Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.3.125
erve de Weerd-Weverstede
1619
ca 1752 was gelegen nabij Wissink aan Scholendijk 5

Historie boerderij
In het markeboek van Elsen lezen we voor het jaar 1619: “een katerstede naast het goed Wissinck genoempt de
Weverstede”. Deze boerderij werd ook wel Wevers of Weerds genoemd.
De plaats had altijd dezelfde eigenaren als Wissink, dus was vanaf ca. 1630 onderdeel van de eigendommen van
de Heren van Elsen. In 1630 was de belener Johan van Laer, in 1686 Antoni van Haersolte en in 1734 de
weduwe van Haersolte voor haar onmondige zoon Conraad Willem van Haersolte.
Beleningen:
(Het goed Wissinck met) Een katerstede ernaast genoempt de Weversstede gelegen in Elssen.
4-11-1630.
Beleend door Frans van Asscheberch to Geest.
Op dezelfde datum werd dit goed op verzoek van Frans van Asschebergh to Geest en zijn vrouw Sophia van
Carthusen en krachtens besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 17 mei 1626 en 4 november 1630
tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen enkele andere erven.
4-11-1630. Beleend door Johan van Laer, drost van Haexbergen, na opdracht door Frans van Asscheberch to
Geest. 9-6-1686.
Idem door Antoni van Haersolte tot Elssen, zoals Johan van Laer daar in 1630 mee was beleend.
13-3-1732. Idem door Antoni Swier van Haersolte tot Elsen.
16-4-1734. Idem door Conradina Willemina van Dedem, weduwe van Haarsolte, vrouwe van Elsen, namens haar
onmondige zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van Antonie Zwier van Haarsolte tot Elsen. Hulder
doctor Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van Zwoll.
Mogelijk heeft het huis gestaan op de plek waar nu de boerderij Meulman staat. Die grond behoorde vroeger bij
de boerderij Wissink.
Het lijkt voor 1600 gesticht zijn en is volgens de registraties in 1752 gesloopt.
De boerderij was gedurende lange tijd tweemaal zo groot als het toenmalige de Schreur (5.3.080) maar ongeveer
de helft van Ribbers (5.3.160).
Bewoners:
►
De vroegstbekende bewoners van de Weerds waren Jan Gerijsen Reef die in 1660 getrouwd was met
Hendrikien Oink (*ca. 1632) van Oding (Oonk, 5.3.030). Er waren de volgende kinderen: Gerijt Weert (*1661),
Jenken Weert (*1662), Jan die Weert (*1664) die jong overleed en Jan Reeff (*1669) die omstreeks 1697 als Jan
de Weert trouwde met de weduwe Annegien (Anna) Bloemers van Groot Bloemers (5.3.150) en op Klein
Bloemers (5.3.140) ging boeren. Verder was er nog een kind geboren in 1674.
►
In 1703 woonde op Weerds een Wilm Weert of Smit, zoon van Jan Smit. Hij trouwde in dat jaar met
Geesken Egberts (dit is waarschijnlijk Gese Wissink (*1675) van 5.3.120). Uit dit huwelijk werden 7 kinderen
geboren: Wilm Smit (*1705) die jong overleed, Jenneken Weerts (*1706) die in 1744 trouwde met Jan Jansen
Nijsink op (Groot) Nijsink (5.2.190), Maria (Marijke) Weerts of Smit (1709-ca. 1782) die in 1739 trouwde met
Hendrick Jacobs Vosgezang op Vosgezang in Herike (Herike 3.3.110) en in 1750 hertrouwde met de daar
inwonende schoolmeester Garrijt Wilbers, Wilm Weerts (*1711), Jan Weerts of Smit (*1713) die in 1749 huwde
met Hendrijne Willems Swoferink op Swoferink (5.3.010), Hendrik Weerts (*ca. 1715) en Hendrijne Weerts (ca.
1717-ca. 1755) die in 1752 trouwde met Arent Willemsen Plumers in Enter.
Na de familie Weert(s) of Smit zijn op Weerds geen bewoners bekend.

