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Vordens Verleden

RAZ ARCHIEFNUMMER 83
REGESTEN VAN OORKONDEN
Verkoop erve het Elshof door Keppel aan J. Sartor
8 februari 1318
Richter en schepenen van Zutphania oorkonden, dat heer Wolterus van Keppele verklaard heeft, aan
Johannes Sartor het goed Elshof in het kerspel Vorden met toebehoren te hebben verkocht. Datum
anno domini MoCCCo decimo octav o feria quarta post purificationem beate Marie.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 646). Met fragment van het stadszegel in groene was
Huwelijks voorwaarden met inbreng van het erve Elshof
23 januari 1433
Evert van der Voerst en Beernt van Boerle, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat zij huwelijkse
voorwaarden hebben vastgesteld tussen Herman Berner en Engele, zuster van Johan Kreyng
Andrieszoon, waarbij Engele als medegave het goed ten Elshave in het kerspel Vorden ten huwelijk
medebrengt.
Gegeven in den jaer ons heren dusent vierhondert drie ende dertich des Vrydags na sente
Agnetendach der heiliger joncfrouwen.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 646). Met de zegels van Evert van der Voerst en Beernt van Boerle,
van Anthonis Yseren en Henric van Vorden, het geschonden van Henric Onbedwongen en dat van
Andries Kreyng in groene was.
Schenking van het ½ Erve Wesselink aan Bornhof te Zutphen
20 april 1437
Richter en schepenen van Zutphen oorkonden, dat Henric Unbedwongen, die aan Borrenhof het halve
goed Wesselinck, gelegen in het kerspel Vorden, heeft gegeven, en zijn vrouw Biele dit goed mogen
gebruiken, zolang zij leven en dat de “verwaerres” van Borrenhof na hun dood daarvoor spindingen
zullen doen.
Gegeven in den jaer ons heren dusent vierhondert soeven ende dertich des Saterdages nae den
Sonnendage Misericordia domini.
Afschrift in inventarisnummer 20, folio 6 vo vlg.
Bevestiging pacht erve Elshof
6 februari 1462
Herman Berner, burger van Zutphen, verklaart, dat het goed ten Elshaeve, gelegen in het kerspel
Vorden, zijn eigen goed is en verzoekt ieder, om zijn bouwman Engelbert in het bezit van de pacht
ervan te laten.
Gegeven in den jaer ons heren duesent vierhondert ende twe ende sestich op Saeterdach nae Aghete
virginis.
Oorspronkelijk op papier (inventarisnummer 646). Het zegel van de oorkonder
ontbreekt.
Opmerking BW: Te laten: bevestiging dat hij de pachter is.
Verkoop stuk markegrond Veldwijk
27 oktober 1482
Jacob van Hacfort, ridder, en zijn broeder Gherrit van Hacfort, Engbert ten Elshave en Johan Kosters,
kerkmeesters te Vorden, en de erfgenamen in de buurschap van de Veltwijck en Mossell verkopen
voor de St. Anthonisvicarie te Vorden een stuk land uit hun mark, gelegen in het kerspel Vorden,
buurschap Veltwijck, aan Gadert Berner.
Ghescreven int jaer ons heren dusent vieerhondert twie ende tachtentich op suncte Symon
Judenavent apostolorum.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 647). Met fragment van het zegel van de 1e oorkonder in groene
was, terwijl dat van de 2e verloren is gegaan.
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Verpanding Mulder Roggeland
1 februari 1488
Henrick Werners en Johan, Gelys en Gheertrut, kinderen van Henrick, verpanden aan Anthonis ten
Elshave en zijn vrouw Wyse een malder roggeland in het kerspel Vorden in den Westenenck.
Ghescreven int jair ons heren dusent vieerhondert acht ende tachtentich op onser liever vrouwenavent
toe lichtmissen.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 646). Met fragment van het zegel van Gaert Berner in groene was,
terwijl dat van Conradus van Elldick verloren is gegaan.
