Inventaris: 218. Periode 1561-1566.
Mosselsche Tiende. Blz. 5.
04-11-1561, op dinsdag Aller Heiligen is verschenen de eerbare Jacob van Heekeren en
verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij jaarlijks schuldig is aan Johan Marrienborch en
erven jaarlijks 8 molder rogge en 1 schepel winterrogge uit zijn stuk land genaamd de
Mosselsche Tiende gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Afgekocht op 02-02-1602.
De Bergermaet. Blz. 28.
e
1562, op de zaterdag na Cantate. (5 zondag naar Pasen). Verschenen Andries ten Brincke
en zijn vrouw Elisabeth en bekennen voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Harwich toe Lanckkamps en zijn vrouw Agnes een bedrag van 6 daalder uit hun stuk
land genaamd de Bergermaet gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en
grenzende met de zijde aan de Warninckmaete. Geeft het voorgenoemde land in onderpand
en is af te kopen met 125 daalder.
05-07-1570. Rentebrief verkocht aan Otto Bongenhoff.
15-05-1656. Rentebrief afgekocht met 125 daler door Jan op Cranenborch aan Anna Wissinx,
de weduwe van Toerne.
Erve Langkamp. Blz. 29.
e
1562, op de zaterdag na Cantate. (5 zondag naar Pasen).Verschenen Harwich toe Langcamp
en zijn vrouw Agnes en verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de
burgemeester Johan van Voirthuijsen, zijn vrouw Heijlen en hun erven een bedrag van 5
gouden guldens uit hun erve en goederen Langkamp en met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Dit recht van betaling en aflossing is
een rentebrief op het ¼ deel van het 1/8 deel van het erve Langcamp die door het
overlijden van Henrick toe Langkamp door vererving is overgegaan op zijn toen minderjarige
kinderen Lysken en Harwich.
Stuk land de De Eeckgoir. Blz. 31.
1562, op donderdag naar de heilige pinksterdag is verschenen Griete toe Aelrekamps, de
dochter van de overleden Johan toe Aelrekamps en geassisteerd door Henrick Boelinck.
Verklaart voor haarzelf en erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Wolter Menninck en zijn erven haar gerechte aandeel van een stuk land
genaamd de Eeckgoir gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Met de ene
zijde aan Hiddinck jacht en met het andere aan Buerkamps maetken en het Hengeler broeck.
Erve Pelskamp. Blz. 32.
1562, op de vrijdag na Heilige Hermanus zijn verschenen de broers Gysberts van Achtevelt
en Steffen van Achtevelt en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn
aan Derck Busscher, zijn vrouw Anna en hun erven een bedrag van 4 zilveren daalders uit
het hun ⅓ aandeel van de erve en goederen het Pelskamp en met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Af te kopen met 100 zilveren
daalders.
Erve Moellenberch. Blz. 35.
16-071562, op de donderdag midden in de zomer is verschenen de schout van Raalte Johan
van Twickelo en verklaart voor zichzelf en als gevolmachtigde voor zijn vrouw joffer Hele
Weerts dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Lambert van Luchten, zijn vrouw Aelken en hun erven de helft van de erve en goederen het
Moellenberch en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden.
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Erve Klein Boerlo. Blz. 36.
16-11-1562, op de maandag na (***onleesbaar) zijn verschenen Hermen Enserinck en zijn
vrouw Anna en bekennen voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Joffer
Wiesse van Mekeren en haar erven een bedrag van 3 Gelderse rijders guldens, van 24
stuivers uit hun eigendom het ¼ deel van de erve en goederen het Buirloe en met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Boerlemaete. Blz. 37.
17-11-1562, op de dinsdag na Sint Maarten zijn verschenen Willem Addinck en zijn vrouw
Sophia en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de vicarie
Anthony Bartholemeus van de Parochie Kerk van Warnsveld vier Zutphense stadsponden uit
hun ⅓ eigendom van een stuk land genaamd de Boerlemaete gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden. Gelegen tussen de Smeinckslach en de Stichtkamp en af te kopen
met 28 gouden gulden van 28 stuivers.
Mosselsche Tiende. Blz. 43.
