Boek 215. Periode 1499-1516.
Erve Ubbekinck. Blz 17.
1500, op de zaterdag na Martini (Sint-Maarten 11 november). Op zaterdag 14 november zijn
verschenen Henrick Ubbekynck en zijn vrouw Lutherma en verklaren voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Herman Lebbinck, zijn vrouw en erven 4 molder droge klare goede
winterrogge uit hun goederen het Ubbekinck en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden. Vrij van lasten, behalve de tiende en af te kopen met 38 gulden.
Erve Koestede. Blz 17.
14-11-1500. Thonis te Koestede en zijn vrouw Geertruit verklaren voor henzelf en erven jaarljks
schuldig te zijn aan Berent Slotboom, zijn vrouw Gertruet en erven 4 gouden rijnse guldens uit hun
erve en goederen het Koestede en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Vrij van
lasten, behalve de tiende die belast is met 7 molder rogge. Daarnaast hebben zij op deze dag ook
verklaard jaarlijks schuldig zijn aan Wilhem ten Hegen een bedrag van 3 gouden guldens en 1 oort.
Weijenborch. Blz. 19.
1501. Geert Weijenborch verklaart voor hemzelf en erven schuldig te zijn aan Bernt Ubbekinck en
erven jaarlijks 4 molder goede klare droge rogge uit zijn hofstede de Wijenborch en gelegen in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Met de ene zijde grenzend aan de Ockhorst, de andere aan
de gemeente, met het ene einde aan Enserincks Heegeken en de andere aan de gemeente. Vrij van
lasten. Af te kopen met 40 gulden.
Erve Koestede. Blz 21.
1501. Thonis te Koestede en zijn vrouw Geertruit verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan Wilhem ten
Heege, zijn vrouw Gertruet en erven 7 gouden guldens uit hun erve en goederen het Koestede en
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Vrij van lasten, behalve de tiende, die is belast
met 7 molder rogge. Af te kopen met 30 gulden.
Stuk land de Buirlehacke maetken. Blz 21.
1501. Arnt Enserinck als de kerkmeester van de kerk te Vorden heeft overgedragen aan Willem
Addynck, zijn vrouw Alijt en erven een stuk land de Buirlerhacke maetken en gelegen met de zijde aan
Suerinck Steenkuule in het kerspel van Vorden. Met het ene einde aan de Lanckhorst en de andere
aan de Smeiyenslach.
Brinckerhofstede. Blz 21.
25-7-1501, op Sint Jacob hebben Henrik to Bramele en zijn vrouw Willeke verklaard voor henzelf en
erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Herman Meijerinck, zijn vrouw Alijt en erven 2 molder rogge uit
hun goederen de Brinckerhofstede en gelegen in het kerspel van Vorden. Met de ene zijde aan de
Vosterspass en de andere aan Woestenenger, het ene einde aan Woestenenck en de andere aan de
Marke.
Erve Moelenbrugge. Blz 22.
1501. Bernt te Moelenbrugge verklaart voor hemzelf en erven jaarlijks schuldig te zijn aan Wilhem ten
Hegen en erven 3 gouden guldens en 1 oort uit zijn erve en goederen het Moelenbrugge en gelegen
in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden en vrij van lasten, behalve de tiende. Af te kopen met 64
gouden guldens.
Hofstede Buirle. Blz 24.
1502. De weduwe van Jacob Ketele, Hermken op Buirle en haar kinderen Jacob en Berent verklaren
jaarlijks schuldig te zijn aan het St Annen gilde en de Grote Kerk van Zutphen 3 rijnse guldens uit hun
hofstede op Buirle in het kerspel van Vorden. Te betalen op St. Peter (22 februari) en afkoopbaar met
50 gouden rijnse guldens.
Brinckershofstede. Blz 25.
1502. Henrick to Bramele heeft heden verklaard jaarlijks te betalen aan Herman Boshoff 3 molder
winterrogge uit een stuk land van zijn hofstede de Brinckershofstede gelegen in het kerspel van
Vorden. Met de ene zijde aan Vosterspass, de andere aan de Wuestenenck en met het einde aan de
Marke.
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Erve Moelenbrugge. Blz 26.
1502. Bernt te Moelenbrugge verklaart voor hemzelf en erven jaarlijks schuldig te zijn aan Wilhem ten
Hegen, zijn vrouw Gertruet en erven 3 gouden guldens en 1 oort uit zijn goederen het Moelenbrugge
en gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Vrij van lasten, behalve de tiende. Af te
kopen met 30 gouden guldens.
