De oudste vermeldingen van toponiemen in de heerlijkheid Borculo‐Lichtenvoorde

De oudste vermeldingen van toponiemen in het kerspel Groenlo1
Bennie te Vaarwerk, met bijdragen van Harry te Walvaart en Wilko Mentink
Gronlo, parochia, 1188. Hiertoe behoorden:
Lichtenvoorde, 1312, Lichtenvorde (huis); 1435, ambt van Lichtenvoirde.
Buurschappen:
Beltrerem, 1316 (Beltrum), buurschap in het kerspel Groenlo.
Hervelo, 1294 (Harreveld) buurschap in het kerspel Groenlo. In 1294 echter nog als
persoonsnaam: Johannis de Hervelo, ruil van ministerialen tussen Steinfurt en
Borculo.
Lievelde, buurschap in het kerspel Groenlo, 891/2, Lefna(?), Lyvele; 1364, Livelo.
Lintvelde, buurschap in het kerspel Groenlo; ca. 1150 Lintfelde.
Oves, 1252, (Avest) buurschap in het kerspel Groenlo. Boerderijen daarin gelegen:
Otting, Sywerdinck (1395), Assink (1456), then Bouhuus, Brake.
Synwede, 1294/1295, bos; (Zieuwent).
Swelle, tot 1379, buurschap in het kerspel Groenlo, tot 1379, (Zwolle).
Vrageren, 1188, buurschap (legione Vragener) in het kerspel Groenlo.
Wasekinc, [1379‐1382] buurschap in het kerspel Groenlo.
Zomerse, tot 1379, buurschap in het kerspel Groenlo.
N.B. Ook de buurschap Dijcke of Dijkhoek en mogelijk de voorstad van Borculo
hebben tot diep in de 16de eeuw formeel behoord tot het kerspel Groenlo. De Oude
Grolse Beek, waarvan de benedenloop Leerinkbeek heet, was de natuurlijke
kerspelgrens tussen Groenlo, Eibergen en Geesteren (waartoe de stad Borculo tot
1509 behoorde).
Toponiemen in het kerspel Groenlo:
Abbync, tot 1340, erf in Beltrum (Belterem).
Ahues, ten, 1428, goed in het kerspel van Grollo, buurschap Beltrum.
Alhardinch, 1319, erf, leengoed van het Huis Steinfurt in het kerspel Gronlo.
Altynck, 1421, tiende uit dit goed.
Antynck, ca.1360, een weide bij dit goed.
Antynch, 1349, goed van de abdij Vreden, gelegen in het kerspel Grollo.
Arpesvelde to Beltrem, tot 1379, tiende, leen van de bisschop van Munster.
Asche, ter, erf (domus), 1306‐1311.
Assink, 1418, Assinck, leengoed van de vorstbisschop van Munster.
Assinckbroick, 1467, goed.
Awynckkempken, perceel land onder Beltrum.
1

Dit artikel is een sterk vereenvoudigde bewerking van het artikel ‘Lijst van toponiemen in de heerlijkheid
Borculo‐Lichtenvoorde tot 1500’, dat in 2007 gepubliceerd werd in de Kleine Reeks. Bijdragen tot de
geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo, deel 13, blz. 27 e.v. Daar vindt men alle andere vermeldingen
vóór 1500, achtergronden, commentaar en verwijzingen naar de bronnen waaruit geput werd. De lijst geeft de
stand van zaken van 2007 weer. In deze bewerking worden de volgende gegevens vermeld: naam, jaartal van
oudst bekende vermelding, nadere omschrijving van het toponiem (erf/goed, hof, land, brug) en ligging.
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Bachus, erf, 1188.
Balberdinck, 1467, goed, gelegen buiten de Nieuwe Poort.
Beekenmaet, 1470, perceel gelegen bij een hooimaat de Peddenhorne (zie Peddenhorne).
Bellebrughe, 1421, tiend uit dit goed.
Beltrem, hof to, 1408‐ 18e eeuw, leengoed van het Huis Vorden. Daarvoor Gelders leen.