17-11-1562, op de dinsdag na Sint Maarten is verschenen de eerbare Jacob van Hekeren en
verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij jaarlijks schuldig is aan Catharina Wimerlinx en
haar erven 12 daalders uit zijn land genaamd de Mosselsche Tiende gelegen in de
buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. 04-02-1622, is de rentebrief afgekocht.
Hoeckschoelt. blz. 45.
21-11-1562, is verschenen de eerbare joffer Anna Ketels, de weduwe van Michiel van Eck en
heeft bekend voor haarzelf en haar kinderen dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan
Marrienborch, zijn vrouw Garbrich en erven een bedrag van vier gouden guldens uit een stuk
land genaamd de Hoeckschoelt gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Goederen Daerbinne, Daerachter, Grote Berenpas, Lutteke Berenpas, de Knipe en de
molen. Blz. 49.
21-11-1562, is verschenen de eerbare joffer Marie van Vorden en geassisteerd door de heer
Evert van Hekeren en verklaart voor haarzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de eerbare en vrome Berendt van Bevervoirde
en zijn erven het erve Daerbinne, het erve Daerachter, de Molen, het erve Grote Berenpas,
het erve Lutteke Berenpas en het erve de Knipe en met alle toebehoren en rechten gelegen
in het kerspel van Vorden, scholtambt Zutphen. Alle goederen zoals Joffer Marie als haar
kinds deel heeft geërfd.
Erve Pelskamp. Blz. 51.
21-11-1562, zijn verschenen de broers Gysberts en Steven van Achtevelt en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de vicaris van de Lieve Vrouwenkerk
te Wichmond 12 gouden guldens uit hun ⅔ eigendom van de erve en goederen het
Pelskamp en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden en het overige ⅓ gedeelte van de erve het Geltinck is in het bezit van hun broer
Andries van Achtevelt.
Veenekamp en Hackelermaethe. Blz. 56.
27-12-1562, zijn verschenen de broers Gysberts en Steven van Achtevelt en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Anne Schulle, de weduwe van Evert
van Wijhe en haar erven 12 goede daalders en 18 goudenguldens uit 2 stukken zaailand
genaamd de Veenekamp en Hackelermaethe in de kerspel van Vorden. De Veenekamp is
belast met 12 daalders en gelegen in de buurtschap van Linde en de Hackelermaethe met
18 goudguldens en gelegen in de buurtschap van Delden en verder zoals beschreven is in
de rentebrief die zij heeft geërfd van haar zuster Geertruidt Schullen.
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Huis en hof in Mossel. Blz. 64.
14-01-1563, op de avond van Sint Pontiaan zijn verschenen Henrick Muller en zijn vrouw
Henrica en verklaren voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee overgedragen aan Evert de Roede (rode) en zijn vrouw Agnes (Hackfort) een huis
en hof gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Met de ene zijde aan de
Wuerdt en met het andere zijde aan Willemkes Mullers zijn hof en met het einde aan de
Beke.
Stukken land in Mossel. Blz. 66.
15-01-1563, op de vrijdag naar Sint Pontiaan zijn verschenen Henrick Muller en zijn vrouw
Henrica en verklaren voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee overgedragen aan Henrick Sweverinck, zijn vrouw Betrande en erven de helft van
twee stukken zaailand gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Gelegen bij het
Gruwelsland en Addincksbee en het andere bij het Gruwelsland, Haverland en de Gesinckbree
en beschreven zoals zij als kindsdeel hebben ontvangen.
Stuk land de oude of grote Weijenbargerkamp. Blz. 76.
04-02-1563, op de donderdag na Pu Maria is verschenen Lambert Henminck Bartolsen en
bekend voor zichzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan de meester Jacob Smid van Essen een stuk land genaamd de oude of
grote Weijenbargerkamp gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Met de ene
zijde aan de Heegken en met het andere aan de Weijenbarg Hooimaete en met de ene
einde aan de Ockhorst en met het andere einde aan het Veld. Alles zoals beschreven en
Hendrick Enserinck de oude en zijn vrouw Hardewich voor 100 daalder in onderpand hebben
gegeven, behalve de tiende, die is voor degene dit daar het recht op heeft.
Stuk land de Schatkinck Blz.78.
e
1563, op de zaterdag naar cantate (4 zondag na Pasen) zijn verschenen Jorrien toe Vent en
zijn vrouw Mechtelt en bekennen voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Harwich toe Langkamp, zijn vrouw Agnes en
erven een stuk land genaamd de Schatkinck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden en op het land rust een jaarlijkse rente van een ½ molder winterrogge.
