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Erve Haskinck.
1445, is verschenen Goosen Haskinck en heeft bekent voor zichzelf en zijn erven dat hij 4 jaar lang
schuldig is aan Gerit van Zutphen en erven uit zijn erve en goederen het Haskinck 10 molder rogge
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en mag hem in plaats van een herendienst ook
palingen leveren.
Stuk bouwland in Delden.
1446, zijn verschenen Goosen Haskinck en zijn vrouw Alijt en bekennen voor henzelf en erven dat ze
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerrit Addekinck een stuk
bouwland met de ene zijde aan Deldensche Marcke en met het andere aan het land van Enserinck en
met het einde aan het land van Reimer ten Boerle en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden.
Erve Wijmelinck
1446, de leenheer Henrick van Baeck heeft Bernt van Kranenborch beleent met twee vierde delen van
het erve en goederen Wijmeldinck en met de getuigen Herman Berner en Johan Kreijnck als de
leenmannen van Zutphen.
Erve Enserinck
1447, zijn verschenen Johan Schimmelpeninck en zijn vrouw Jutte en laten vastleggen dat Jutte geen
recht heeft op het erve en goederen Enserinck in Vorden dat Johan heeft geërfd door het overlijden
van zijn moeder en dat voornoemde Jutte ook geen aanspraak kan maken op het ¼ deel van een hof
op de Nijstadt in Zutphen.
Hofstede in Delden.
1449, Johan Enserinck en zijn vrouw Gertrude verklaren voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig
zijn aan Johan en Fenne de kinderen van de overleden Derck Quaselvers 5 molders droge goede
winterrogge uit hun hofstede gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en tussen de erve
van Reijnt ten Buerle en Kunnen ten Buerle en grenzend met het einde aan Reijnts voornoemde erf
en met het andere aan de Marcke en af te kopen met 40 Rijnse guldens.
Twee stukken land.
1449, is verschenen Gerrit van Hackforde en bekent voor hemzelf en zijn erven dat hij voor een
geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Bernt Ketel en erven een stuk land
gelegen in de Vordensche Enck bij de windmolen, met de ene zijde grenzend aan het land van Gerrit
van Hackforde en met het andere aan het land van Tegerdinck en met beide einden aan de weg.
Daarnaast nog een derde deel van een stuk land genaamd de Baeckermaet gelegen in de buurschap
van Mossel, kerspel Vorden en waarvan Bernt reeds het ⅔ deel in zijn bezit heeft.
Erve Wenekinck.
1450, zijn verschenen Gerryt ten Bonck als hulder (afleggen van de leeneed) en Dericks Altkoops als
leenheer en getuigen voor de heer van Gelre en Andre Kre en Evert van Kerpen dat Coert ten Rijne
heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Evert Mengerinck en erven de helft van de erve
en goederen te Wenekinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Mossel,
kerspel Vorden.
Hulder: degene die de leeneed aflegt voor personen of instituties die daartoe niet gerechtigd zijn,
zoals minderjarigen, vrouwen en (b.v. kerkelijke of liefdadige) instellingen
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Erve Vroessinck.
1456, zijn verschenen Henric en Lambert Pieck, Henrick Hissinck en zijn vrouw Jenne Henricxken
Pieck en bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de moeder Jenne de
weduwe van Henric Pieck 4 molder rogge, minus 1 schepel uit hun 3 kindsdelen van de erve en
goederen Vroessinck als lijfstucht (levenslang vruchtgebruik uit de nalatenschap van haar man) met
alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Hissinck.
1456, is verschenen Henric Boeze en bekent voor hem en zijn erven dat hij heeft op- en overgedragen
aan zijn dochter Uden Boeze zijn recht en aandeel van de erve en goederen het Hissinck, zoals hem
is toegekomen na de dood van zijn zoon Francken en dat Uden nu hier ten volste over kan
beschikken.
Erve Zelshamme.
