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Erve en goederen Lebbinck. Blz. 2.
08-08-1642, is verschenen Gerrit Jeremiassen, burger van Zutphen en gevolmachtigde van
Bartholomeus Goltstein en diens vrouw Maria Spaen, met een volmacht verstrekt op 26 april 1642
door Henrick tho Meeckeren stadhouder van het ambt tussen Maes en Waell in de Betuwe hierbij
getoond en toegelaten, en verklaart in opdracht en voor een geldsom te hebben op- en overgedragen
aan Aelbert van der Burg, diens vrouw Helene van Thoorn en erven het erve en goed Lebbinck met
alle rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve en goederen Lebbinck. Blz. 8.
25-08-1642, zijn verschenen Aelbert van der Burg en zijn vrouw Helena van Thoorn en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij een bedrag van 1000 gulden geleend, ontvangen en daarmee schuldig
zijn aan de provisoren van het Leprozenhuis van Zutphen, en geven als borg en dus als onderpand
hun erve en goed Lebbinck gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Henrick van Eck tot Medler. Blz. 13.
09-11-1642, is verschenen de weledele heer Henrick van Eck tot Medler en Harselo verklaart voor
zichzelf en zijn erven dat Henrick ten Broeck een obligatie d.d. 01-04-1631 heeft overgenomen van
Jenneken van Merlot de weduwe van Steven Moi, die deze destijds was aangegaan als lening van
3200 gulden. Comparant verklaart tevens dat hij vanwege achterstallige betaling nu nog 1700 gulden
schuldig is aan voornoemde stadhouder Henrick ten Broeck en diens vrouw, en belooft het restant te
betalen op 01-02-1643.
Hofstede Klein Hamminck. Blz. 13.
12-11-1642, zijn verschenen Cornelis van Schuiler als gevolmachtige van Eefken Janssen de weduwe
van Thonis Kerseboom, verder Franck van Wilfen en Rijck Lubbersen als voogden van de kinderen
Jan, Fenne en Tonnissen van Tonnis Kerseboom in eerder huwelijk verwekt bij Grietje Otten en tot
slot Thonis Martens en Peter Jansen als voogden van de kinderen Griete en Fije Kersebooms door
Thonis Kersebooms in huwelijk verwekt bij voornoemde Eefken Janssen. Comparanten verklaren
allen dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jacob Rijnviss,
diens vrouw Mechtelt Willems en erven de helft van een katerstede genaamd Klein Hamminck
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Groot Hamminck. Blz. 17.
12-11-1642, zijn verschenen Johannes Koelhaes, Frants Andrijssen en Berent Lambert voor zichzelf
en als gemachtigden van hun vrouwen, en melden het gerecht dat de vrouwen van Johannes
Koelhaes en Berent Lambert de akte binnen 3 weken zullen ondertekenen en de vrouw van
Andrijssen binnen 6 weken. Comparanten verklaren voorts voor henzelf en hun erven dat zij voor een
koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berent Kilholt, diens vrouw Nieltien
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Tonnissen en erven elk hun /10 deel en samen het /10 deel van het erve en goed Groot Hamminck,
met alle haar toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
In de kantlijn staat dat de vrouwen de akte hebben getekend.
De Gorgele. Blz. 28.
26-01-1643, is verschenen Jan op ‘t Heegeke voor zichzelf en zijn vrouw Geertien, en verklaart een
bedrag van 200 gulden ontvangen te hebben en dit nu schuldig te zijn aan Henrick Vrielinck, diens
vrouw Truijnde Smeinck en erven, waarvoor hij geeft als borg en dus als onderpand een stuk land
genaamd de Gorgele gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
23-05-1644. Akte geannuleerd vanwege betaling.
Oorlogsgeweld. Blz. 29.
27-01-1643, is verschenen Henrick Vranckenmeule van Vreden voor zichzelf en zijn vrouw Elberich,
die de akte binnen 14 dagen zal tekenen, en verklaart dat Gerrit op Wilmerinck hen uit bezorgdheid en
medeleven om hun hoge nood een bedrag van 50 daler heeft verstrekt, omdat zij vanwege
verschrikkelijk oorlogsgeweld in grote armoede waren vervallen en daarom met de kinderen vanuit
Vreden naar Vorden teruggekeerd.