Beltremer Poerten, buten der, 1370, veldnaam en bouwwerk (stadspoort van Groenlo).
Bernynck, 1378‐1787, Gelders leengoed in Beltrum.
Bertlincker, 1460, erf in het Zieuwent.
Besselinch, 1364, goed in Lievelde.
Bluemenstucke, 1425, perceel land onder het erve Ribberdinc in Beltrum.
Bokeler, 1460, erf in het Zieuwent.
Bomede, 1188, erf in het kerspel Groenlo.
Borch, 1498, cavenstede in de buurschap Beltrum, behorende tot het goed to Wassinck.
Bouhuus, then, 1428, goed in de buurschap Avest in het kerspel Groll, leen van het Huis
Bergh.
Bouwhuyss, then, 1478, leengoed van het Huis Keppel, onder Grolle.
Brake, 1441‐1790, leengoed van het Huis Keppel, gelegen in Avest.
Brake, tor 1461, goed in Lievelde.
Brede, 1442, 1444, perceel, gelegen ‘upp den Slyme’.
Bredenkamp, 1451, perceel waaruit een jaarrente gaat van de kerkmeesters te Groenlo aan
Cope Bulkes.
Bredensclade, 1470, perceel gelegen Beltrum.
Brunynckwaert, 1481, perceelsnaam genoemd in de schenking van een gaarde die
hierachter ligt.
Brynckerinck, 1444, goed in de buurschap Lintvelde.
Buddenkamp, 1465, perceelsnaam genoemd in de schenkingsacte van een gaarden die
daarbij ligt.
Bugners Kamp, 1460, thins uit dit perceel gelegen in het Zieuwent.
Buninch to Grollo, 1398‐1399, erf.
Clockenkempen, 1476, perceel waarin een kamp is gelegen waaruit een rente werd
geschonken aan de vicarie van het Heilig Sacrament.
Clumperinck, 1460, goed in het Zieuwent.
Cule, 1382, 1384, perceel, geestelijk goed, gelegen in de Grolschen Esch.
Coldenberge, 1421, den Schaersvorde die hierbij ligt.
Dashorst, 1460, erf in het Zieuwent.
Deteren, hoff to, 1460, thins uit dit te Zieuwent gelegen goed.
Dethardinch, 1306‐1311, erf (domus).
Doirlanck, den, 1484, erf, gelegen bij Hoezelsbusch.
Drobertinch, de garven uit dit erf onder Groenlo.
Dwengelshurne, 1448, perceel, geestelijk goed.
Dyckergaerden, 1484, perceel onder Beltrum (?)
Egbertinck, 1468, goed in Lievelde.
Eggemansmat, de, in 1364 met ‘tyns, visscherije unde weyde unde med eren
thobehoringhe’, geschonken aan de vicarie O.L. Vrouw en de Twaalf Apostelen.
Egkinc, tot 1379, tiende dit leengoed van de bisschop van Munster.
Elshoff, 1478, goed in het kerspel Groenlo, buurschap Zomersse.
Elverkinc, 1408, leengoed van het Huis Vorden in de buurschap Beltrem.
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Engelenberg alias het reghte Engelhausen, zie Nyen Beghynenhues.
Esskinck ackermaell, 1481, perceel, gelegen in de buurschap Lievelde.
Esskinck (Effkinck/Eeftink?? Lievelde? (of Geesteren?)), 1481.
Evekinck, 1430‐1620, leengoed van de heer van Borculo, gelegen onder Groenlo.
Everdinck, 1395, goed in Zumerse.
Everslo, erf (domus), 1315/1316, leengoed van het Huis Steinfurt.
Eversloesteghe, 1391, weg, gelegen buiten de stad Groenlo bij Kulinch.
Gantenvort, 1188, erf in het kerspel Groenlo.
Gastenvelde, Gaspenfelde, 1319, leengoed van het Huis Steinfurt.
Gate, 1470, beek, stromende in Beltrum langs de hooimaat de Peddenhorne.
Gebbinck, 1378‐1757, Gelders leengoed in de buurschap Beltrum.
Gelsynck, 1497, goed gelegen in het in het kerspel Grollo, buurschap Levelle.