Erve Noordwijck. Blz 27.
1502. Verschenen Aelbert ter Harler en zijn vrouw Lutgert en verklaren voor henzelf en erven dat zij
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Harmen ten Harler en zijn
erven hun erve en goederen het Noordwijck en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Hyssinck. Blz 28.
1502. Staande voor de scholte Bernt Holshuijsse en de gerechtslieden Andries van Bramele en
Marzelis Oopenoert hebben Henric Stuerman en zijn vrouw Joffer Styna verklaard jaarlijks schuldig te
zijn aan de congregatie van Ysendoorn in Zutphen vijf gouden guldens en twee oort uit hun goederen
het Hyssinck en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Addynck. Blz 31.
1502. Willem Addynck en zijn vrouw Alijt verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan Johan op de Norde en
erven 5 molder rogge uit hun erve en goederen Addynck. Vrij van lasten, behalve de 9 molder rogge
en 4 molder garsten waarop zijn edele heer Oswalt Grave van Berghe recht op heeft. Af te kopen met
50 gulden. Rentebrief van 50 gulden op 26-12-1634 afgekocht van Jan Campers door Doretha
Bremers, weduwe Henrick Valcken.
Stuk land de Nijenkamp. Blz 32.
1502. Eefse Haevelinx geassisteerd door Sander Addekynck, heeft erfelijk vastgelegd dat zij jaarlijks
aan het Onze Lieve Vrouwen Gilde op de Nieuwstad in Zutphen één gouden gulden zal schenken.
Deze schenking komt uit haar bezit de halve kamp de Nijenkamp bij de Wildenberg en gelegen in de
buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Goederen Wesselinck. Blz 34.
1503. Henrick Lansinck heeft verklaard voor zichzelf, zijn vrouw en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Lambert Bueske en erven 5 molder rogge uit hun erve en goederen het Wesselinck en gelegen in
het kerspel van Vorden. Af te kopen met 50 Rijnse guldens.
De Wiersche en Berenpas. Blz 39.
13-11-1503, op de maandag na Sint Maarten heeft Gerrit van Vorden voor zichzelf en zijn erven
verklaard jaarlijks schuldig te zijn aan de eerbare Adolph van Remen 10 gouden guldens uit zijn
goederen de Wiersche en Berenpas gelegen in het kerspel van Vorden.
Berent van Hackfort bekent dat dit een oude schuld van hem betreft en zal de eerbare Gerrit van
Vorden schadeloos stellen via zijn broer Hendrick van Hackfort.
Erve Wijmels. Blz 40.
1504. Verschenen Gijsbert van der Walle als gevolmachtigde voor zijn zwager Arntz van der Walle en
diens vrouw Jutte van der Walle en hun zoon Gijsbert. Verklaart dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Bernt
Mengerinck, zijn vrouw Gertruet en erven 2 molder rogge uit hun erve en goederen het Wijmels en
een stuk bouwland het Gardtslach, alles gelegen in het kerspel van Vorden.
Hofstede ten Voirde. Blz 42.
1504. Roelof ten Voirde en zijn vrouw Mechtelt verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan Wilhem ten
Hegen, zijn vrouw Gertruet en erven een rente van 3 molder rogge uit hun hofstede ten Voirde en
gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden. Af te kopen met 30 gulden.
Daarnaast de mogelijkheid om ter zelfder waarde af te lossen in andere geldmiddelen.
Erve Koestede. Blz 38 en 44. (akte 2x)
1504. Thonis te Koestede en zijn vrouw Geertruit verklaren voor henzelf en erven jaarlijks schuldig te
zijn aan Wilhem ten Heege, zijn vrouw Gertruet en erven 3 molder rogge uit hun erve en goederen het
Koestede en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Af te kopen met 30 gulden.
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Het Nieland. Blz 45.