Verkoop van het Mulder Roggeland
21 juli 1491
Henrick Werners en zijn zoons Johan en Gelys en Luyken Andries en zijn vrouw Gheertruit, Henrick’s
dochter, verkopen aan Anthonis ten Elshave en zijn vrouw Wyse een stuk bouwland, nl. 1 malder
roggeland, gelegen in het kerspel Vorden in den Westenenck.
Ghescreven int jaer ons heren dusent vieerhondert een ende tnegentich op suncte Maria
Magdalenenavent.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 646). De zegels van Johan Schilt en Conradus van Elldijck zijn
verloren gegaan; dat van Herman ter Havick in groene was.
Verkoop Hofstede Klein Wesselink aan Bornhof
18 april 1581
Johan Frederich, stadhouder van Coenraet van Westerholt, schout binnen en buiten Zutphen,
oorkondt, dat juffrouw Gertruyt van Voerthuysen, weduwe van Harman Elderinck, en haar kinderen
aan Bornhof hebben verkocht de hofstede klein Wesselinck in het kerspel Vorden, buurschap Mossel.
Gegheven opten XVIIIen Aprilis anno XVc een ende tachtentich.
Oorspronkelijk (inventarisnummer 648). Met het geschonden zegel van Johan Frederich in groene
was.
RAZ ARCHIEFNUMMER 84
REGESTEN VAN OORKONDEN

Verkoop stuk land
1455, 3 november
Henrick, heer tot Wissche, ridder, drost en rentmeester van het land van Zutphen, oorkondt, dat
Henrick Smeddinck een maat land, Braemelremaet genaamd, gelegen op de grens van de kerspelen
Waernsfelde en Vorden en de buurschappen Warken en Braemele, heeft overgedragen aan Tyman
Hynke.
Gegeven in den jaer ons heren duesent vierhondert vijf ende vijftich maendach nae
Allerheilligendaege.
a. Oorspr. (inv.nr. 687), met het zegel van de oorkonder.
N.B. Door deze akte is gestoken de akte van 28 april 1479 (reg.nr. 104).
b. Afschrift in inv.nr. 1, fol. 99.
Verkoop jaarrente winterrogge Erve Wesselink
1503, 8 april
Bernt van Holthuesen, scholt van Zutphen binnen en buiten, oorkondt, dat Henrick Lansynck een
jaarrente van 5 molder winterrogge, zutphense maat, gaande uit zijn erf en goed Wesselynck, gelegen
in het kerspel Vorden, verkocht heeft aan Lambert Bueskens en Mente, zijn vrouw.
Gegeven in den jair onses heren duesent viefhondert ind drie des saterdaiges na der sonnendaige
Judica me Domine in der hilliger vastenne.
Afschrift in inv.nr. 1 fol. 144 vso.
N.B. Doorgehaald. Met aantekeningen over de rentebetaling en herbelegging. De twee hierdoor
gestoken akten zijn niet afgeschreven.
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Schadeloosstelling jaarrente erve het Noortwijk
1504, 7 juni
Bernt van Holthuessen, scholt van Zutphen binnen en buiten, oorkondt, dat Wolter Stienmetzeler en
Harmen ther Noirtwick hebben verklaard Bernt toe Moelenbrugge en Wilhem Addinck schadeloos te
zullen houden voor de jaarrente, welke dezen 7 juni 1504 (reg.nr. 207) hebben gevestigd ten behoeve
van Sint Anthoenis Grote Gilde in Sint Wolburg Kerk te Zutphen, en dat Wolter Stienmetzeler zijn helft
van het goed Tjoecckinck, gelegen in het kerspel Hengelle in de buurschap Varsselle en Harmen ther
Noirtwick zijn aandeel in het goed ther Noirtwick, gelegen in het kerspel Vorden in de buurschap
Lynde hiervoor ten onderpand hebben gesteld.
Gegeven in den jaere onses heren duesent vijffhondert ende viere opthen vridach nae sunte
Bonefaciusdaeghe.
Oorspr. (inv.nr. 806), met het zegel van de oorkonder.