Stuk land de Langkampslach. Blz. 78.
e
1563, op de zaterdag naar cantate (4 zondag na Pasen) zijn verschenen Harwich toe
Langkamp en zijn vrouw Agnes en bekennen voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick Schull, zijn vrouw juffer Jorin
en erven een stuk land genaamd de Langkampslach gelegen in de Deldensche broek in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Stuk land de Schatkinck. Blz 79.
e
1563, op de zaterdag naar cantate (4 zondag na Pasen) zijn verschenen Harwich toe
Langkamp en zijn vrouw Agnes en bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig
zijn aan de meister Derrick van Velp rector te Zutphen, zijn vrouw Wendele en erven een ½
molder goede droge klare winterrogge uit hun net gekochte land genaamd de Schatkinck
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Bloemendaal. Blz 81.
20-04-1563, op dinsdag na Heilige Martinus is verschenen Berendt to Leemreijse en mede als
gevolmachtigde voor zijn vrouw Anne en daarnaast ook voor zijn schoonzuster Gerritkens de
weduwe van Johan to Leemreijse en verder Aelbert to Leemreijse met zijn vrouw Gerritken
en bekennen voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan eerwaardige en vrome Jasper van Sulen, zijn vrouw joffer Anne en
erven hun ¼ deel van de erve en goederen het Bloemendaal en met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Familie Ontstedinck. Blz 82.
02-05-1563, op zondag Sint Athanasius zijn verschenen de broers Peter en Garrit Ontstedinck
en en bekennen voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
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daarmee op- en overgedragen aan hun vader Johan Ontstedinck, stiefmoeder Henrica en aan
de broer Harmen en zuster Aelken en hun erven alle roerende en onroerende zaken die zij
als kindsdeel hebben geërfd van hun overleden moeder Peterken.
De Rotert. Blz.83
1563, op de heilige pinksteravond zijn verschenen Aerent Enserinck en zijn vrouw Elisabeth
en verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan van Raesfelt, zijn
vrouw Odilia Quaed en erven een bedrag van 3 guldens uit hun een stuk land genaamd de
Rotert en dit is gelegen in de Kerspel van Vorden.
1581, Odilia Quaedt de weduwe van Johan van Raesfelt bevestigd dat rentebrief is afgekocht
en dat hiermede de akte is geannuleerd
Erve Addynck. Blz. 90
13-11-1563, op de zaterdag na Martini zijn verschenen Willem Addinck en zijn vrouw
bekennen dat hun ouders Meint Addinck en zijn vrouw Aleijt de erve en goederen het
Addinck belast hebben met een jaarlijkse rente van 13 gouden rijnse guldens en deze
schuldig is aan Johan Schimmelpenninck als beheerder van de Grote Kerken binnen Zutphen.
Rentebrief van 1516 en waarvan nu blijkt dat de helft maar is afgelost. Zullen daarom naast
het restant van de schuld, nu ook jaarlijks 6 molder winterrogge leveren en bevestigen dat
het Addynck een verschuldigd eigen horig erve is en hebben nu een stuk land genaamd de
Brinckmaethe al onderpand gegeven en dat gelegen is in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden. Met de ene zijde aan de Smeinckslach en met het andere aan de Stichtsekamp.
Land de Paesengoor. Blz.98.
28-09-1563, op de dinsdag voor Sint Michael zijn verschenen Tonnis Paeseen zijn vrouw
Lotte en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Johan van Rasfelt en zijn vrouw Joffer Odilia Quaedt een
stuk land genaamd de Paesengoor gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Met het ene einde aan het land van Goossen van Raesfelt en met de andere aan de
Beeke. Dit stuk land heeft altijd behoord tot het Leengoed de Wocht te Wichmond. Verder
bekennen Tonnis Paeseen zijn vrouw Lotte dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan van
Raesfelt en zijn vrouw Joffer Odilia Quaedt 8 daalder uit de reve en goederen het Wocht en
met alle toebehoren en rechten gelegen in Wichmond gelegen en een hofhorig erve is van
de Stift van Elten.
Erve Gymminck. Blz 110.