15-06-1504. Heeft Berent to Moelenbrugge verklaard voor hemzelf en zijn erven dat hij jaarlijks
schuldig is aan het Sint Anthonis Groote Gilde in de St. Walburgers kerk binnen Zutphen 5 molder
rogge en 3 molder zaad uit zijn kamp het Nieland en gelegen in de buurtschap van Mossel. Met de
ene zijde aan Moelenbrugge maethe en de andere aan het veld, met de ene einde aan Ravens
Sydelant en het andere aan de straat. Vrij van lasten behalve de tiende uit een stuk land de Hiltjen
Pauwkamp en ook wel den Onlandes Scherkamp, dat met de ene zijde aan Mengerinx Kempken
grenst en met de andere aan Addincksweijde en de Marke . Af te kopen met 50 Philipsguldens en met
borg van Willem Addinck.
Het Strooyestucke. Blz 46.
1504. Verschenen Henric Heijnck en zijn vrouw Alijt, die verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan Henrick
de Roese en zijn erven 5 molder uit hun stuk zaailand de Strooyestucke en gelegen in de buurtschap
van Linde, kerspel Vorden.
Erve Bockhorst. Blz 47.
01-07-1504, op de maandag na Sint Johandag. Verschenen Wolter Bockhorst en zijn vrouw Geertruit
en verklaren voor hen en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Lambert Beursken, zijn vrouw
Menten en erven 15 molder rogge uit hun erve en goederen het Bockhorst en gelegen in de
buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Leengoed van Henric van Hackfort en vrij van lasten.
Erve Hylverdinck. Blz 55.
1504. Verschenen Alphert Kreijnck en zijn moeder Elisabeth en verklaren voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Gerrit Lansinck en erven een rente van 2 molder rogge uit hun erve en
goederen het Hylverdinck en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Stuk land in Delden, het Huevnt. Blz 63.
1505. Bernt Symmelen heeft heden wettelijk op- en overgedragen aan zijn dochter Wobbeken
Symmelen de helft van een stuk land het Huevnt en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden.
Het Loe. Blz 69.
1505. Bartolt ten Brandenborch en zijn vrouw Hensken verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks
schuldig zijn aan Alijt Rueters, de weduwe van Johan Huisig en haar kinderen Geert, Evert en Alijt 3
molder rogge uit de helft van hun goederen het Loe en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden. De goederen, zoals zij die heeft geërfd van haar ouders, zijn gelegen tussen de Wildenborch
en Cranenborch. Alijt geassisteerd met haar huidige man Garrrit Evert.
Goederen ten Sticht. Blz 69.
02-02-1505, op de avond van Onze Lieve Vrouwendag zijn verschenen Henrick Smeijnck en zijn
vrouw Alit en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Bernt Obbekinck en erven hun eigendommelijke goederen ten Sticht en gelegen in
de kerspel van Vorden.
Erve Geltynk. Blz 77.
1507. Johan Geltynck en zijn vrouw Mechtelt verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks
schuldig zijn aan Rolof Obbekinck en zijn vrouw Trude en erven 5 molder winterrogge uit hun aandeel
van de erve en goederen het Geltynck en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
van Linde, kerspel van Vorden. Af te kopen met 50 gulden.
Goederen Meijerinck, Kleynhorst en Labbentiende. Blz 78.
Anno domini 1507 op de maandag (***onleesbaar). Henric van Hackfort heeft getuchtigd zijn vrouw
joffer Maria van Munster. Hij tuchtigt haar met de Labbentiende en de daarbij horende rente en pacht
van 100 gulden en tevens met de rechten van het goed Meijerinck en de Kleynhorst gelegen in het
kerspel van Vorden. Joffer Maria van Munster tuchtigt Henrick van Hackfort tot een bedrag van 800
goud guldens met de haar ingebrachte gaven en voorwaarden.
De tuchtiging geldt voor beide echtgenoten.
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Erve Alrecamp. Blz 80.
11-03-1507. Hebben de ouderlingen en gildemeesters van het St Anthonis Gilde op de Nieuwstad in
Zutphen, de heren Wolters, Bronckhorst, Penninck, Berent en Johan van Wachtendonck, verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Derck van Emenes en erven een rentebrief van 9 molder rogge.
Deze rentebrief rust op de erve en goederen het Alrecamp, dat is gelegen in het kerspel van Vorden.
Reurle Broeck Slach. Blz 82.
1507. Willem ten Bramele en Janna zijn vrouw verklaren schuldig te zijn aan Peter Pelssen, diens
vrouw Geertruet en hun erven 10 molder winterrogge uit een stuk land het Reurle Broeckslach en
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Gelegen naast de Stichtsekamp en zijdelings
grenzend aan de Smeijnckslach, Norderhorst en het Hassinck.