Verkoop jaarrente Hamminkland
1507, 18 oktober
Bernt van Holthuessen, scholt van Zutphen binnen en buiten, oorkondt, dat Henrick van Hackforth en
joffrouw Marrie van Munster, zijn vrouw, een jaarrente van 4 molder winterrogge, zutphense maat,
gaande uit hun land, Hamminckslach genaamd, gelegen in het kerspel Vorden in de buurschap
Delden, verkocht hebben aan Henrick van den Bussche en Niese, zijn vrouw.
Gegeven in den jaire onses heren duesent vijffhondert ind soevenen des maenendaeges nae sunte
Gallendaege des heiligen confessoris.
Afschrift in inv.nr. 1, fol. 126 vso.
N.B. Doorgehaald. Met aantekeningen over de aflossing en herbelegging.
Overdracht van de horige Mechtelt Kortenschaite
1509, 19 januari
Bernt van Holthuissen, schout van Zutphen binnen en buiten, oorkondt, dat Henrick van Hackfort ter
vermeerdering van de aalmoezen van Sint Anthonis Grote Gilde in Sint Walburgenkerk binnen
Zutphen één van zijn hofhorige lieden, met name Mechtelt, dochter van Geirt then Kortenschaite en
Elsken Bartolt Santbackersdochter, geboren in het kerspel Vorden en gesproten uit het geslacht ther
Aeffze, haar kinderen, kindskinderen enz., heeft overgedragen aan de olderlieden en gildemeesters
van genoemd gilde.
Gegeven in den jair onses heren duesent vijffhondert ind negenne oppe den vrijdach nae sunte
Anthonissdaige des heiligen abbatis.
Afschrift in inv.nr. 1, fol. 130 vso.
Verkoop jaarrente van 5 mulder winterrogge uit het Haepeeist
1518, 23 juli
Johan de Lege, scholt van Zutphen binnen en buiten, oorkondt, dat hij Engelbert Harmelinck, richter te
Warnsfelde, tot zijn stadhouder had aangesteld en dat deze hem heeft verklaard, dat voor hem en
gerichtslieden Gerrit Ketell en Garrit Nerinx, kerkmeesters te Vorden, een jaarrente van 5 molder
winterrogge, zutphense maat, gaande uit het land die Haepereist, gelegen in het kerspel Vorden in de
buurschap Delden hebben verkocht aan meester Johan Tenckinck, schoolmeester, en Aelijt, zijn
vrouw, en dat Bernt Besselinck en Andries to Alrekamp zich hiervoor hebben borg gesteld.
Gegeven in den jaire unses hern duesent vifhondert ende achtien upten vrijdach nae sunt Marien
Magdalenendaege.
Notarieel afschrift door Welmarus Schulten van Zutphen, openbaar notaris en gezworen schrijver, in
inv.nr. 1, fol. 197.
N.B. Hierdoor was gestoken de akte van 15 januari 1571 (reg.nr. 399).
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Verkoop jaarrente van 6 mulder winterrogge uit Burlsche Stucke
1528, 17 december
Sander Schymmelpenninck, stadhouder en richter van het scholtambt Zutphen binnen en buiten,
oorkondt, dat Marryke, weduwe van Arnt Enserinck, haar kinderen en Aelbert Enserinck een jaarrente
van 6 molder winterrogge, zutphense maat, gaande uit hun goed, Burlsche Stucke genaamd, gelegen
in het kerspel Vorden in de buurschap Delden, verkocht hebben aan de olderlieden en gildemeesters
van Sint Anthonis Grote Gilde in Sint Walburgenkerk binnen Zutphen.
Gegeven in den jair ons heren xvc ind xxviii° dess donredages post Lucie virginis ac martiris.
Afschrift in inv.nr. 1, fol. 151 vso.
N.B. Doorgehaald. Met aantekeningen over de rentebetaling in 1561 en 1563 en de aflossing en
herbelegging in 1567.
Verkoop jaarrente uit erve het Ham
1544, 12 mei
Thomas Wert, stadhouder en richter vanwege Goesen van Raesfelt, scholt van Zutphen binnen en
buiten, etc., oorkondt, dat Sander Scimmelpenninck een jaarrente van 3 goudguldens, gaande uit zijn
goed het Ham en uit 5 molderzaad land, genaamd Nyenkamp, gelegen in het kerspel Vorden in de
buurschap Veltwick, verkocht heeft aan Styna Koelinhus.