27-11-1563, op de zaterdag na Sint Catharina zijn verschenen Gijbert en Steven van
Achtervelt en zij ook als gemachtigden voor hun broer Andries en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn, met toestemming van het de hertog van Gelre als de
graaf van Zutphen met zijn brief met zegel van 20 november 1563, aan Arnolt van den
Walle, zijn vrouw Geertruidt Swaefkens en erven 24 molder goede klare droge winterrogge
Zutphensche maat uit hun erve en goederen het Gymminck (Jimmink) en met alle toebehoren
en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en de schuld kan ook in 6
jaren afgelost worden met 6 gouden guldens jaarlijks.
Stuk land de Greffels maethe. Blz. 112.
29-11-1563, op de maandag na Sint Catharina is verschenen de weduwe Griete van Henrick
Beyers en de weduwe Aelken van Willem Kannegietters en beiden geassisteerd door Johan
van Stoerem en verder Johan Heijnck voor zichzelf en als gemachtigde voor zijn vrouw
****Roarks en hij ook voor de eerbare Wijnchen Roarks en zijn vrouw, volmacht verstrekt
door de rechter van de stad Deventer op 15-04-1563 en als laatste de voornoemde Johan
Heijnck ook als gevolmachtigde voor Johan Heghe en de weduwe Steffe Roarks van Herick
Heijnck. Verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Henrick Eelmerinck, zijn vrouw Lutgert en erven het ⅛
van de helft van een stuk land genaamd de Greffels maethe en waarvan Elisabeth van
Mekeren de andere helft in bezit heeft en is gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden. Met de ene zijde langs het Hoendegoor en de Steghe met het andere aan
Sweverincks Ruwemaethe.
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Stuk land het Galgengoer. Blz 114.
29-11-1563, op de maandag na Sint Catharina hebben voornoemde personen verklaart voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Simon Enserinck, zijn vrouw Marrike en erven erven het ⅛ van de helft
van een stuk land genaamd het Galgengoer en waar de andere helft toebehoort aan
Elisabeth van Mekeren gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Stuk land de Eigoir. Blz.116.
04-12-1563, op de zaterdag na Heilige Andreas is verschenen Arinde de weduwe van Gerrit
Menninck en geassisteerd door Peter Drosten en heeft verklaard dat zij voor een geldsom
heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick van Bramell, zijn vrouw Sintre
en erven de helft van een stuk land genaamd het Eigoir gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
De Keyencamp. Blz. 123.
25-01-1564, op de maandag van Sint Paulus zijn verschenen Andries ten Brincke en zijn
vrouw Elisabeth en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan
Jacob Slotemacker, zijn vrouw Stine en erven 6 gouden guldens uit een stuk land genaamd
de Keyencamp gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. Met de ene zijde
grenzend aan de Bottercam en met de beide einden aan het Gemeente Veld en vrij van
lasten, behalve de tiende.
Erve Nyenhuijs. Blz. 125.
14-02-1564, op de maandag van de Heilige Valentijn zijn verschenen Johan Lansinck en zijn
vrouw Aelken en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Lambert Heminck, zijn vrouw en erven het ¼
van de helft van de erve en goederen het Nyenhuijs en met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en waarvan Johan van Vreden de
andere ¾ gedeelte van de helft in zijn bezit heeft.
Erve Gymminck. Blz 127.
1564, op de donderdag *** (onleesbaar) zijn verschenen Gijbert en Steven van Achtervelt en
zij ook als gemachtigden voor hun broer Andries en verklaren voor henzelf en hun erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn, met toestemming van het de hertog van Gelre als de graaf van
Zutphen met zijn brief met zegel van 20 november 1563, aan Henrick Ruiter, zijn vrouw
Joffer Wilhelma Kreincks en erven 7 molder goede klare droge winterrogge Zutphensche maat
en 8 daalder uit hun erve en goederen het Jymminck en met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erven Klein en Groot Ontstedinck.Blz 132.
08-06-1564, op de donderdag na Sint Justinus zijn verschenen de voormalige rentmeester van
Zutphen de heer Cornelis Anthoniss en zijn vrouw Luyte Roelofs, de dochter van Straetmans
en Thomas Grammeije de rekenmeester van Gelderland en zijn vrouw dat zij jaarlijks schuldig
zijn aan de minderjarige kinderen van de overleden Johan van Wachtedonck uit hun erven en
goederen het Kleine en Grote Ontstedinck 15 gouden guldens en 65 daalders en af te kopen
met 300 goudguldens en 8 zilveren daalders.