Erve Veltkampse. Blz 83.
1507. Bernt Wullinck en zijn vrouw Mechtelt verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig
zijn aan Lambert Tolhues, zijn vrouw Alijt en erven 12 molder rogge uit hun erve en goederen het
Veltkampse en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Erve Langkamp. Blz 87.
08-02-1508 op de dinsdag na Sint Valentijnsdag zijn verschenen Willem Addynck en zijn vrouw Alijt en
verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan Berent Karsemacker, zijn vrouw Alijdt en erven 3 Philipsguldens
en 1 oort uit hun goederen het Langkamp met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden. Vrij van lasten, behalve 3 molder rogge voor degene die daar recht op
heeft.
Stuk land het Geyr. Blz 88.
28-03-1508. Hendrick van Hackfort en zijn vrouw Maria verklaren schuldig te zijn aan Otto van
Bronckhorst (drost) en erven 105 gouden guldens aan rente. Jaarlijks af te lossen met 9 guldens uit
een stuk land het Geyr en gelegen bij het dorp, de Jerstenbrugge en de windmolen.
Stuk land het Swaeffkynck. Blz 89.
1508. Verschenen Henrick Baeynck en zijn vrouw Styne en verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan de
koster van Vorden Garrit Nerix, diens vrouw Jutte en erven 3 molder goede klare droge winterrogge uit
een stuk land het Swaeffkynck en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Af te kopen
met 30 ½ Philipsguldens.
Erve ten Helle. Blz 89.
1508. Verschenen Johan ter Helle en zijn vrouw Gertruut en verklaren voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Wilhem Brandenborch, zijn vrouw Mechtelt en erven 6 molder rogge uit de
erve en goederen ter Helle, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Af te kopen met 60
gulden.
Stuk land de halve Horne Heijde. Blz 91.
16-12-1508, op de zaterdag na Sint Lucie zijn verschenen Goossen Sweverinck en zijn vrouw
Hardewich en verklaren dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Delys Heebeeck en zijn erven een stuk land de halve Horne Heijde en gelegen in het kerspel van
Vorden.
Erve Buerkamp. Blz 91.
1508. Arnt Pyper en Derck Buerkamp hebben verkocht een rentebrief aan Henrick to Byshorst en
erven met een jaarlijkse rente van 2 molder rogge uit de erve het Buerkamp en met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Af te kopen met 20 gouden guldens.
Erve Blomendaal. Blz 92.
1509. Aelbert Blomendael en zijn moeder bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Garrit van Suren en erven 5 molder rogge uit het erve en goederen het Blomendael en met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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Hofstede Haskinck Garden of Passenhof en de Vreussinck maethe. Blz 92.
1509. Arnt Enserinck, Thonis en Aelbert Fruessinck en Aelbert Blomendaal verklaren voor een
geldsom te hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Geert Sotter, zijn vrouw Janna en
erven hun aandeel van de hofstede Haskinck Garden of Passenhof en met een stuk land de
Vreussinckmaethe, gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. De hofstede grenst met de
ene zijde aan de Enck en de andere aan het Veld en met de beide einden aan het land van
Vruessinck. De Vruessinckmaethe grenst met de ene zijde aan het Broeck en de andere aan de
Schatkuele, en met het ene einde aan de Torckmaethe en de andere aan de Langenkamp.
Stuk land het Techtgoyr in Delden. Blz 93.
1509. Albert ten Blomendael heeft verklaard dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan Johan to Wacheler een stuk land genaamd het Techtgoyr gelegen in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Gelegen met de ene zijde aan de Buerkampsmaethe en de
andere aan Hiddincks jacht, en met het ene einde aan het Eikelkampsmaethe en de andere aan de
Wachelincksmaethe.
Erve Koestede. Blz 97.
1509. Verschenen Thonis ten Koestede en zijn vrouw Gertruet. Verklaren dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Griete ten Hegen, weduwe van Wilhem ten Hegen, en erven 6 molder winterrogge uit hun erve en
goederen het Koestede en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde,
kerspel Vorden. Het erve is ook nog belast met 9 molder rogge en 3 gulden.
Erve Hellinger. Blz 97.
1509. Verschenen Geertruit Jebbekincx, de weduwe van Peter Jebbekincx en heeft verklaard voor
zichzelf en erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Henrick Keteler, zijn vrouw Lysbeth en erven haar aandeel van het erve en goederen het Hellinger en
met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Dit aandeel
had zij ontvangen bij de dood van haar vader en moeder Henricks te Hellinger en Wijsen to Hellinger.