Geltenlubberskamp, 1488, veldnaam (zie Luttike Marlze Marsch).
Gerwerdinch, 1350, goed in het kerspel Groenlo dat door de abdis van Vreden verpacht
wordt.
Gesynck, 1496 (later Könninger), gelegen in Levelo (Lievelde).
Gheverdinc to Beltrem, tot 1379, tiende, leen van de bisschop van Munster.
Goltwyck, 1460, erf in het Zieuwent.
Grote Naas, 1473, aanpalend erf. Zie ook Ahuys.
Groenlo, hof te, 1236 curtis Grunloe.
Grolschen Esch, 1382, 1384, veldnaam, waarin een perceel ligt met de naam ‘de Cule’.
Gronlo, 1430, tienden, leengoed van Keppel, Fye van Borculo anders geheeten van
Dodinckweerden verzoekt haar broer Wenemaer van Heyden te belenen met o.a. de
Keppelse tienden die zij in leen houdt te Gronlo.
Gronlo Uppen Essche, ca. 1360, veldnaam, waaruit een geestelijke uitgang van 30 schepel
jaarlijks wordt geschonken uit de akkers uit de nalatenschap van Diederik van Enschede.
Grote Schaer, 1455 goed in het kerspel Gronlo, buurschap Vragheren.
Grubbe, 1460, erf in het Zieuwent.
Grutersmat, de, 1364, perceel, geestelijk goed.
Gunnewyck,1315/1316, Gunnincwick, 2 molder tarwe en de smalle tiend, leen van het Huis
Steinfurt.
Hach, dat, 1397, tiende over dit land onder Groenlo.
Haedboldingh, 1386, tienden, in de buurschap Lintvelde.
Haedelinck, 1447, erf en goed in het kerspel Grol, buurschap to Lyevele.
Haerkeldinck, 1378, Gelders leengoed in de buurschap Lintvelde.
Haevermaet, 1449, perceel land onder Beltrum.
Haeverwoert, 1449, perceel land onder Beltrum, afkomstig uit de hof te Beltrum.
Haghene, den, 1364, toponiem, waaraan een gaarden is gelegen in de omgeving van het
kerkhof te Groenlo.
Harreveld, 1294 Johannis de Hervelo, ruil van ministerialen tussen Steinfurt en Borculo.
Hattelerskamp, 1439, tynsgoed van de heer van Borclo, in het kerspel Grollo bij de
Quappenborch.
Havercamp, 1460, erf in het Zieuwent.
Haverwoert, 1429, perceel land dat behoorde tot de hof te Beltrum.
Heelwech, 1493, weg, gelegen bij de Staedes Esch en de Huysstede (zie Huysstede).
Helmerkin, 1188.
Heminck of Hemekinck, 1426 leengoed van de bisschop van Munster in Lievelde.
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Henischemaet, 1429, perceel land dat behoorde tot de hof te Beltrum.
Herinck(e), 1429, perceel land dat behoorde tot de hof te Beltrum.
Hertebroke, 1398, 1401, veldnaam, met daarin gelegen goederen.
Hertroyse, 1478, perceel land bij Groello.
Heynenweer, 1472, erf en goed gelegen in het kerspel Grol in den Sywend.
Hiiskinghoff, 1428, leengoed van het Huis Bergh in het kerspel van Grollo, buurschap
Beltrum.
Himboldinck, 1361, leengoed van de heer van Borculo, gelegen in het kerspel van Grollo.
Hissekinc, 1188, erve in het kerspel Groenlo.
Hoefstede, 1410, toponiem.
Hoerenboem [Hoenreboem], 1485, goed in het kerspel Groenlo, buurschap Zieuwent.
Hoerst, 1488, veldnaam, zie Luttike Marlze Marsch.
Hoerstwickervelt, 1462, perceel leenroerig aan het Huis Vorden.
Hoghemude, 1364, perceel, geestelijk goed.
Hoghen Hertebroke, 1442, een perceel hierop gelegen land.
Holckenborch, Rotger te, 1460, geeft een thins uit de Katers maet te Zieuwent.