Noot BW: Slecht leesbaar en onduidelijke akte.
Erve Joistinck. Blz. 133.
29-07-1564, op de zaterdag voor Sint Ignatius zijn verschenen Henrick te Brugge en zijn
vrouw Joffer Bele en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Reint Joistinck, zijn vrouw Jenneken en hun
erven het ⅓ deel van de erve en goederen het Joistinck , gedeelte dat zij geërfd hebben
van Andries Schimmelpenninck en gelegen bij het Bramel in de buurtschap van Veldwijk,
kerspel Vorden.
Vrij van lasten, behalve 8 molder winterrogge die is voor degene die daar recht op heeft.
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Stuk land de Lebbinck Brede. Blz 136.
1564, is verschenen Gerrit toe Oilthuis en heeft voor zichzelf verklaard dat hij voor een
geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Herman Oilthuis en zijn
kinderen Bartolt, Johan, Henrick, Jacob, Fenne, Griete en Armgardt een stuk land genaamd
de Lebbinck Brede gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en het beschreven
stuk land zoals de kerkmeesters Bernt Ketelle en Arnt Enserinck van Vorden destijds verkocht
hebben aan Bartelt Ontstedinck.
Stuk zaailand in Linde, Blz 142.
1564, Op de zaterdag na Onze Lieve Vrouwendag zijn gekomen Warner Willinck en zijn
vrouw Griete, Fenne de weduwe van Harmen Weincks, Derrick Roelofs en zijn vrouw
Gertken, Henrick Lansinck en zijn vrouw Alijt en verklaren allen voor henzelf en hun erven
dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Johan
Assinck de jonge, zijn vrouw Anthonia en Tonnis Weinck, zijn vrouw Griete en hun erven een
derdehalf molder zaailand gelegen in de Lindensche Enk in de kerspel van Vorden. Met de
ene zijde grenzend aan het land van Tonnis Ontstedinck en het andere aan het land van
Weinck en met het einde aan de MIddelwegh.
Stuk land het Schonevelt. Blz 152.
28-11-1564, op de dinsdag na Heilige Catharina zijn verschenen Reynt Eelmerinck, zijn vrouw
Jenneken en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht
en daarmee op- en overgedragen aan Willem Hotinck, zijn vrouw Marrie en erven de helft
van een stuk land genaamd het Schonevelt gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden. Met de ene zijde aan Addinckskamp en met het andere aan het veld.
Ruiling stukken land genaamd Marschslach en het Kattenpoel of Nijelant. Blz 153.
29-11-1564, op de woensdag na Heilige Catharina zijn verschenen Maurits van Ripperda en
zijn vrouw Joffer Maria van Wilach ten opzichte van Henrick Obbekinck, Arendt Obbekinck
Henrick’s zoon en Dereck Folckers en zijn vrouw Henrica en bekennen dat in het jaar 1552
een overeenkomst is gesloten tussen de eerbare Hayo van Ripperda en zijn vrouw Henrica
van Hackfort en Arndt Obbekincken zijn vrouw Else en waarvan destijds geen akte is
opgemaakt, dat een stuk land genaamd het Obbekinck Marschslach toebehoorde aan Arndt
en zijn vrouw en een ander stuk land genaamd de Kattenpoel of het Nijelant dat Ripperda
en zijn vrouw toebehoorde en beide zijn gelegen in de kerspel van Vorden. Dat beiden hierbij
aan het gerecht hebben toegezegd dat zij genoemde goederen hebben geruild en deze
afspraak zullen respecteren en daarmee voornoemde onroerende goederen kunnen behouden
en gebruiken.
Stuk land de Kattenpoiil of het Nijelant. Blz. 160.
26-01-1565 op de vrijdag na Heilige Agnes is verschenen Aerendt Obbekinck, Henrick
Obbekinck en Dereck Folkers en verklaren voor zichzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de heer Johan van Raesfelt
van Hackfort en zijn vrouw Odilia Quaudt en erven een stuk land genaamd de Kattenpoiil of
het Nijelant en gelegen in de buurtschappen van Veldwijk en Delden, kerspel Vorden.
Twee stukken land. Blz.161.