1457, zijn verschenen Sander Schimmels en zijn vrouw Tenfer Elss en bekennen voor henzelf en
erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan Bolten, zijn vrouw Gile en erven 6 enkele gouden Rijnse
guldens en een Oort uit hun leengoed Zelshamme gelegen in de kerspel van Vorden en dat een
leengoed is van de Heerlijkheid Wisch.
Stuk Land Ruinhorst.
1458, zijn verschenen Wolter, Johan, Herman en Gerrit ten Woestenenge en bekennen voor henzelf
en hun erven dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan hun
broer Willem Woestenenge een stuk land genaamd de Ruinhorst gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden en volgens afspraak zal hij binnen 5 jaren de koopsom betalen van 27
gouden Rijnse guldens.
Erven Knuifshoeve, Roederdink en Yckinck.
1459, Verschenen Jutte van Bramel en bekent voor zichzelf en haar erven dat zij heeft op- en
overgedragen aan Henric Helminck en zijn erven de erven en goederen Knuifshoeve en Roederdink
gelegen in de kerspel van Vorden en daarnaast ook de erve en goederen het Yckinck te lochem.
Erve Heijnck.
1459, is verschenen Jacob van Hackforde en bekent voor zichzelf en erven dat hij jaarlijks schuldig is
aan Willem Rensen en Derc van Hackforden nu geheten Staekebrant 17 gouden Rijnse guldens uit
zijn erve en goederen Heijnck gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Erve Enserinck.
00-01-1460, is verschenen Johan Enserinck en zijn vrouw Gertruyt en bekennen voor henzelf en
erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan Cloevensen en erven 4 molder rogge uit de erve en
goederen Enserinck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en af te kopen met 60
gouden Rijnse guldens.
Erve Smeding.
1460, zijn verschenen Henrick Smedinck en zijn vrouw Gertruyt en bekennen voor henzelf en erven
dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Jan Lyendecker en erven 8 molder rogge uit de erve en goederen
Smedinck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en af te kopen met 110 gulden.
Erve Vroessinck.
1460, zijn verschenen Henric Hissinck en zijn vrouw Jo en bekennen voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Goosen Bargemaecker 4 molder rogge uit hun ⅓ deel van de erve en
goederen Vroessinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden en af te kopen met 25 gouden Rijnse guldens.
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Erve Ylmerinck.
1460, is verschenen Werner Ylmerinck en zijn vrouw Gertruyt en bekennen voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Johan van Raetingen 4 molder rogge uit hun erve en goederen het
Ylmerinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en
af te kopen met 28 gouden Rijnse guldens.
Erve Wynmans.
1460, is verschenen Bernt van Kraenenborch draagt over uit naam van zijn leenheer Henric van
Baeck aan zijn dochter Berten de helft van het leengoed genaamd erve Wynmans gelegen bij de kerk
van Vorden naast het erve van Herman Berners.
Erve Stroede.
1460, zijn verschenen Egbert Hissinck en zijn vrouw Leysken en bekennen voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Gerrit Rueter de jonge, zijn vrouw Lammie en erven 4 molder rogge uit
hun erve en goederen het Stroede gelegen bij de Moedenburch met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en af te kopen met 48 gouden Rijnse guldens.
Nijenhuis Gaerden.
1461, zijn verschenen Henric Tegerdinck en zijn zoon Goossen en bekennen voor henzelf en erven
dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de broers Gerrit en
Johan Tegerdinck en hun erven het vijfde deel van een tuin het Nijenhuis Gaerden gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en grenzend met de ene zijde aan de Woenstenenger Pasr
en met het andere aan Roesner zijn tuin ter Hoge.
Het Broeckercamp.
1461, Verschenen Werner Kolsack ,zijn vrouw Swene en verder Egbert Haeck en bekennen voor
henzelf en erven dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Meijnt Addinge en erven een halve maete genaamd het Broeckercamp gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden, tussen het erve van Meint Addinge en de Lange Maete en met de ene zijde
grenzend aan Rederdinck en het land van Bernt Kranenborch zijn erfhuis en met het andere en de
einden aan het veld.