Honninck, to (Hemmynck), ca. 1356, goed in het kerspel van Grol, buurschap van Beltrum,
leen van de bannerheerlijkheid Baer.
Horstwic, 1188, erve.
Hovessundern, 1448, een gaarde hierin gelegen.
Hozelshues, 1447, het goed de Wurt dat hierbij ligt, in het kerspel Groenlo.
Huysstede, 1493, perceel, gelegen op de Staedes Esch.
Hulshof, 1411, Jodinck [ook: Jadinck] alias ten Hulshove, goed in het kerspel Grollo,
buurschap Beltrum.
Hummeldynck, 1488, geestelijk goed gelegen in de buurschap Lievelde.
Hungerbreyde, 1415, perceel land behorend tot de hof te Beltrum.
Huninck, huis, 1308 ‐ vóór 1696, inkomsten hieruit als leen van de heer van Borculo.
Jegershus to Zomerse, tot 1379, tienden, leen van de bisschop van Munster.
Jodinck, zie Hulshof.
Jordaninc, 1188, goed in het kerspel Groenlo.
Kastelsvoert, 1425, perceel land onder het erve Ribberdinc.
Katerkamp, 1429, perceel land dat behoorde tot de hof te Beltrum.
Katers Maet, 1460, thins uit dit perceel gelegen in het Zieuwent.
Kempinckkamp, 1497, veldnaam, een tins uit een gaarde die hierop ligt.
Keveler, 1460, erf in het Zieuwent.
Knuffeloikeskamp, 1461, perceel, gelegen in het goed “tor Brake” in de buurschap Lievelde.
Knyppenborch, 1460, erf in het Zieuwent.
Koeling, 1378‐1784, Gelders leengoed in de buurschap Beltrum.
Krabbenborch, 1460, erf in het Zieuwent.
Leenlo (later Lemeler?) 1469 Levelo.
Lefardync, tot 1340, erf, inkomsten van het kapittel van het Stift Vreden uit dit goed.
Lemelo, tot 1340, inkomsten van het kapittel van het stift Vreden uit dit goed. Zie ook
Leenlo.
Lentfordinck, leengoed van het Stift Vreden in het kerspel Groenlo.
Lephardeshus van Eversle, tot 1379, tiende uit een kamp tussen dit goed en de Stenbrach,
leen van de bisschop van Munster.
Lerynck, 1488, Weddernse tiend uit dit goed gelegen in het kerspel Groenlo.
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Levelerpoort, 1465, toponiem en bouwwerk, een daarbij gelegen gaarde.
Lichtenvoorde, 1312, Lichtenvorde; 1364, ter Lechtervort, 1372, ter Lechtervort, 1373 ter
Lechtervoerd; 1381, Giisbert van Bronchorst maakt zijn huis te Lichtenvoort tot een open
huis voor de hertog van Gelre; 1381, heer Gissbert van Brunchorst geeft aan zijn zoon
Engelbert, bastaard, het huis te Lichtenvorde c.a.; 1381, Lichtenvoort, het huis; 1399,
Lichtenvoerde; 1417, Lichtenvoirde; 1421, den Leechtenvoerde; 1435, ambt van
Lichtenvoirde; 1437, ambt van Lechtenvoerde; 1471, Lechtenvoerde; 1491 Lechtenforde;
1496 Lechtenvoerde.
Lieftink, erf in Beltrum, 1420, het goed to Lyeffting in de buurschap Beltrum, leengoed van
de bisschop van Munster.
Lievelde, buurschap in het kerspel Groenlo, 891/2, Lefna?, Lyvele; 1364 Livelo.
Lintvelde, buurschap in het kerspel Groenlo; ca. 1150 Lintfelde.
Lintvelde, hof te, 1225, Lintvelde.
Loederinck, heerschap Borkeloe (Loeink Beltrum?) 1454/1458.
Lucinch, 1315/1316, tiende uit dit erf, leengoed van het Huis Steinfurt in de parochie
Groenlo.
Ludolving, 1188, erf in het kerspel Groenlo.
Lueken, 1489 of later, erf in Beltrum.