Bedankt de kopers voor de betaling.
Huize Hackfort. Blz 100.
1509, op de dinsdag na (***onleesbaar). Verschenen Agnes van Herve de weduwe van Derix (Dirk)
van Hackfort en heeft verklaard dat zij heeft op- en overgedragen aan Margareta van Essen de
weduwe van Jacob van Hackfort en haar erven de volgende goederen: alles wat behoort tot het huis
tot Hackfort met de molen, evenals de tienden te Hengelo en de goederen die in de Betuwe zijn
gelegen. Margareta mag alle goederen gebruiken en hiervan genieten (vruchtgebruik).
Erve Karckhof ( Kerkhof). Blz 101.
13-11-1509, op de dinsdag na sint Martinus. Verschenen Juffrouw Margareta van Essen, de weduwe
van Jacob van Hackfort en heeft verklaard dat zij nog schuldig is aan Johan Goltstein aan
achterstallige rentes een bedrag van 25 enkele guldens vanwege de verponding (grondbelasting) uit
haar erve en goederen het Karckhof en de Heijenkamp met de dambleike (dambleek) gelegen in de
kerspel van Vorden. Jaarlijks kan zij dit af lossen met 4 Rijnse guldens.
Erve Alrekamps. Blz 103.
1510. Verschenen Geert Horstinck en zijn vrouw Lysbeth en verklaren voor henzelf en erven dat zij
hebben verkocht en overgedragen aan Derck van Emenes en erven hun helft van erve en goederen
het Alrekamps en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden. Betreffende een stuk hoogland genaamd het Stegenstuk, de Eegstede het Gocheler en het
Goyrstuck op de Deldensche Enk, samen ongeveer 10 molder groot. Daarnaast nog een aangrenzend
stuk zijdelings hieraan gelegen het Alrekamps Slach in het Deldensche Broek. Vrije goederen en vrij
van lasten.
Alrekamps. Blz 103.
1510. Verschenen Geert Horstinck en zijn vrouw Lysbeth. Verklaren voor henzelf en erven dat zij
hebben verkocht en overgedragen aan Andries Alrekamps, zijn vrouw Alijt en erven het stuk land de
Horstinger Gorken en gelegen in de buurtschap van Delden, evenals de erve en goederen de Halve
Alrekamps. Vrije goederen en vrij van lasten.
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Jebbekinks Nieuwland. Blz 107.
1510. Verschenen Warner Jebbekinck en zijn vrouw Wysse en verklaren jaarlijks schuldig te zijn aan
Alijt van Mekeren, de weduwe Kaersemakers, 4 molder rogge uit het Jebbekinx Nijelant en een deel
groenland gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Met de ene zijde grenzend aan het veld en de andere aan Henrinxhues, en met het ene einde aan de
Marke en de andere aan het land van Jebbekinx. Af te kopen met 40 gulden.
Goederen het Haevelinck. Blz 111.
1511. Jan Haevelinck en zijn vrouw Mechtelt bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig
zijn aan Derck Scholtynck en erven 3 ½ molder rogge uit de erve en goederen het Haevelinck en met
alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Labbentiende. Blz 114.
1512, op de dinsdag na (***onleesbaar). Meester Jan die Rijcke en zijn vrouw Griete bekennen voor
henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Derck Schyrinck en zijn vrouw Stine 15 molder klare
goede winterrogge uit de Labbentiende op de Wedenhorzt in het kerspel van Vorden.
Te betalen voor Sint Maartensavond.
Erve Lebbynck. Blz 115.
1512, na de donderdag van het Heilige Vasten is verschenen Juffrouw Alijt van Mekeren de weduwe
van de zalige Mr. van Mekeren en heeft verklaard voor haarzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig is
aan Roloff Karsseboom en erven 5 molder goede klare droge winterrogge uit haar erve en goederen
het Lebbynck en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Weverinck. Blz 118.
1512. Berent van Hackfort en zijn vrouw Margareta bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks
schuldig zijn aan Wester Andries en zijn vrouw, hij als kerkmeester en ten behoeve de Onze Lieve
Vrouwen begijnen binnen Zutphen, 6 goede rijnse guldens op Sint Peter uit de erve en goederen het
Weverinck en gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Goederen ten Heeghe. Blz 124.