Gegeven in ‟t jair vifftinhondert ind vier ind viertich up sunte Pancraesdach martiris.
Afschrift in inv.nr. 1, fol. 175.
N.B. Doorgehaald. Met aantekening over de aflossing en herbelegging in 1600.
Verkoop jaarrente uit erve de Knoef en Voskamp
1554, 2 mei
Hayo Rypperda en joffer Henrica van Hackfort genaamd Ripperda, zijn vrouw, erkennen een jaarrente
van 5 goudgulden, gaande uit hun goederen Knuve en Voskamp, gelegen in het kerspel Vorden in de
buurschap Linde, verkocht te hebben aan de olderlieden en gildemeesters van Sint Anthonis Grote
Gilde binnen Zutphen.
Gegeven in ‟t jair uns heren duesent viffhondert vier ind vifftich up des hilligen Crucesavont
Inventionis.
a. Oorspr. (inv.nr. 807), met het zegel van de oorkonder. b. Afschrift in inv.nr. 1, fol. 177.
Verkoop jaarrente van ½ erve Nijenhuis
1556, 13 november
Berndt Meyerinck, stadhouder en richter van Goessen van Raesfelt, scholt van Zutphen binnen en
buiten, oorkondt, dat Johan van Vreden een jaarrente van 5 goudguldens, gaande uit ¾ deel van de
helft van het goed ten Nyenhuys, waarvan zijn broeder Johan Lanssinck ¼ deel bezit, gelegen in het
kerspel Vorden in de buurschap Linde, verkocht heeft aan Johan Bongenhoff en Gertke, zijn vrouw,
waarmede de jaarrente uit zijn aandeel in een huis in de Boeykerstraat en de hof voor de
Hospitailspoort gelegen, is afgelost.
Gegeven in ‟t jair uns heren duesent viffhondert sess inde vifftich upten fridach post Martini episcopi in
den winter.
Oorspr. (inv.nr. 808), met het zegel van de oorkonder.
N.B. Hierdoor is gestoken een akte van 24 mei 1565 (reg.nr. 388).
Verkoop jaarrente uit het Kerkeland van Vorden
1573, 28 september
Willem Veher en Garryt van Suchtelen, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Johan Tenckinck een
jaarrente van 1 molder rogge, gaande uit het kerkeland te Vorden, hem nog resterende van de
jaarrente, gevestigd 23 juli 1518 (reg.nr. 251), waarvan Johan Buecker nog 2 molder heeft (vergelijk
reg.nr. 399), heeft verkocht aan de olderlieden en gildemeesters van Sint Anthoenis Grote Gilde in de
kerk van Sint Walburg.
Gegheven den xxviiien septembris anno XVc drye ende tsoeventich.
a. Oorspr. (inv.nr. 809), met het zegel van de eerste oorkonder en een fragment van dat van de
tweede.
b. Afschrift door Welmarus Schulthen, notaris, in inv.nr. 1, fol. 199.
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RAZ ARCHIEFNUMMER 85
REGESTEN VAN OORKONDEN
Verkoop Jaarrente uit het erve Klein Garmel
1545 februari 26, opten donnerdach nae Sint Mattheus des heiligen apostels.
Thomas Weerdt, stadhouder van Goosen van Raesfeld, schout te Zutphen, oorkondt dat Joachim
Horstinck en zijn vrouw Anna van Zaelen hebben verkocht aan Anne, weduwe van Johan van
Lummen, een jaarrente van 5 daalders uit het goed Klein Germel in de kerspel Vorden, in de
buurschap Mussele.
Afschrift in Kopieboek inv.nr. 5, fol. 37.

RAZ ARCHIEFNUMMER 89
REGESTEN VAN OORKONDEN
Het Zweverink
1312, 21 oktober
Richter en schepenen van Sutphania oorkonden, dat Rodolfus de Vierackere erkend heeft dat de helft
van het leengoed „Sweverinck‟ kerspel Vorden, hetgeen hij gekocht heeft van Bernardus Sweverinck,
toebehoort aan Jacobus de Hattem, burger van Sutphania, die deze helft van hem, Rodolfus, in
(achter)leen zal houden.