Comparant verklaart dit bedrag, waarvoor hij twee koeien en andere dringende benodigdheden heeft
gekocht in Vorden, tegen een jaarlijkse rente van 2 daalder af te zullen lossen, en staat hiervoor borg
met zijn persoon en goederen en met alles wat hij nu en in de toekomst nog zal komen te bezitten.
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Erve en goederen Allercamp. Blz. 42.
15-05-1643, zijn verschenen Johan Messemaecker en Arent Muller als voogden van het kind van de
overleden Berent Pavusoen, en verklaren dat zij met toestemming van de magistraat van de stad
Zutphen en diens volmacht d.d. 09-02-1643, ten behoeve van het kind en na ontvangst van de
koopsom te hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Allercamp, diens vrouw en
erven het erve en goed Allercamp met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap Delden
van het kerspel Vorden, en alles bevattende zoals aan de grootmoeder van voornoemd kind was
toegekomen.
Lening door Van Reaesfelt. Blz. 44.
09-06-1643, is verschenen Rudolph van Raesfelt tho Crusow en de Wierssche, mede voor zijn vrouw
Sophia Agnes van Hersel, en verklaart vanwege de herenpenningen een bedrag van 900 gulden
schuldig te zijn aan rentmeester Conradt van Munster, waarvoor hij geeft als borg en onderpand zijn
goederen in de Wierssche in Vorden.
De Smeinckslage en hofstede Bainck. Blz. 51.
30-06-1643, is verschenen Wilhelm Valck junior en zijn vrouw Geertruidt Mentinks en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Derck te Allercamp en zijn zoon Johan te Allercamp en diens vrouw Lutger Haskens, ieder de
helft van een stuk land genaamd de Smeinckslage gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden. Alles vrij van lasten zoals bij de verkoper in gebruik was, uitgezonderd de tiende, die jaarlijks
dient te worden afgedragen aan het St. Anna Gilde te Zutphen.
Tevens overgedragen aan voornoemde Derck, te Allercamp, Johan te Allercamp en zijn vrouw Lutger
Haskens, ieder de helft van een hofstede genaamd Baeinck, met alle toebehoren en rechten gelegen
in de buurtschap Veldwijk van het kerspel Vorden en zijnde een leengoed van huize Nettelhorst in het
Schoutambt van Zutphen.
Erve en goederen Hellinger. Blz. 53.
08-07-1643, is verschenen Lambert Gerrits als erfgenaam van zijn overleden dochter Hermentien, in
echt verwekt bij zijn overleden vrouw Jenneke te Hellinger, en verklaart voor zichzelf en zijn erven dat
hij voor een koopsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick Smit’s weduwe
Hendersken te Hellinger en erven zijn ¼ deel van het erve en goed Hellinger, met alle rechten en
toebehoren gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Erven Rieffelerkamp, Klein Ilmerinck en Klein Lebbink in Vieracker. Blz. 57.
23-08-1643, zijn verschenen Jacob Henrix Smit met zijn vrouw Anneke Willems en verklaart dat hij zijn
vrouw hierbij van zijn voogdijschap ontslaat, dat zij hun huwelijkse voorwaarden willen laten vervallen
en elkaar nu op de langstlevende begunstigen met al hun goederen die zij nu bezitten en nog komen
te bezitten.
Voornoemde Jacob Henrix Smit is eigenaar van het ⅓ gedeelte van een hofstede genaamd de
Rieffelerkamp en gelegen in de buurtschap van Delden, en heeft daarnaast een aandeel van 50% in
het ⅔ gedeelte van de hofstedes Klein Ilmerinck en Klein Lebbinck, resp. in de buurtschap van
Vieracker onder Warnsveld gelegen en als verder hun huis in de Spronckstraat in Zutphen.
Hiermee mag genoemde Anneke Willems deze goederen haar leven lang bezitten.
Groot en Klein Obbekinck. Blz. 58.
21-09-1643, is verschenen Catharina Thomassen de weduwe van Evert Weeninck, geassisteerd door
Engelbert Thijssinck, en verklaart dat Conradt van Munster als rentmeester van drie geestelijke
goederen te Zutphen en Joost Grothe als ontvanger van de pondschattingen van het kerspel Vorden
haar hebben aangezegd dat zij nog dient te betalen de pondschatting, geldpachten en het ⅓ deel van
het zaaigewas van de erven en goederen Groot en Klein Obbekinck gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
De weduwe verklaart tevens dat zij per omgaande de som van 31 gulden en 4 stuiver aan verlopen
rente tot Martini 1643 zal betalen aan Conradt van Munster, en daarnaast aan Joost Grothe het
bedrag van 4 gulden, 5 stuiver en 8 penningen aan achterstallige pondschatting tot Martini 1642 van
het ⅓ deel van de erven Klein en Groot Obbekinck.