Erve Aistinck
1461, zijn verschenen Willem Stuerman en zijn vrouw Ude en bekennen voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan Henrick Willemsen en erven 9 Rijnse guldens uit hun helft van de erve en
goederen het Aistinck en waarvan de schout van Zutphen Steven den Boesen de andere helft bezit en
is gelegen in de kerspel Vorden en vrij van lasten, behalve de tiende.
Erve Heijnck.
1461, is verschenen de ridder Jacob van Hackforde en bekent voor zichzelf en erven dat hij jaarlijks
schuldig is aan de heer Gerrit Gensken de Priester 10 gouden Rijnse guldens uit zijn erve en
goederen het Heijnck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel
Vorden en een leengoed is van Gerrit van Hackforde.
463
Erve Halie.
1463, zijn verschenen Johan Tast en zijn vrouw Reze en hebben elkaar getuchtigd met al hun
goederen n.l een stuk land genaamd het Wulingslach in Wichmond, een vierde deel van de erve
Nijenhaesing in Hengelo en als laatste het erve Halie in Vorden en de erven zijn leengoederen.
Erve Yimminck.
1463, is verschenen Willem van Dorsen heeft bekent dat hij onder getuige van goede vrienden zijn
eigendom heeft verdeeld aan zijn kinderen en dat aan zijn zoon Steven van Dorsen Willemsen wordt
op- en overgedragen de erve en goederen Yimminck met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Linde, kerspel Vorden en een leen is van de heer van Gelre.
Noot BW: De andere goederen zijn buiten Vorden.
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Stuk land het Groote Stucke.
1464, is verschenen Peter Geltinck en bekent voor hemzelf en erven dat hij voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Geltinck de helft van een stuk land genaamd
het Grootte Stucke en is gelegen in de Lindense Enge tussen het land van Yimminck en de
Leemreijse in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en met het einde aan de Leemreijser maete
en het andere aan het Lebbinckstucke.
Erve Nijenhuis.
1464, is verschenen Herman ten Nijenhuis en zijn vrouw Elsken en bekennen voor henzelf en erven
dat zij jaarlijks schuldig zijn Derc van Elsen en erven 10 gouden Rijnse guldens uit zijn aandeel van de
erve en goederen het Nijenhuis met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden en vrij van lasten.
Erve Smeding.
1465, zijn verschenen Henrick Smeding en zijn vrouw Gertruyt en bekennen voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Jan Lyendecker en erven 11 molder rogge uit de erve en goederen
Smeding gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en af te kopen met 110 gulden.
Erve Veldkamp
1466 Gerrit van Hacforde als leenheer heeft Henrix Esse het vruchtgebruik gegund met zijn vrouw
Henrica van het leengoed Veltcamp gelegen in de kerspel van Vorden en zijn als getuigen aawezig de
leenmannen Herman Berner en Herman Tast.
Twee stukken land in Delden.
1466, is verschenen Johan Enserinck en bekent voor hemzelf en erven dat hij schuldig is aan Herman
Hilverdinck een bedrag van 72 gouden Rijnse guldens vanwege de aankoop van een stuk land
genaamd Enserinck Daerinbroeck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en tussen
het Haskinck Groote slach en Hiddings slach en ook 43 guldens vanwege een stuk bouwland her
Enserinckstucke op de Middelkamp en ook gelegen in Delden.
Erve Tjoinck en huis Zutphen.
1467, voor de schout van Zutphen Gijbert Lansinck heeft de vrome heer Jacob van Hackforden zijn
vrouw Lutgert van Raesfelde van zijn voogdij ontslagen en haar getuchtigd met de erve en goederen ’t
Tjoijnck gelegen in de kerspel van Vorden en met een huis binnen de stad van Zutphen gelegen bij de
grote kerk en met alles wat daarin hangt of staat.
Erve en goederen Enserinck.
