen/documenten. Hieronder volgen een paar voorbeelden.

in 1728/1729
Jan Sesing heeft een 4 part extra verpondige van Spekslagh tot last der eijgenars ingewilg voor jaere 1727
betaelt met driegul en elf stu en ach ven Borgh den 22 feben 1730.
(Bron: Huis Bergh, 0214_4511_019)
in 1754
Het Speckslag paghter Jan Seesink modo Steven Sesink obtinuit denselven voor 45 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-4_029)
in 1760
Het Speckslagh pagter Steven Zeesinck idem voor 55 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-5_031)
In 1766
Het Speckslagh pagter Steven Seesink idem 55 – –
(Bron: Huis Bergh, 214_4708-6_018)

155 Allodiaal

eigendoom is een soort tussenvorm tussen volledig eigendom en eeuwigdurende pacht erfpacht.
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In 1772
Het Spekslagh pagter Steven Seessinck obtinuit Steven Seessinck 56 – –
Voor 12 Jaaren mits met de ses jaaren het gewoonlijcke feijt geldt weer te betaelen en op sijne costen
aftegrave als bij het goet Zeessinck
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-7_041)
Het Speckslag pagter Steven Seessinck voor 12 jaren mits afgravende op sijne costen en na ommegank der 6
eerste jaren en de conditien weder voldoende idem voor 56 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-8_018)
in 1778
Het Spekslag heeft Stephen Seesink modo Fred. Elshof voor 12 jaren sijnde dit jaar 1778 het 7e jaar mits op
sijne kosten agtegraven en met de 6 jaren het gewoonlijk feitgeld betalende gepagt voor 56 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-9_050)
in 1779
Het Spekslag heeft Stephen Seesink modo Fred. Elshof voor 12 jaren sijnde dit jaar 1779 het 7e jaar mits op
sijne kosten aftegraven en met de 6 jaren het gewoonlijk feitgeld betalende gepagt voor 56 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-10_023)
in 1784
Het Spekslag heeft Frederik Elshof de voorige 12 jaaren gehad voor 56 daler. word alnu in 4 panden
verpagt. De verpondinge tot laste van de vorstinne.
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-11_046)

Terug naar het hoofdstuk ‘Spekslag’
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25. Nagelstede (pacht)

in 1772
Den inslagh Van Nagel Stede Torff 4 1/2 vadem pagter Derck Luijkens geweest voorw 15 glrs Nu de novo
gepagt met de derde 80 roede tabakland gerff Jan seessinck voor 87 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-7_041)
Den inslagh Van Naegel Stede torff 5 1/2 vadem paghter derck Luijmens optinuit voorw 15 gilden de novo
Jan Seesink met de derde gerve voor 87 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-8_018)
in 1773
Jan Seessinck debet Van het goet Naegel met de 3de gerff pro 1773 a 87 daeler
(Bron: Huis Bergh, 0214_4698_070)
in 1779
Den Inslag van Nagels Steede met de 3de gerf en tiend pagt Jan Seesink obt idem 96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-10_024)
in 1790
Nagels Steede met de 3de gerf en den Tient pagter Tunnis Seesink idem 96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-13_054)
in 1796
Onder Bredenbroek – Nagels Steede met de 3de gerf en tient pagter jannes Seesink obtinuit idem 96 – Tunnis
Seesink obtinuit 96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-14_056)
in 1802
Onder Bredenbroek – Nagelsteede met de 3de gerff en Tient. Pagter Teunis Seesink idem obtinuit 100 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-17_028)
in 1808
Onder Bredenbroek – Nagels Steede met de 3e gerff en tient pagter Tunnis Seesink obtinuit idem 100 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-18_068)
Une ferme nommee Nagels Steede avec la 3 ème Gerve et la Dime affermee á Tunnis Seesink pour 100 Dlr
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-19_022)
in 1813
NagelsSteede met de 3de Gerf en den tientd mitsaders 5 1/2 vaam torf pagter Teunis Sesink obtinuit idem
voor 113 Dlr
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-20_057)
NagelsStede met de Langehorst derde garf tiend. Pachter Teunis Zeesink
(Bron: Huis Bergh, 0214_4674_022)

Terug naar het hoofdstuk ‘Nagelstede’
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26. Heijdenkamp (pacht)

Of Heijden Camp
in 1748
Het goed Heijdencamp paghter seesinck obtinuit idem voor 7 -15
Dit is het ….. marcks van Jan Seesinck eigenhandigh getrocken
(Bron; Huis Bergh, 0214_4708-3_008)
in 1765
Het Goet den HeijdenCamp daervan is den inslagh in paght geweest bij Jan Seesink voor 7 1/2
daeler heeft deselve nu bekoomen voor 8 daeler in guldens 12 –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4574_0120
in 1766
Het goet HeijdenCamp paghter Gerrit Jan Seesink idem voor 8 –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-6_004)
in 1766
Het Goet den HeijdenCamp daervan is den inslagh in paght geweest bij Jan Seesink voor 8 daeler
retinuit nu desselfs dochter Geesken Zeesink voor 8 daeler in glns 12 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4575_013)
in 1771
Het Goet den Heijdenkamp daar van is den inslagh in paght geweest bij Jan seessinck voor aght
daeler retinuit nu desselfs dogter Geesken Seessinck voor aght daeler in guldens 12 –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4580_013)
in 1772
Het goet den Heijdenkamp daar van is den inslagh in paght geweest bij Geesken Seessinck voor
aght daeler heeft nu gepaght Garret ten Holder met de derde gerff voor 34 daeler in guldens alhier
doende 51 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4581_013)
in 1801
Het Goet Heidenkamp met de 3de Gerff en 1/6 part van het 1ste en 2de pand houwslag fol Pagter
Gerrit Ten holder idem obtinuit 46 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-17_005)

Terug naar het hoofdstuk ‘Heidenkamp’
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27. Lubbers Stede (pacht)

in 1814
De inslag van het goed Lubbers behalve het Rieske met 5/6 gedeelte van het eerste en tweede pand houwslag
en 4 vamen turf 81 Dlrs of 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron: Huis Bergh, 0214_4675_005)
in 1818
De inslag van het goed Lubbers behalven het rieske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4
vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron: Huis Bergh, 0214_4679_007)
in 1822
De inslag van het goed Lubbers behalve het Reiske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4
vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron: Huis Bergh, 0214_4683_007)

Terug naar het hoofdstuk ‘Lubbers stede’
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