1513, op de zaterdag 12 (***onleesbaar) zijn verschenen Henrick ten Hegen en zijn vrouw Heijlle en
verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Griet ten Hege en erven 4 molder
winterrogge uit de goederen ten Hegen met de hofstede gelegen in de buurtschap van Veldwijk,
kerspel Vorden.
Erve Lutteke Veenhorstinck. Blz 126.
27-06-1513, op de maandag na Sint Jansdag zijn verschenen Sander Meckynck Kystemacker en zijn
vrouw Geerke en bekennen voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en ovegedragen aan Andries Alrecamp, zijn vrouw Alijt en erven hun ⅔ gedeelte van de
erve en goederen het Lutteke Veenhorstinck, met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Vrij van lasten, behalve de tiende, die is voor degene die
daar recht op heeft.
Stuk land Hamminck Kaerboom. Blz 126.
1513, op de vrijdag na Sint (***onleesbaar). Verklaren Berent van Hackfort en zijn vrouw Margarete
van Egmont voor henzelf en erven dat zij een jaarrente 10 molder goede klare winterroggeschuldig
zijn aan Henrick Ruter en erven en dit voor het eerst te leveren in het jaar 1514.
Genoemde rogge is uit een stuk land de Hamminck Kaerboom en gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
Erve Nijenhues. Blz 127.
25-07-1513, op de maandag na Sint Laurentius zijn verschenen Johan ten Nijenhues en zijn vrouw
Hylle en bekennen voor zichzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Herman Roothair, zijn
vrouw Gertruit en hun erven 2 molder winterrogge uit hun erve en goederen het Nijenhues, dat met
alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Stuk bouwland het Hoogestuck in Mossel. Blz 129.
1513. Verklaart Bernt to Hellinger voor zichzelf en erven dat hij schuldig is aan Willem ter Heegen 5
molder rogge jaarlijks uit een stuk land het Hooge Stuk en gelegen in de buurtschap van Mossel,
kerspel Vorden. Gelegen naast het Hellinger land en met het eind aan het land van Moelenbrugge.
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Stuk bouwland Hoogestuck in Mossel. Blz 130.
24-06-1513, op Sint Jan verklaren Bernt to Hellinger en zijn vrouw Alijt voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Geertruit ten Hege de weduwe van Willem ter Heegen 5 molder rogge uit
een stuk land het Hoogestuck en gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Gelegen
naast het Hellinger land en met het eind aan het land van Moelenbrugge.
Noot BW: Nieuwe akte in verband met het overlijden Willem ter Heegen.
Erve Weverinck. Blz 130.
1513. Berent van Hackfort en zijn vrouw Margarete van Egmont bekennen voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Bernt Ketel en erven 5 molder winterrogge uit hun erve en goederen het
Weverinck en met alle rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Lutteken Buerlo. Blz 130.
Juni 1513, op een vrijdag bekennen Aloff van Lennep en zijn vrouw Thonia voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Peter Tripmacker en zijn vrouw Gertrut 7 gulden uit hun erve en goederen
het Lutteken Buerlo, met al haar rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden en te leveren op Sint Michel.
De Hoogkamp. Blz 135.
1513. Thonis ten Elshaeve heeft bekend dat hij heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Delys Heebeek en erven een stuk land genaamd de Hoogkamp, aan de Hackforter beek en het
Woestenenger land in het kerspel van Vorden, en zijnde een vrij goed.
Erve Bijvanck. Blz 136.
08-02-1514. Verschenen Johan Schymels en zijn vrouw Gertruit en bekennen voor henzelf en erven
dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan van Coessfelt, zijn vrouw Jute en erven 3 molder droge klare
winterrogge. Dit dienen zij te betalen uit hun ⅓ eigendom van de erve en goederen het Bijvanck en
met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Vrij van lasten,
e
behalve de tiende voor de kerk van Vorden. Alle jaren te betalen voor midwinter, de 15 dag.
Erven Heijinck en Hoetinck. Blz 142.
22-01-1514. Verschenen Otto Keye en zijn vrouw juffrouw Truede en bekennen voor henzelf en erven
jaarlijks schuldig te zijn aan Engelbert Wollers en erven 5 gemunte enkele gouden guldens uit de
tienden van de erven en goederen Heijnck en Hoetinck in het kerspel van Vorden.