1467, zijn verschenen Reijnt Lamberts en Jacob Enserinck Johansse en hebben voor Johan van
Holthuijsen, de rentmeester van het land van Zutphen, bevestigd dat zij weer beleend hebben aan de
man van hun zuster Herman Hilverdinck de erve en goederen het Enserinck en dat hij voordien een
vrije dienstman (boer) was en met zijn vrouw nu is ingetreden in de horigheid (halfvrij) en dat dit is
vastgelegd in het hof van Zutphen onder de Linden.
Stuk land het Groote Stucke. (Noot BW: ook in 1463.)
1467, is verschenen Peter Geltinck en bekent voor hemzelf en erven dat hij voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Geltinck de helft van een stuk land genaamd
het Grootte Stucke en is gelegen in de Lindense Enge tussen het land van Yimminck en de
Leemreijse in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en met het einde aan de Leemreijser maete
en het andere aan het Lebbinckstucke.
Maete het Dorensbroeck
1467, zijn verschenen Herman Hilverdinck en zijn vrouw Jo en hebben bekent voor henzelf en hun
erven dat zij hebben op- en overgedragen aan Lambert Enserinck een Maete tussen het Hiddinck
Slach en Haskinck Slach en genaamd het Dorensbroeck gelegen in de buurtschap van Delden,
kerspel Vorden en met het einde aan de Marcke.
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Kerckenland.
1467, zijn verschenen de kerkmeesters van Vorden Bernt Ketel en Egbert te Stroede en bekennen dat
de kerk jaarlijks schuldig is aan Gerrit van Zulen 2 koopmans guldens uit 3 stukken Kerckenland, twee
stukken liggende tussen Harsekuilen en de Knuve en het derde stuk op de Woert in de kerspel van
Vorden en af te kopen met 16 Rijnse guldens.
Huis van Bernt Ketel.
1468, is verschenen Bernt Ketel bekent voor hemzelf en erven dat hij jaarlijks schuldig is aan de
Vicaris van de St. Anthonis altaar van de kerken in de kerspel Vorden 1 molder rogge uit zijn huis in
het dorp van Vorden met stuk land met de ene zijde aan de Woert en met het andere aan de Horst en
met het einde aan de Beecke.
Stuk land uit de Veltcampe.
1469, is verschenen Gijsbert heer tot Bronckhorst en Borkeloo en heeft Vrolben de weduwe van
Henric Assen ook genaamd ten Brincke de jaarlijkse stedigheit (afdracht) kwijtgescholden van de
tiende uit een stuk land in de hoek van de Veltcampe gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel
van Vorden en dat daardoor nu tiendvrij is en heeft nu verklaard dat zij jaarlijks daarvoor schuldig zijn
3 schepel rogge uit het voorgenoemde stuk land en dit te leveren op Sint Maarten in de winter.
460-461
Erve het Stroo
1470, zijn verschenen Egbert op ’t Stroo en zijn vrouw Lysken en bekennen voor henzelf en erven dat
zij jaarlijks schuldig zijn aan Gijbert van den Campe en erven 3 molder rogge uit hun halve erve en
goederen het Stroo met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel
Vorden, vrij van lasten behalve een oude last van 6 molder rogge dat de thiensheer Willem Stuerman
van het erve zelf indertijd heeft beloofd.
Erve ten Buerle
1470, zijn verschenen Werner ten Buerle en zijn vrouw Alijt en bekennen voor henzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig zijn aan de meester Gijbert van den Campe en erven 6 molder rogge vanwege een
rente uit hun erve en goederen ten Buerle met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden en een vrij erve is en vrij van lasten, behalve de tiende.
Erve Wachelinck
1470, zijn verschenen Jacob van Hackforde en zijn vrouw Lutgard (Raesfelt) en bekennen voor
henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Herric ten Haeve Prust 9 molder rogge uit hun erve
en goederen Wachelinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden,
kerspel Vorden en een leen en edel goed is.
De erven Roeterdinck, Zweverding en Paradijs.