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Stuk land de Hammerhorst. Blz. 59.
12-10-1643, zijn verschenen Gerrit Henrix en zijn vrouw Aeltien Henrix en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Lubbert
Hermansen en zijn vrouw Willemtien Petersen en aan Martin Roloffsen en zijn vrouw Grietien
Petersen en erven ieder de helft van een stuk land genaamd de Hammershorst en gelegen in de
buurtschap Delden van het kerspel Vorden, zoals Gerrit Henrixvan zijn grootvader Henrick Langkamp
had geërfd
Erve Lebbinck. Blz. 60.
13-10-1643, is verschenen Aelbert van der Borch en zijn vrouw Helena van Torck om hun
huwelijksvoorwaarden van 25 maart 1637 zodanig te wijzigen dat beide echtgenoten vanaf nu vrij zijn
om geheel naar eigen believen en welgevallen hun testament te wijzigen of elkaar te begunstigen,
zonder dat iemand dit kan weerleggen. Verklaren voorts dat de 100 gulden die zij voorheen aan de
stiefbroer van Aelbert van de Borch hadden toegezegd zullen verhogen tot 200 gulden jaarlijks dat dit
als obligatie zal blijven rusten op hun huidige bezit het erve en goed Lebbinck, met alle toebehoren en
rechten gelegen in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden, en dat dit bedrag bij vooroverlijden
van beide echtgenoten zal worden verhoogd tot 300 gulden jaarlijks, tot aan zijn overlijden.
Testament op langstlevende. Blz. 80.
13-03-1644, zijn verschenen Aerent op Boorle hofstede in de buurtschap Delden van het kerspel
Vorden met zijn vrouw Aeltien en zij hierbij geassisteerd door Johan van Essen de jonge, die verklaren
dat zij elkaar op de langstlevende begunstigen met al hun goederen die zij nu in bezit hebben of in de
toekomst nog zullen verkrijgen.
Hofstede ter Heller. Blz. 84.
24-06-1644, zijn verschenen Claes Gerritsen weduwnaar van Jenneken Bartolts, Gerrit Reiners met
zijn vrouw Hendersken Derricks en Berent Reiners met zijn vrouw Lena Aerents en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Henrick Coenders en diens vrouw Aeltien Goossens en erven het ¼ deel van Claes Gerritsen, het
¼ deel van Gerrit Reiners, het ¼ deel van Berent Reiners en het ¼ erfdeel van hun overleden vrouw
en moeder Jenneken Bartolts van een hofstede genaamd ter Heller met het daarbij horende stuk land
genaamd de Hellercamp, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap Linde van het
kerspel Vorden.
Het Gorgeler Blz. 85.
24-06-1644, zijn verschenen Johan op het Heegeke en zijn vrouw Gertien Egberts en verklaren voor
henzelf en erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Johan te Allercamp, diens vrouw Lutger Haskens en erven de helft van een stuk zaailand genaamd
het Gorgeler, ongeveer 1½ molder groot en gelegen op de Middelkamp in de buurtschap Delden van
het kerspel Vorden.
Goederen Obbekinck Blz. 88.
10-09-1644, zijn verschenen Thomas Weeninck en zijn vrouw Margreta Hoeikinx, zij als ⅓ eigenaar
van de goederen Obbekinck, en laten hierbij vastleggen dat hun oom Berent Weeninck en zijn vrouw
dit jaar de geldpacht niet hoeven te betalen evenmin als het gedeelte van de opbrengst van het
zaadgewas van het ⅓ deel van de goederen Obbekinck.
De Hammershorst. Blz. 90.
29-11-1644, zijn verschenen Lubbert Hermans met zijn vrouw Willemtien en Martin Roloffsen met zijn
vrouw Grietien en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Johan te Allercamp, diens vrouw Lutger Haskens en erven een
stuk vrijland van ongeveer 2½ molder groot, genaamd de Hammerhorst en gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden.
Hofstede ter Stege. Blz. 108.