Deze rente is af te kopen met 80 enkele gouden guldens.
Erve Koestede. Blz 143.
1514. Verschenen Tonnis ter Koestede en zijn vrouw Geertruit en bekennen voor henzelf en erven
jaarlijks schuldig te zijn aan Henrick den Rueze, zijn vrouw Maria en erven 4 ½ molder rogge uit de
erve en goederen het Koestede en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Linde, Kerspel Vorden. Af te kopen met 45 enkele gouden guldens.
Lutteke Veenhorstinck. Blz 146.
26-08-1514, op de zaterdag na Sint Bartholemeusdag. Verschenen Mechtelt Liefferinx, geassisteerd
door Andries Obbekynck als haar gekozen en toegelaten voogd en verklaart te hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Andries Alrekamp, zijn vrouw Alijt en erven haar derde deel van
goederen het Lutteke Veenhorstinck en met allee toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden. Leengoed van wijlen de heer Henric van Hackfort. Vrij van lasten,
behalve de jaarlijkse afdracht van een vracht rogge aan Sint Anthonis vicarie.
Erve Alrekamp. Blz 150.
1514. Verschenen Andrea te Alrekamps de weduwe van Henric te Alrekamps en haar zoon Andries te
Alrekamps en verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Rololf Obbekynck, zijn
vrouw Jaede en erven 4 molder goede klare en droge winterrogge uit de erve en goederen het
Alrekamps en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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Erve Blomendael. Blz 156.
09-03-1515, op Martelarendag zijn verschenen Aelbert then Blomendael en zijn vrouw Anthonia en
verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Garret den Rueter, zijn vrouw Alijt en
erven 3 molder goede klare droge winterrogge uit de erve en goederen het Blomendael en met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve het Hege. Blz 157.
15-08-1515, op Maria dag zijn verschenen Henrick ten Hege en zijn vrouw Heijlle en verklaren voor
henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Geertruit ten Hege en erven 8 molder rogge en 3
Hoornse guldens uit hun erve en goederen ten Hege en met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Erve Modenberch . Blz 163.
25-11-1515, op de zaterdag na Sint Kathrinedag zijn verschenen Berent van Hackfort als voogd van
de minderjarige kinderen van de overleden Henrick van Hackfort en daarnaast Maria van Munster de
weduwe van Henrick van Hackfort en hierbij geassisteerd door voornoemde Berent van Hackfort.
Verklaren dat Maria van Munster en haar kinderen hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Henrick Weert, zijn vrouw joffer Swaene en erven het hofhorige erve en goederen het
Modenberch en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve ten Helle. Blz 165.
Op 1 maart 1516 hebben Jan ten Helle en zijn huisvrouw Geertruit verklaart schuldig te zijn aan
Willem then Brandenborch, zijn huisvrouw Mechtelt en erven jaarlijks 3 molder rogge uit hun erve en
goederen then Helle te Vorden, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde,
kerspel Vorden. Deze schuld kunnen zij afkopen met 30 gulden.
Het Gansekamp. Blz 167.
1516. Graaf Reittel van Suirken heeft verklaard voor zichzelf en ook voor zijn vrouw en hun erven dat
hij heeft op- en overgedragen volgens Zutphense rechten aan Henrick Rueter, zijn vrouw Griete en
erven een stuk land de Gansekamp en gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Liggende tegen het land van Hackfort, de Koppel en daarnaast ook aan het andere land van Hackfort,
de Felthorst .
Erve Enserinck. Blz 170.
1516. Verschenen Mariken de weduwe van de overleden Anthonis Enserinx. haar meerderjarige zoon
Aelbert Enserinx en minderjarige zoon Welmer en dochter Janna en Aelbert ook als gemachtigde voor
zijn broer en zuster. Verklaren voor henzelf en de kinderen dat zij jaarlijks zullen betalen op Sint Peter
4 molder goede haver aan de Walburgen Kerk te Zutphen uit het horige goed het Enserinck en
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Akte is doorgehaald.
Karkenbrede
1516, op de zaterdag na de Heilige Pasen hebben Bernt Ketel en Gerret Nerinx als de kerkmeesters
van Vorden verkocht en daarmee overgedragen aan Grustert Bousspert , zijn vrouw Alijdt en erven
een stuk land de Karkenbrede en gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Grenzend
aan het land van Wollinck en Abbynck en met de zijde aan Voskamp.