Lusinchove, 1321, goed, gelegen bij de stad Gronlo.
Lutke Hues, 1434, leengoed van de bisschop van Munster in het kerspel Groenlo, buurschap
Zomers.
Lutteken Huzessteghe, 1447, perceel weiland in het kerspel Groenlo.
Luttel Naas, 1473. Zie ook Ahues.
Luttick Oosterholt, 1379‐1780. Gelders leengoed in de buurschap Zomerso in het kerspel
Groenlo.
Luttike Evertsloe, 1404‐1797, Gelders leengoed in de buurschap Lievelde.
Luttike Horstwijc, [1379]‐1533, Stichts leengoed in de buurschap Beltrum
Luttike Marlze Marsch, 1488, toponiem, gelegen in de buurschap Zwolle.
Luttike Revehorst, 1448, leengoed van de heer van Borculo in de buurschap Lintvelde.
Lyphardes gut van Eversle, tot 1379, tiende, leen van de bisschop van Munster.
Maet, 1408, veldnaam.
Marhulzen, 1248, Hermanno de Marehulse. Adellijk goed in het schependom Groenlo.
Onderscheid tussen familienaam en naam van het goed is niet goed mogelijk, zoals wel vaker
(zie Borculo, Hervele/Harreveld e.a.).
Marlze Stegen, 1488, weg (zie Luttike Marlze Marsch).
Mecginckhorst, 1333, weide in het kerspel Gronlo.
Menchorst, 1342, goed in de buurschap Beltrem.
Mencinch, 1382, goed in het kerspel Gronlo.
Menen lande, up dem, 1407, percelen.
Mensinchave, de tiend bij, 15e eeuw, Ottensteins leen te Groenlo.
Mentync, tot 1340, erve in Beltrum.
Mentzynch, 1315/1316 tiende uit deze hof (curia), leen van het Huis Steinfurt.
Mersche, ten, 1421, tiende uit dit goed.
Mersche, 1429, perceel land dat behoorde tot de hof te Beltrum.
Mervelde, ton veersten en ton hove to M., tot 1379, tienden, leen van de bisschop van
Munster. Geïdentificeerd met Merveld of Borch in Rekken, moet echter, gelet op de context
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waarin alleen goederen in het kerspel Groenlo worden genoemd, het in het schependom
van Groenlo gelegen goed (of goederen) Marveld zijn).
Modincmaet, 1395, perceel gelegen onder Groenlo.
Moller, 1460, erf in het Zieuwent.
Muddenhuys, [1379] – 1394, Leen van het Sticht Utrecht, gelegen in Beltrum.
Nazareth, 1461, toponiem, klooster (Schaar).
Neppershues, toe, 1448, erf en goed, geestelijk goed, gelegen in de buurschap Zomerze.
Ney‐Lieftinck, 1364, goed, gelegen in Beltrum.
Nieuwe Poort, 1467, toponiem en bouwwerk (stad Groenlo).
Nijenbrugghen/Novum Pontem, ca.1360, een weide daarbij gelegen.
Noleardinck, 1307, Kleefs leengoed onder Groenlo.
Nyen Beghynenhues, 1442 (later: Nieuwe Convent).
Nyenhues, 1474, Grolle, buerschap Lyntfelde.
Olde Klooster/Willekensklooster, vóór 1442.
Ostendorpe, 1319, tiende uit dit erve gelegen in het kerspel Gronlo [Meddo], leen van het
Huis Steinfurt. Ten Groeten Oesterholte, 1463‐1470, kerspel van Groll, buurschap Zwolle.
Ostere(s)ch, ca. 1360, veldnaam.
Ottinch, ca. 1408. Münsters leengoed in het kerspel Groenlo, buurschap Aves.
Ottync‐slich, 1397, veldnaam, gelegen ‘bij onser stat (Gronloe)’ ‘yn der buerscap tot Aues’.
Peddenhorne, 1470, perceel, geestelijk goed.
Quappenborch, 1439, de Hattelerskamp bij, gelegen in het kerspel Grollo.
Radekampp/ Upp dem Rade, 1461, perceel, gelegen voor de molen van de stad Groenlo.