1470, zijn verschenen Claes en Elsken van Snellenborch en verklaren dat zij elkaar betuchtigd
hebben met de goederen op de langstlevende en dit betreft hun erve en goederen Roeterdinck
gelegen in de kerspel van Gorssel bij de kerk, vrij van lasten, behalve een jaarlijkse last van 4 Poste
guldens, het halve erve en goederen Zweverding gelegen in de kerspel van Vorden, vrij van lasten
behalve een jaarlijks last van 2 molder rogge en 2 molder haver en de erve en goederen genaamd het
Paradijs gelegen in de kerspel van Vorden, vrij van lasten, behalve een jaarlijkse last van 1 molder
rogge en 1 molder gerst en ook nog 6 molder rogge.
Erve Nijenhuis
1470, is verschenen Jan ten Nijenhuis en bekent voor hemzelf en zijn erven dat jaarlijks schuldig is
aan Goesen Bargermarrkt en erven 4 gouden guldens uit zijn deel van de erve en goederen het
Nijenhuis met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en
vrij van lasten en is een edel erve en af te kopen met 60 goudguldens.
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Winckel
1470, zijn verschenen Lysbet de weuduwe van Albert Bartelts en haar kinderen en bekennen voor
henzelf en erven dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Henrick Peijck hun derde deel van een stuk zaadland genaamd het Winckel gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden met de ene zijde aan de Alrecamp en met het andere aan de Vroesinge
Alstmaete
Stuk land de Huerne
1471, is verschenen Zweder Zemdler bekent voor hemzelf en zijn erven dat jaarlijks schuldig is aan
Bernt Mengerinck 2 molder rogge uit zijn stuk land genaamd de Huerne gelegen tussen het land van
Werner ten Buerle en Jan Enserinck in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Besseling.
1471, is verschenen Gerit van Hackfort als leenheer over het halve erve Besseling in de buurtschap
van Braemel, kerspel Vorden en waarvan de andere helft toebehoord aan het Bornhof in Zutphen
Erve Ylmerinck
1472, zijn verschenen Reijnt Elmerinck en zijn vrouw Mechtelt en bekennen voor henzelf en erven dat
ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Johan Raeven zijn
vrouw Griete en erven hun erve en goederen Ylmerinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en vrij van lasten behalve een jaarlijkse rente van 2 zilveren
guldens aan de heren van Sint Peter te Utrecht, aan het hof te Brummen 13 schepel gerst en 5
schepel rogge en daarnaast ook nog de Heer zijn tiende.
Stuk land den Alterkamp end Steenkamp
1472, zijn verschenen Andries van Wedasche en zijn vrouw Lysbet en bekennen voor henzelf en
erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Evert Mengerinck 10 molder rogge uit hun kampje land
genaamd den Alterkamp end Steenkamp gelegen in de kerspel van Vorden
461
Erve Voskamp
1474, zijn verschenen Gerrit van Hackfort en zijn vrouw Mechtelt en bekennen voor henzelf en erven
dat ze hebben op- en overgedragen aan de Capittel van Zutphen hun erve en goederen Voskamp en
een edel en vrije goederen zijn.
Bronckhorsterthiende
1474, is verschenen Gijsbert heer tot Bronckhorst en Borkeloo en zijn vrouw Lysbet en en bekennen
voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn den Olden Gasthuijse genaamd in den Heilige
Geest 25 gouden rijnse guldens uit hun tiende grof en smal genaamd de Bronckhorsterthiende
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en af te kopen met 400 gulden.
Erve Stroe
1475, zijn verschenen Henrick, Johan ten Stroe en Henrick Weverinck en bekennen voor henzelf en
erven dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Werner ten
Kostede de erve en goederen ten Stroe met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Linde, kerspel Vorden, tussen Pelscamp en Wijnckmaete en met het einde aan de Marche en het
aandere aan Erve Hissinck.
Tienden Hoetinck en Heijnck.
1476, is verschenen Gerit van Hackforde en heeft als leenheer aan Lars Keijen, zijn vrouw Gertruit en
erven hen belend met de tiende grof en smal van over de erven Hoetinck en Heijnck gelegen in de
enk van Vorden en altijd heeft toe behoort aan de overleden Herman Tast en zijn vrouw Alijt.