02-02-1565, de donderdag op de avond van onze lieve vrouwendag is verschenen Willemken
Mullers, de dochter van Willem Muller en Jenneken en hierbij geassisteerd door Arendt
Obbekinck en verklaart voor haarzelf en erven dat zij heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Henrick Zweverinck, zijn vrouw een half kindsdeel van twee stukken land
en waarvan haar broer Peter de andere helft bezit en gelegen in de buurtschap van Mossel,
kerspel Vorden
Weyenberger Hoymate, Nyelant en Weyenberger Vortmaete. Blz.165.
1565, op de dinsdag na (***onleesbaar) is verschenen Lambert Heminck Bartolsen en heeft
voor zichzelf en zijn erven verklaart dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan de meestersnijder Jacob van Essen en zijn erven drie stukken land
genaamd de Weyenberger Hoymaet met het daarbij gegraven Nyelant en de Weyenbereger
Vortmaete en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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Hackfort. Blz.167.
1565.Verschenen de edelgeboren heer Johan van Raesfelt en laat hierbij vastleggen dat zijn
vrouw Odilia Quaedt bovenop de brief van tuchtiging, die reeds is vastgelegd, jaarlijks 200
daalder zal bekomen uit de goederen waarvan zij het vruchtgebruik krijgt.
Erve Blomendael. Blz. 171.
1565, op de donderdag na de Heilige Pinksteren zijn verschenen Peter the Bloemendael en
zijn vrouw Aeltien en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berndt the Blomendael, zijn vrouw Anna en
hun erven het kindsdeel van de erve en goederen het Blomendael met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Hofstede de Weppel. Blz. 189.
17-11-1565, op de zaterdag na Martini in de winter zijn verschenen Willem Hotinck de oude
en zijn vrouw Marie en bekennen voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn 4
½ molder winter rogge aan Gerrit ter Braeck, zijn vrouw Jacoba.en erven uit hun stuk land
genaamd de Zutphense Maethe en geven als borg en dus als onderpand hun hofstede de
Weppel met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden en af te kopen met 60 daalder.
Weverinckkamp. Blz. 203.
1566. Verschenen Johan Weverinck en zijn vrouw Geertken en verklaren dat zij en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Derck Weverinck, zijn vrouw Heile en erven een huis, hof en een kamp
land genaamd de Weverinckkamp gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Buirlermaethe. Blz. 204.
1566, op de woensdag (***onleesbaar) is verschenen Anthonis Addinck hulppastoor van de
kerspelkerk te Vorden en ook als voogd van zijn aanwezige broer Willem Addinck en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan Johan Obbekinck en zijn erven het ⅓ deel van een stuk land
genaamd de Builermate gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Dit stuk land
hebben ze geërfd van hun ouders Andries Addinck en Alijd Addincks en is gelegen met de
ene zijde grenzend aan de Smeinckslach en met het andere aan de Stichtsekamp.
Erve Wunninck. Blz.206.
April 1566, op een maandag is verschenen is verschenen de heer Johan van Raesfelt tot
Hackfort en zijn vrouw joffer Odilia Quadt en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Henrick Vaetebender en zijn erven 24 goede daalders uit de erve
en goederen Het Wunninck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
Erve en goederen Brandenborg. Blz. 214.
30-04-1566, op de dinsdag na Sint Joris zijn gekomen Berendt ten Brandenborch en zijn
vrouw Lijze, Henrick ten Brandenborch en zijn vrouw Aelken, Lambert ten Brandenborch en
zijn vrouw Luijken, Bartolt to Karckhoff en zijn vrouw Beerta then Brandenborch, Joist Gruitte
en zijn vrouw Jenneken then Brandenborch en de mannen voor zichzelf en als voogden voor
de vrouwen.
Bekennen voor henzelf en hun erven dat hun broer en zwager Warner ten Brandenborch en
zijn vrouw Wiesse hun hebben betaald voor het erfdeel van hun overleden vader Geerdt then
Brandenborch en nu ook vanwege de dood van hun moeder Catharina then Brandenborch,
van hun kindsdeel van de helft van de erve en goederen het Brandenborch met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Dat daarmee Warner ten Brandenborch en zijn vrouw Wiesse nu volledig eigenaar zijn van
de helft de erve en goederen het Brandenborch en van een stuk land de Lutteke
Brandenborgmate dat gelegen is in de kerspel van Ruurlo en dat de andere helft van de
erve en goederen het Brandenborch behoort aan Jacob van Hekeren.