Regenkempken, 1462, perceel land gelegen ‘in der Horstwick’.
Reynerdinck, 1468‐1472, kerspel Grolle, buerschap Zwolle.
Reynskens Kampe, 1460, thins uit dit perceel te Zieuwent.
Reytberghe, 1460, erf in het Zieuwent.
Reverhorst, 1407, goed gelegen in de buurschap Lintvelde. Zie ook: Luttike Revehorst.
Ribbertinc, 1408‐1423, leengoed van het Huis Vorden in Beltrum
Roderdinck, leengoed van de heer van Borculo in het kerspel Groenlo, buurschap Beltrum.
Roetingshofstede, 1473, goed in de buurschap Beltrum.
Rothardinch, 1315/1316, enkele uitgezonderde percelen land en markerechten uit dit erf,
leengoed van het Huis Steinfurt in de parochie Groenlo.
Rothmundinc, 1188, erf bij Groenlo.
Ruller, 1460, erf in het Zieuwent.
Ruwehorst, 1460, erf in het Zieuwent.
Ruwenhorst, 1415, perceel land behorend tot de hof te Beltrum.
Scaerenberch, 1408‐1423, leengoed van het Huis Vorden in de buurschap Beltrum.
Schar, 1380, goed in het kerspel Groenlo, buurschap Vragender.
Schaersvoerde, 1381, bij het goed te Schare.
Schuring, 1188, erf in het kerspel Gronlo.
Schilderink, 1260, Scilderinc, erf in de villa [buurschap] Vrageren.
Schreberandescamp, ca. 1360, perceel.
Scoet, ter, 1408‐1423, dat guet tho Scoet.
Segelynck, ca.1360, hof (curtem in legione Beltrem sitam). Zie ook Zegeleinc.
Sibelinck, erf in het kerspel Grolle, buurschap Hervelt, 1435, 1469‐1630, leengoed van de
heer van Wisch.
Siverdinck, 1415.
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Sywerdinck, 1395, in Avest bij Groenlo.
Slyme, 1442, 1444, veldnaam met daarin een geestelijk stuk land ‘die Brede’.
Sluckersmaet, 1495, perceel, geestelijk goed, gelegen voor de Nye Brugge.
Sprenckeler, 1460, erf in het Zieuwent.
Sprockelkamp, 1342, goed in de buurschap Lintvelde.
Stads Es, 1405, perceel, waarin twee stukken land zijn gelegen, geschonken door Reyner
Lieftinch aan de gilden van het heilig Sacrament en Onze Lieve Vrouwe.
Stadsmolen; 1310, molen, molen van Engelbertus genaamd Eschikininc, nieuw opgebouwd;
1402, molen, gelegen bij de kerkgaarde achter de Haghen, schenking van een gaarde
gelegen achter de molen bij de kerkgaarde achter de Haghen door Wessel van der Mollen en
zijn zuster Yde van Zudenaer aan het gilde van het Heilige Cruce; 1404, 1411, molen, de stad
koopt van Fye van Borcloe, geheten van Dodinckwerden, de molen te Groenlo met
toebehoren; 1433, molen, stadsbezit.
Stefelswoert, 1419, perceel onder Belreum, leen van het Huis Vorden.
Stenbrach, tot 1379, tiende, leen van de bisschop van Munster.
Storchorst, 1460, erf in het Zieuwent.
Swedherinch, 1315/1316, tiende uit dit erf, leen van het Huis Steinfurt.
Swelle, tot 1379, buurschap in het kerspel Groenlo (Zwolle), inkomsten en tienden die
Wylhelmus, zoon van Wilhelmus Slyncwater, in de buurschap to Swelle, in leen houdt van de
bisschop van Munster; 1426, Swelle; 1490, Swolle.
Swertewoldekampe, 1485, perceel.
Tancinc, 1395, goed in Lintvelde.
Thebinc, tot 1379, tienden van het land van dit Munsterse leengoed. Mogelijk identiek aan
het in Hupsel gelegen goed Tetinck.
Theyodinck, 1395, goed in de buurschap Beltrem.