09-06-1645, zijn verschenen Daniel Janssen en de broers Martin en Henrick Elgersen als
gezamenlijke erfgenamen van Jellies ter Stege en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor
een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan hun oom Henrick Jelliessen en
diens vrouw Jenneken Heickincks en erven alle aandelen van de hofstede ter Stege of ook wel
genaamd de Jellies, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap Veldwijk van het
kerspel Vorden, zoals zij die van hun grootvader Jellies ter Stege hadden geërfd.
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Goederen Obbekinck. Blz. 112.
10-07-1645, zijn verschenen Thomas Weeninck en zijn vrouw Margreta Goijkinck en verklaren een
bedrag van 112 daalder en 17 stuivers schuldig te zijn aan Jurgen Klupper van Deventer vanwege
hun aandeel in de koop van het leengoed Klein en Groot Obbekinck, en hiervan in het jaar 1646 de
rente te zullen voldoen aan de gevolmachtigde ontvanger Aelbert van Wijck. Daarnaast verzoekt
voornoemde Weeninck om de boer op Obbekinck aan te zeggen de pacht aan niemand anders te
betalen dan aan de voornoemde Aelbert van Wijck, op straffe van een boete.
Groot en Klein Cranenborch. Blz. 116.
09-08-1645, zijn verschenen Aelbert Poppinck op het erve de Brinck in Steenderen en zijn vrouw
Jenneken Hendriksen en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick de boer op Weustenenck, diens vrouw
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Jenneken Henrix en erven het /10 aandeel van het ⅔ deel en ook nog het ⅓ deel van het /8 deel van
de erven en goederen Groot en Klein Cranenborch, met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
Schuld aan diaconie Vorden. Blz. 127.
11-12-1645, zijn verschenen Goessen Eelmerinck en zijn vrouw Geertien Egginks en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij aan Herman op Klein Wesselinck en Gerrit Weijnck als
vertegenwoordigers van de Diaconie van Vorden schuldig zijn een bedrag 82 gulden.
Akte geroyeerd 14-01-1649 door de betaling van borg staande Jan tho Noortwijck.
Het Heegeke. Blz. 128.
13-12-1645, zijn verschenen Jan Aelberts op ‘t Heegeke en zijn vrouw Geertien Egberts en verklaren
voor henzelf en hun erven dat hoewel zij een lening van 200 gulden aan Jan Schencke en zijn vrouw
Gijse hebben terugbetaald zij hen hierover nog steeds een jaarlijkse rente van 12 gulden schuldig zijn,
de ene helft te betalen op Jacob 25 juli en de andere helft op Nicolaas 06 december..
06-08-1650, rente betaald en akte geannuleerd.
Erve en goederen Klein en Groot Obbekinck. Blz. 131.
08-01-1646, zijn verschenen Thomas Weeninck en zijn vrouw Margareta Goijkinck en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan hun oom Berent Weeninck en diens vrouw Mechtelt Gerrits hun ⅓ aandeel van de erven en
goederen Klein en Groot Obbekinck gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Erve Eelmerinck. Blz. 136.
30-01-1646, zijn verschenen Goessen Eelmerinck en zijn vrouw Geertien Egginks en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij een bedrag van 200 daalders schuldig zijn aan Wilhelm Valck junior en
diens vrouw Geertruidt Meckinck, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed
Eelmerinck in de buurtschap van Veldwijk gelegen, kerspel Vorden
Watermolen te Vorden. Blz. 142.
28-04-1646, zijn verschenen Jan op Wiemelinck en Reint op Abbinck, beide boeren wonende op het
land aan de bovenstroom van de watermolen van Vorden, en verzoeken via dit gerecht aan Vrouwe
Anna van Eerde weduwe Van Ripperda te Vorden om de blokkering in de beek op heffen door deze af
te breken en op het land te leggen, en wel om hun land vrij van water te krijgen zodat het weer
bewerkt kan worden. Daar deze blokkering zonder vergunning van de bevoegde instantie en dus
onwettig is aangelegd dient deze maatregel gezien de positie van voornoemde Vrouwe van Vorden,
zonder dreiging van beslaglegging te worden opgelegd.
Erve en goederen Boorloo. Blz. 149.
29-05-1646, is verschenen Johan van Lennep voor zichzelf en voor zijn vrouw Catharina Besierders,
en verklaart dat zij een bedrag van 800 gulden schuldig zijn aan Jacob Bolke en zijn vrouw Geertruidt
Cruijsse, en geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun aandeel in de het erve en goed
Boorloo gelegen in de kerspel van Delden, kerspel Vorden.