Datum anno domini MºCCCo duo decimo in die undecin milia virginum.
Oorspr. (inv.nr. 26). Het stadszegel is verloren gegaan.
N.B. T.t.r. I nr. 88 (p. 16 e.v.).
Het Weverink
1401, 9 november
Johan van Steinberghen, schout binnen en buiten Zutphen, en Alphart van Drinen en Gherijt Schulte,
schepenen, oorkonden, dat Claes van den Walle en zijn vrouw Neze aan Jutte, weduwe van Andries
Yseren, verkocht hebben een jaarlijkse opbrengst van 4½ malder rogge en 2 malder koren, gaande uit
het goed „Weveringh‟ kerspel Vorden buurschap Dellen.
Ghegeven in den jare ons heren Mºvierhondert ende ein des Wonsdaghs nae sunte Willibordusdach.
Oorspr. (inv.nr. 49). Met de geschonden zegels van de drie oorkonders in groene was.
N.B. Door deze brief is gestoken geweest de brief dd. 21 januari 1493 (reg.nr. 45).
Het Zweverink
1449, 15 januari
Gherit van Vyeracker, leenheer, beleent Egbert Haeck met de helft van het goed „Sweverinck‟ kerspel
Vorden.
Gegeven in den jaer ons heren dusent vierhondert negen ende viertich des Wonsdages na Ponciani
martiris.
Oorspr. (inv.nr. 26). Met het zwaar geschonden zegel van Gherit van Vyeracker in groene was.
N.B. T.t.r. II p. 26.
Het Zweverink
1471, 25 januari
Roloff van Vyrackeren, leenheer, oorkondt, dat Egbert Haeck hem verkocht heeft het halve goed
„Zweverynck‟ kerspel Vorden en dat hij er Claes Snellenborch mede beleent, waarna deze er zijn
vrouw Elsbe lijftocht uit geeft.
Gegeven in den jaer ons heren dusent vyerhondert ende een ende tsoeventich ipso die conversionis
sancti Pauli apostoli.
Oorspr. (inv.nr. 26). Met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was.
N.B. T.t.r. II nr. 1145 (p. 26).
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Het Zweverink
1481, 6 juli
Warner Kaelsack en zijn vrouw Zwene verkopen aan Claess Snellenborch en zijn vrouw Elze de
jaarlijkse opbrengst van 1 malder rogge en 3 schepel gerst, die zij hebben uit het halve goed
„Zweveryck‟ kerspel Vorden.
Gegeven in den jair onss heren dusent vierhondert een ind tachtentich dess Vrydaigs nae visitacioni[s]
Maria Virginis.
a. Oorspr. (inv.nr. 26). Met het zegel van Warner Kaelsack en een fragment van dat van Johan ther
Luer in groene was.
b. Afschrift in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 4v.
Het Gruwel
1488, 11 juni
Bernt van Holthuesen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Jacop van Hacfort en zijn
vrouw Margarita aan Griete Yserens verkocht hebben een jaarlijkse los- en erfrente van 12½ gouden
Rijnse guldens uit hun goed „Gruwelsguet‟ kerspel Vorden en uit de Labbentiende aldaar.
Gegeven in den jair ons heren dusent vierhondert acht en tachtentich up sunt Odulphus avent in den
Sommer.
Afschrift (doorgestreept) in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 31r-v.
Het Stro
1491, 3 augustus
Ceel Keppelman en Derick van den Walle, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Gherrit Ruter en
zijn vrouw Lamme aan St. Annengilde op St. Nicolaus altaar in de Grote kerk geschonken hebben een
jaarlijkse opbrengst van een molder rogge ter uitdeling aan de armen, gaande uit hun goed „ten Stro‟
kerspel Vorden.
Ghegeven int iaer ons heren dusent vierhondert een ende tnegentich op den Wonsdach na Vyncula
Petri.