Tiller, Grooten, 1460, erf in het Zieuwent.
Tubes, Beernt, 1460, erf in het Zieuwent.
Tungerlo, 1399, Grote Tungerloe, goed, gelegen in Vrageren.
Twele, ten, 1418, goed in het kerspel Grollo ‘beneden de Hoenhorst’.
Tyberdinck, 1437, goed in het kerspel Gronlo, ambt van Lechtenvoerde.
Vaalt/Valdt, de, 1468, toponiem, hiervan wordt een deel en een stede gelegen aan hun
woonhuis (met het recht van overpad) geschonken door Willem van Bu(e)rse en zijn vrouw
Lizebeth en kinderen de vicarie van St. Michael en St. Anthonis.
Veluen, 1460, erf in het Zieuwent.
Vesteghe, 1370, weg, gelegen bij de stad Groenlo buiten de Betrummer Poort.
Vragender, buurschap in het kerspel Groenlo, 1188 buurschap (legione) Vrageren; 1260
Vrageren (villa).
Vrankinc, 1188, erf in het kerspel Groenlo.
Vrankenhuys, [1379] – 1394, Stichts leengoed in de buurschap Beltrum.
Walle, tom, 1407, goed, geestelijk goed gelegen in de buurschap Zomersch.
Wapenreyse, 1460, erf in het Zieuwent.
Warninck, leengoed van de heer van Wisch in het kerspel Grolle, buurschap Beltrum,
Wascikinc, 1323, erf in de buurschap Vragheren.
Wasekinc, [1379‐1382] buurschap in het kerspel Groenlo.
Wensync, 1414, goed, gelegen in de buurschap Avest.
Wechbraecke, 1463‐1470, perceel gelegen bij Groenlo.
Weersincbriel, 1425, perceel land onder het erve Ribberdinc.
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Wernardinch, 1315/1316, tiende uit dit erf, leengoed van het Huis Steinfurt in de parochie
Groenlo.
Wernerschenbrede, 1429, perceel land onder Beltrum, leengoed van het Huis Vorden.
Wesceling, 1188, erf.
Willekensklooster, zie Olde klooster.
Willerinc, [1379] goed in het kerspel Groenlo, leen van het Huis Nettelhorst.
Wiscekinc, 1188, erf (identificatie onder Groenlo onzeker); [1379‐1382]‐1476 to Wissekinc,
Stichts leen gelegen in de buurschap to Wasekinc [Zwolle].
Wolbertinchlo/Uppenlo, 1364, toponiem, een tins daaruit.
Wolbertinck‐wurth, ca. 1360, toponiem, waarbij gelegen een geestelijk goed ter grootte van
39 gaarden.
Wunnincwic to Beltrem, tot 1379, tiende uit dit leengoed van de bisschop van Munster
(geïdentificeerd als Gunnewyck).
Wyeethardinck, 1447, rente uit het goed in de buurschap Levele.
Wurt, die, 1447, goed gelegen bij het Hozelshues in het kerspel Groenlo.
Wynterinck, 1460, erf in het Zieuwent.
Wyntreyse, 1460, erf in het Zieuwent.
Ybekinc, 1188, erf in het kerspel Ecberghen; [1379‐1382] – 1456, Ybekinc, leengoed van het
Sticht Utrecht in het kerspel Groenlo.
Ysenreyse, 1460, goed in het Zieuwent.
Zegeleinc, 1394 – [1455], leengoed van het Sticht Utrecht; zie ook Segelynck.
Zieuwent, buurschap in het kerspel Groenlo, ambt Lichtenvoorde; Synwede, 1294/1295,
bos; 1460, Sywandt; 1463, Siwinde; 1472, den Sywend; 1485, ’t Zywent.
Zomerslach, ca. 1360, geestelijke akker en gaarden.
Zomerse, tot 1379, buurschap in het kerspel Groenlo.
Zwarten Kampe, 1460, thins uit dit perceel te geven door Willem van Hervele.
Zyberdinck, 1435, leengoed van de heer van Wisch in het kerspel Groll, heerschap Borclo,
ambt van Lichtenvoirde.
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