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Diverse stukken land in Linde.
1476, is verschenen Johan ten Nijenhuis en bekent voor zichzelf en erven dat hij heeft op- en
overgedragen aan Johan en Werner ter Brandenburch zijn drie Sleghe genaamd de Schellekesslach,
de Zeckslump en het Hiedslach gelegen in de buurtschap van Linde tussen Hissinckslach en
Maelrinckslach.
Erve Wijnmans.
1476, is verschenen Gerit van Baeck en beleent Johan Rederdinck en erven met de helft van het
leengoed genaamd erve Wijnmans en waarvan de ander helft in het bezit is van Evert Mengerinck en
is gelegen bij de kerk van Vorden.
Erve Enserinck.
1476, zijn verschenen Johan Enserinck en Herman Enserinck en bekennen voor henzelf en ook voor
Johan zijn vrouw en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Gerit Drijnemanen erven 7 molder rogge uit
de erve en goederen Enserinck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en af te kopen
met 56 gouden Rijnse guldens.
Vundemoolen stuk en het Paradijser Kempken
1478, is verschenen Johanna de weduwe van Bernt Ketel en bekent voor haarzelf en erven dat zij
jaarlijks schuldig is aan Claes Snellenburch 2 Rijnse guldens uit haar eigendom twee stukken land, de
helft van het Vundemoolen stuk en de helft van het Paradijser Kempken gelegen in de kerspel van
Vorden.
Tiende Vorden.
1478, is verschenen Jonkheer van Bronckhorst en bekent voor zichzelf en zijn erven dat hij jaarlijks
schuldig is aan Truden ten Horn en erven 6 enkele gouden Rijnse guldens uit zijn tiende gelegen in de
kerspel van Vorden.
Erve Loe (Loo)
1479, is verschenen Andre in de Wierdersche en zijn vrouw Lysbet en bekennen voor henzelf en
erven dat ze voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Wolbert
Trypmaercker en Johan te Costede hun erve en goederen ten Loe met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en grenzend met de ene zijde aan de Alrescamp
en andere zijde en het einde aan het Veen en met het andere einde aan de aan Vormer Stege en vrij
van lasten.
Erve Lentinck.
1480, is verschenen Steine de weduwe van Hasken te Calfster en draagt op- en over aan haar acht
kinderen het zesde deel van de erve en goederen het Lentinck met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel van Vorden.
Erve Naerzehorst.
1482, is verschenen Gerit van Hackforde en bekent voor zichzelf en zijn erven dat hij jaarlijks schuldig
is aan Griete Iserens en erven 23 gouden Rijnse guldens uit zijn erve en goederen Naerzehorst
gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden en vrij van l;asten, behalve de heer zijn tiende.
Jacob en Derick, de zoons van Gerit van Hackforde, stellen zich borg voor de jaarlijkse betaling en
Jacob beloofd, mocht het onverhoopt komen tot een betaling hij zijn broer schadeloos zal stellen en
dit is bevestigd voor de schout Joost van Kell.
Erve Loe (Loo)
1482, heeft de leenheer Gijsbert Lansinck in leen verstrekt aan Wolbert Claessen genaamd
Tripmaecker het erve en goederen ten Loe gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en
een Zutphens leen is.

© Ben Wullink Lochem
Tekstcorrectie: Gerda Rossel

‘Vordens Verleden’

Bron: Regionaal Archief Zutphen. NL-ZuRAZ-010-457 tot 462

Datum 18-08-2016

7

Erve Gruwel
1482, Verschenen Derick van Hackforde en bekent voor zichzelf en zijn erven dat hij jaarlijks schuldig
is aan Johan Bolten 6 goede Rijnse guldens uit zijn erve en goederen het Gruwel met alle toebehoren
en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en met de ene zijde aan de
Tegerdinckstege en met de andere zijde en het einde aan het land van Bernt Mengerinx en een vrij en
edel erve is en af te kopen met 100 guldens.