Afschrift (doorgestreept) in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 8v.
Het Zweverink
1492, 19 april
Roleff van Vieracker, leenheer, oorkondt, dat Claes Snellenberch en zijn vrouw Elsken aan Johan
Weerdt ten behoeve van St. Anna te Zutphen in de St. Walburg[is]kerk, nu ter tijd op het altaar van
heer Wolter Ummaet, ten behoeve der armen opdragen het halve leengoed „Sweverkinck‟ kerspel
Vorden buurschap Veltwijck, waarna de leenheer er Johan Weerdt mede beleent.
Gegeven in den jair ons heeren dusent vierhundert ende twe ende tnegentich up then wytten
Donredach in der heiliger vasten in die heilige weecke.
a. Oorspr. (inv.nr. 26). Met het zwaar geschonden zegel van de oorkonder in groene was.
b. Afschrift in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 4r.
N.B. T.t.r. II nr. 1145 (p. 26).
Het Hissink.
1493, 21 januari
Bernt van Holthussen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Griete Yseren en haar dochter
Dorothea aan het St. Annagilde op heer Wolters altaar in de groote kerk gegeven hebben een
jaarlijkse rente van 9 gouden Rijnse guldens uit het goed „Hyssinck‟ kerspel Vorden buurschap Lynde,
6 malder rogge uit „Weverynck‟ kerspel Vorden buurschap Delden, 3 malder rogge uit „Nyenhove‟ te
Nettelhorst kerspel Lochem buurschap Langell, gelijk beschreven is in de brieven waardoor deze is
gestoken.
Gegeven int jaer onss heren dussent vyrhondert drie ind tnegentich up sunt Aggnees dach virginis.
Oorspr. (inv.nr. 49). Met het geschonden en losgeraakt zegel van de oorkonder in groene was.
N.B. Deze brief is gestoken geweest door de brieven dd. 16 september 1390 (reg.nr. 2), 9 november
1401 (reg.nr. 6) en 19 september 1476 (reg.nr. 17).
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Het Zweverink
1494, 21 december
Roleff van Vyracker, leenheer, beleent Evert Broickhuess met het halve goed „Zweverinck‟ kerspel
Voirden buurschap Veltwick ten behoeve van de H. Anna en de armen.
Gegeven in den jair onss heren dusent vierhondert vier ende tnegentich op sancta Lucienavent
virginis.
a. Oorspr. (inv.nr. 26). Met fragment van het zegel van de oorkonder in groene was.
b. Afschrift in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 4v.
Het Hissink
1495, 4 januari
Beernt van Holthusen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Willem Stuerman en zijn vrouw
Anthonia, alsmede zijn zoon Henrick, bekend hebben aan Dorothea Yserens schuldig te zijn een
jaarlijkse los- en erfrente van 9 gouden Rijnse guldens uit hun goed „Hissinck‟ kerspel Vorden
buurschap Lynde, zoals Willem en zijn eerste vrouw Yda die aan Henrick Spaen verkocht hadden, en
deze die aan Margarieta Yserens, Dorothea‟s moeder, maar waarvan de brief verloren was gegaan.
Ghegeven in den iaer ons heren dusent vierhondert vijff ende tnegentich op Sonnendach nae
Nyeiaersdag.
Afschrift (doorgestreept) in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 1v en 2r.
Het Weverink
1497, 7 maart
Bernt van Holthuesen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Jacob van Hackfort en zijn
vrouw Margareta aan Dorothea Yserens opnieuw verkopen de opbrengst van 6 malder rogge ‟s jaars
uit het goed „Weverick‟ kerspel Vorden buurschap Linden, daar de brief waarbij Jacobs voorvaderen
dit aan Dorothea‟s voorvaderen deden verloren is gegaan.
Gegeven in den jair ons heren duesent vierhondert soven ende tnegentich opten Dinxedach na den
Sondach letare Jherusalem.
a. Oorspr. (inv.nr. 50). Met het geschonden zegel van Bernt van Holthuesen in groene was, terwijl dat
van Jacob van Hackfort verloren is gegaan.
b. Afschrift in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 2v.