Erve en goederen ten Elshaeve. Blz 173.
1516, op de zondag na Pinksteren heeft juffrouw Katarina, de weduwe van Henrick Barners verklaard
schuldig te zijn aan Roloff Karsebooms en erven jaarlijks 6 molder rogge uit haar erve en goederen
Ten Elshaeve en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden. Ten Elshaeve is een leen van Jonker van Voorst volgens Zutphens recht.
Erve Addynck. Blz 174.
1516. Meijnt Addynck en Alijt zijn vrouw hebben bekend jaarlijks schuldig te zijn aan Johan
Schimmelsen als provisor (beheerder) van de Sint Walburgis kerk te Zutphen 13 enkele guldens uit
hun erve en goederen het Addynck en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden.
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Erve Alrekamp. Blz 175.
e
15-06-1516, op de15 dag na Sint Petronella zijn verschenen Andries te Alrekamps en zijn vrouw Alijt,
Berent Fruessinck en zijn vrouw Mechtelt en Bartelt Hylverdinck. Verklaren dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Herick Roeze en erven 9 molder rogge uit hun erve het Alrekamp en met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Nijenhues, Molenbrugge en Bijvanck. Blz 175.
1516. Hebben Johan te Nijenhues en zijn vrouw Hylle, Vincent ten Molenbrugge en zijn vrouw Heijle
verklaart voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Henrick van Roezen, zijn vrouw Maria
en erven 6 gulden en 1 oort uit de erven en goederen Nijenhues, Molenbrugge en Bijvanck.
Het Joinck. Blz 176.
1516. Bernt van Hackfort heeft zijn vrouw Margareta van Egmont getuchtigd met het goed ‘t Joinck,
dat hij destijds onder voorwaarden heeft verkregen. Dit betekent dat zij weer volledig kan beschikken
over deze goederen en ook over de andere door haar aangebrachte goederen.

Toelichting

Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811)
Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten
Kerspel Vorden akten 1499-1516
Archiefnummer: NL-ZuRAZ-0338 Inventarisnummer: 215
Website scans: http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/
Blz: verwijzing bij een akte naar de bladzijde in het boek van Protocollen.
Borg of onderpand: Een goed dat in handen valt van de schuldeiser, aan wie iets is toegezegd, bij
niet nakoming van de toezegging.
Gemeente: ongecultiveerde markegronden, voor gemeenschappelijk gebruik.
Kerspel: kerkelijke gemeente of parochie, ook wel middeleeuwse landgemeente.
Minuut: vastgestelde (klad)versie van een akte.
Opdracht: de daadwerkelijke overdracht van onroerende goederen.
Protocol: Register waarin (minuten van) akten zijn genoteerd.
Regest: beknopte samenvatting van een akte of oorkonde.
Rentebrief: schuldbrief.
Richter: belast met de lage en vrijwillige rechtspraak en het plaatselijk bestuur (tegenwoordig
kantonrechter, notaris en burgemeester).
Richterambt: rechtskring op het platteland onder leiding van een richter.
Scholt: belast met opsporing en vervolging van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde,
fungeerde als voorzitter van het gerecht en zorgde voor de ten uitvoerlegging van de vonnissen.
Scholtambt: de lokale bestuursvorm van vóór 1794 (de Franse tijd), waarbij ordehandhaving en
rechtspraak verenigd waren. Het Scholtambt Zutphen omvatte de richterambten
Warnsveld/Wichmond, Almen/Gorssel en Vorden.
Tuchtigen: begunstigen/vruchtgebruik toekennen,
Vestenisse: bevestiging of bekrachtiging, waarbij iemand in bezit wordt gesteld van onroerend goed
of een daarop gevestigd zakelijk recht (< veste: bevestiging van hetgeen in een akte beschreven
staat).
Voluntaire rechtspraak (personen- of familierecht): hierbij is geen sprake van een geding maar van
een overeenkomst tussen partijen door middel van een gerechtelijke vaststelling of verklaring.
Vruchtgebruik: lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het
vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen.
Het recht om een goed waarvan men geen eigenaar is te gebruiken en de vruchten daarvan te innen
alsof men zelf de eigenaar was, met de verplichting ervoor te zorgen zodat het goed zelf in stand blijft.
Er gelden geen beperkingen op het gebruik van deze transcriptie, behoudens volledige
bronvermelding.
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