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Erve en goederen Mollenbrugge. Blz 216
1566, op dinsdach na Exaudi is verschenen Berendt toe Menckhorst en zijn vrouw Wendele
en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Peter Mentinck en
zijn vrouw Heile en erven van negen goede zilveren daalders van 30 stuivers uit hun ⅛
gedeelte van de erve en goederen het Mollenbrugge met alle toebehoren gelegen in de
buurtschap van Mossel, kerspel Vorden en af te kopen met 34 daalders.
Juni 1679, akte geannuleerd vanwege volledige betaling
Erve Nordwick. Blz.220.
1566. Verschenen Thonis te Noirtwick en zijn vrouw Marrie en verklaren voor henzelf en hun
erven dat zij jaarlijks schuldig te zijn aan Otto Bongerhof, zijn vrouw Stine en erven drie
molder goede klare droge winterrogge uit de erve en goederen het Noirdwick met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en af te kopen
met 50 gouden guldens.
07-11-1615, akte geannuleerd vanwege volledige betaling.
Hofstede de Hellen. Blz. 224.
1566 op de zondag voor Maria Hemelvaart is verschenen Marie ten Helle, de dochter van de
overleden Johan Lambert ten Hellen en geassisteerd door Lambert Berentsen de huidige man
van haar moeder Griete en bekend dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan Lambert Heminck Jansen en erven haar kindsdeel het ¼ deel van het
huis en hofstede ’t Hellen met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Linde, kerspel Vorden.
Mouemborch. Blz. 228.
1566. Verschenen Lambert van Lochteren en zijn vrouw Aelken verklaren voor henzelf en hun
erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan Cremer Jacobsen, zijn vrouw Aelken en erven
18 gouden guldens uit hun erve en goederen het Mouemborch en met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en waarvan de vromen heer
Maurits Ripperda de andere helft in zijn bezit heeft.
09-11-1638, akte geannuleerd vanwege volledige betaling.
Huis en Hof in Veldwijk.Blz. 229.
29-11-1566, op de vrijdag voor Sint Andries zijn verschenen Willem Addinck en zijn vrouw
Sophia en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Henrick Ruiters Henricksen en zijn vrouw Fenne hun huis
en hof en een Groote Maete en een gerecht Onlant en het huis met het erf met alle
toebehoren gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en de grote Maete met de
ene zijde aan de erve van Mr. Alphardt van Tll en met het andere zijde aan de erve van
Hackfort en Reasfelt en met het einde aan het Veld. Het Onlandt aan het erve van Mr.
Alphardt van Tll en het land van Capittels Heservoorts.
De Oldenkamp. Blz 231.
04-12-1566, op de woensdag na Sint Andreas zijn verschenen Evert Ilsinck en zijn vrouw
Bate en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de heer Johan
van Raesfelt de scholtis van Zutphen en zijn vrouw Odilia Quaedt 4 goede daalders uit hun
eigendom de drie delen van het huis en hof de Oldenkamp en de drie delen van een stuk
land genaamd het Rotert en beide gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Hofstede Crackts. Blz 233.
04-12-1566, op de woensdag na Sint Andreas is verschenen Jacob Wege voor zichzelf en als
gevolmachtigde voor zijn vrouw Joffer Margreta Roses en verklaart voor henzelf en hun erven
dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Thomas Kaerman Jansen, zijn vrouw Jutte en erven 3
molder goede klare droge winterrogge uit hun huis en hofstede genaamd het Crackts gelegen
in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en die Johan Schulte in gebruik en pacht
heeft.
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De Varenkamp. Blz.235.
10-12-1566, op de dinsdag na Heilige Maria zijn verschenen Henrick Eelmerinck en zijn vrouw
Lutgert en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Henrick van
der Maese, zijn vrouw Derricken en erven 5 ½ gouden guldens uit hun stuk land het
Varencamp genaamd gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en met de ene
zijde aan het Westerenck en met het andere aan de Richterscamp en af te kopen met 75
gouden guldens.
Toelichting
Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811)
Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten
Kerspel Vorden akten 1561-1566
Archiefnummer: NL-ZuRAZ-0338 Inventarisnummer: 218
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. De 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: 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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