N.B. Door deze brief is gestoken de brief dd. 16 februari 1498 (reg.nr. 59); T.t.r. II nr. 1157 (p. 27).
Het Boerle
1502, 10 maart
Bernt van Holthuissen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Hinrica opten Buerlo[e],
weduwe van Jacob opten Buerloe, aan St. Annagilde verkocht heeft een jaarlijkse los- en erfrente van
2½ gouden Rijnse guldens uit haar hofstede en huis in kerspel Voirden.
Gegeven in den jair onses heren dusent vyffhondert ind twie oppeden Donredach nae Mytvasten.
Afschrift (doorgestreept) in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 16r-v en 17r.
Het Weverink ( bouwen van een huis )
1505, 10 november
Olderlieden en gildemeesters van St. Annagilde geven, evenals de bouwman Henrick, 20 guldens, om
daarvoor samen een huis te bouwen op het goed „Weverinck‟ kerspel Vorden, daar zij wegens
ontstentenis van een huis de 6 malder rogge, die zij jaarlijks uit dat goed hadden, niet konden
ontvangen, en Bernt van Hackfort geen huis wilde laten zetten.
Gegeven in den jair ons heren duesent vyfhondert ind vyff op sunte Martensavont in den wynter.
Oorspr. op papier (inv.nr. 50). Met de opgedrukte zegels van de gildemeesters onder papier.
N.B. T.t.r. II nr. 1686 (p. 137).
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Vordens Verleden
Het Pardijs
1524, 10 mei
Johan die Leege, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Aelbert van Vreeden, pastoor in de
Nystatskerk, aan het St. Annagilde verkocht heeft een jaarlijkse los- en erfrente van 2 goudguldens uit
het goed „dat Paradijse‟ kerspel Vorden buurschap Delden.
Gegeven in den jair onss heren dusent vifhonderts vyer undtwintich opten Dinxdach na ons liefs heren
hemmelvaertsdach.
Afschrift (doorgestreept) in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 32v e.v..
Het Zweverink
1534, 19 mei
Olderlieden en gildemeesters van het St. Annagilde en Thomas van Buerlo verpachten aan Egbert ten
Nyenkampt en zijn vrouw Wendele het goed „Sweverinck‟ kerspel Vorden voor 6 jaar.
Opten Dynxdach vur Pynsteren anno etc. XXXIIII.
Gelijktijdig afschrift (inv.nr. 26).
Het Smeenk
1535, 1 juni
Ludolph van Achtevelt, stadhouder van Johan van Keppell, schout binnen en buiten Zutphen,
oorkondt, dat Johan Addinck en zijn vrouw Wyssa aan Johanna Scholdewicks verkocht hebben een
jaarlijkse los- en erfrente van 1½ goudgulden uit het stuk land „Smeinckslach‟ kerspel Vorden
buurschap Delden.
Gegeven in den jair onses heren dusent vyffhondert ind vyff ende dartich opten Dinsedach nae des
hilligen Sacramentsdach nementlicken dem soeven en twintichts dach van den Meij.
a. Oorspr. (inv.nr. 51). Met het geschonden zegel van Ludolph van Achtevelt in groene was.
b. Afschrift in het Kopieboek (inv.nr. 2), fol. 36v.
N.B. Door deze brief is gestoken de brief dd. 24 oktober 1535 (reg.nr. 109); T.t.r. II nr. 1691 (p. 138).
Het Zweverink
1606, 20 januari
Gisbert van Dorth tho Vieracker, leenheer, oorkondt, dat hij Thomas Middeldorp als voogd van
Thomas van Boirlo beleent met het halve goed „Sweverinck‟ kerspel Voirden, en hem ten behoeve
van het St. Annagilde beleent met het andere halve goed.
Gedaen tho Zutphen den 20 January 1606, stilo veteri.
Gelijktijdige kopie op papier (inv.nr. 26).
N.B. Dit stuk is geliasseerd geweest; inliggende kwitantie dd. 1608 van rentmeester Johan van Essen
van de kosten van belening; T.t.r. II nr. 1288 (p. 40).
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