547
Deding (minnelijke overeenkomst)
1488, een heilige minnelijke overeenkomst tussen Johan van Kerpen en zijn vrouw Geertruijt, de
dochter van Egbert van Vorden, dat Egbert jaarlijks hen zal schenken 100 gouden guldens en aan
Claes Snellenborch en zijn vrouw Jutte Ravenhues de tiende uit zijn stuk land genaamd Meijerinck
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Lentinck
1491, zijn verschenen Jan te Calfsteler en zijn vrouw Griete en bekennen voor henzelf en erven dat ze
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Derc die Witte, zijn vrouw
Jutte het zesde deel van de erve en goederen het Lentinck met alle toebehoren en rechten gelegen in
de buurtschap van Mossel, kerspel van Vorden.
Erve Hissinck
1491, zijn verschenen Timer Stuerman, Gerlach Stuerman, Wilhem Scholderman, Bernt Meijerinck,
Peter Krijnck en Evert van Sasseren als familie en vrienden van de aanwezige Wilhem Stuerman en
van zijn overleden vrouw Steine haar voorkinderen Trude en Hadewich van door hun overleden
moeder met hun overleden vader Henric Boeze in huwelijk verwekt en verklaren dat de kinderen
zullen hebben en behouden de erve en goederen Hissinck met alle toebehoren en rechten gelegen in
de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en erve Oynck in Almen en het halve erve Smeijck bij de
Brinck van Warnsveld en waarvan vrouw Meijerinck de andere helft in haar bezit heeft en daarnaast
het huis aan de Saltmarckt in Zutphen van hun overleden moeder en een hof bij de Spitaelpoorte en
verder alles wat Henric Boeze bezat aan goederen.
462
Erve Lentinck. Boek 462. Blz. 12.
30-01-1493, zijn verschenen voor Bernt van Holshuijsen en leggen vast hun rechten van eigendom in
het erve Lentinck gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Derick te Wit en zijn vrouw Jutte een derde deel, Arnt Lentinck een zesde deel, Bernt Weert en zijn
vrouw Luijcken een zesde deel en de kinderen van de overleden Bartolt to Calfsteler een derde deel.
Erve Hissinck
1493, aan de dochter van Wilhem Stuerman genaamd Gertruit, getrouwd met Henrick to Rijt, krijgt
haar erfdeel van haar overleden moeder Stijne en vader Henrick Boeze de halve erve het Hissinck
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Hissinck
1493, de zusters van het Hospitael te Zutphen bekennen dat Wilhem Stuerman hen heeft betaald 5
gouden guldens voor zijn dochter joffer Hadewych en dit vanwege de verplichting die haar overleden
moeder en vader Henrick Boeze zijn aangegaan en dat Henrick tot Rijt en zijn vrouw Gertruit daarvan
onbelast zullen blijven.
Erve Elshof
1495, een heilige minnelijke overeenkomst (gededingt) tussen Henrick Berner en zijn vrouw Joffer
Karthrijne, de weduwe van Coert van Buerlo en hij zal inbrengen in hun gemeenschappelijk bezit de
erve en goederen Elshof gelegen in de buurtschap van Veldwijk , kerspel Vorden en een leengoed is
van de Jonker van Voorst.
Verder nog diverse zaken buiten Vorden.
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Erve Hissinck
1498, met een heilige minnelijke overeenkomst (gededingt) tussen diverse familieleden van de
overleden Henrick ten Boeze is besloten dat Henrick Rijt vanaf nu kan beschikken over het hele erven
en goederen Hissinck gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.

Toelichting

Archief van het ORA stad Zutphen (1445-1811)
Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten
Kerspel Vorden: De akten periode 1445-1500 waren opgenomen onder het ORA van de stad Zutphen.
Archiefnummer: NL-ZuRAZ-0010 Inventarisnummer: 457 tot 462
Website scans: http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/
Bij correcties gebruikt gemaakt van aantekeningen Kreijnck 0141-21
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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