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Weideland het Nijeland. Blz. 152.
19-06-1646, zijn verschenen Henrick op Enserinck met zijn vrouw Trijne, Henrick op Hassinck met zijn
vrouw Lijsebeth en verder nog Jan Ockhorst wonende op de Raemackers hofstede in Wichmond voor
zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Gerritien, en verklaren dat zij voor een koopsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan hun zwager en zuster Jan op Kleine Veenhorstinck en
diens vrouw Rijxcke Derxs en erven een stuk weideland genaamd het Nijeland, gelegen naast de
Buerkamp in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, zoals destijds door de vader van de verkoper
was aangekocht.
Erve Eelmerinck. Blz. 155.
08-10-1646, zijn verschenen de erfgenamen van Jan Lansinck op het Stroo en verklaren dat Goossen
op Eelmerinck hen volgens een akte van 13-02-1641 een bedrag van 562 gulden schuldig is,
waarvoor hij destijds zijn erve en goederen Eelmerinck als onderpand heeft gesteld. Verklaren voorts
dat de renteschuld nu is opgelopen tot een totaal van 719 gulden en 15 stuivers, die de hier eveneens
aanwezige Jan te Noortwijck hen heeft beloofd te zullen betalen.
14-01-1649. 98 gulden aan rente en aflossing betaald. Blijven staan 669 gulden en 15 stuiver
Erfdeling. Blz.156.
11-11-1646, zijn verschenen Kunne de weduwe van Henrick Snijder, in leven kerkmeester te Vorden,
hierbij geassisteerd door Frerick Moijderman, en laatstgenoemde tevens met Jan op Voskamp als
voogden van de minderjarige kinderen van Kunne’s overleden dochter Truijde Henrix ter ener zijde, en
Truijde’s weduwnaar Henrick Willemsen ter andere zijde. Vastgelegd wordt dat aan Henrick Willemsen
en zijn erven zullen worden toebedeeld alle roerende en onroerende goederen zoals het huis, hof en
land, inclusief alle vorderingen, niets uitgezonderd. Daarnaast zal hij ook de last van 300 daalders op
zich nemen die nog betaald moeten worden aan de provisoren om zijn schoonmoeder, voornoemde
weduwe Kunne, de rest van haar leven te kunnen voeden en onderhouden in het Gasthuis. Daarnaast
zal hij haar jaarlijks 250 daalders betalen, die na haar dood vervallen op haar eerder genoemde
kleinkinderen en daarnaast ook nog de 200 daalders die op 24 mei 1638 aan Truijde’s voorkind
Gotschalk Mullerinck zijn toegezegd.
Borgstelling voor Israell van Holle. Blz. 157.
11-11-1646, is verschenen Fredrick Moijderman wonende in het dorp Vorden, en verklaart borg te
staan voor zijn schoonzoon Israell van Holle vanwege het proces dat de weduwe van Willem te
Noortwijck bij dit gerecht tegen hem heeft aangespannen, en geeft als onderpand zijn persoon en
goederen.
Erve de Weppel. Blz. 166.
13-02-1647, zijn verschenen Vijt op Lanckhorst en Jan op Groot Wimelinck als voogden van Lucas en
Lambert, de minderjarige kinderen van wijlen Lijsebeth Blockhuis in huwelijk verwekt met haar man
Berent Blokhuis, en verder Lijsebeth’s volwassen zoon Henrick Lucassen met zijn vrouw Cecilia, en
Herman Berents zoon van de overleden Berent Blokhuis, voornoemde Vijt op Lanckhorst tevens als
oom en bloedvoogd, en Tonnis Berents. Comparanten verklaren voor henzelf en hun erven dat zij
voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Derk Raeben de boer op
2
Blokhuis en diens vrouw Marrie hun gezamenlijke /5 aandeel in een hofstede genaamd de Weppel
gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Hofstede de Brinckerhof. Blz. 178.
17-04-1647, zijn verschenen Anna de weduwe van Gerrit op Paradijs, geassisteerd door haar
schoonzoon Berent Everts, die tevens optreedt voor zichzelf en zijn vrouw Marritien Tonnijssen, met
de belofte van laatstgenoemde om binnen vijf weken de akte mede te ondertekenen. Comparanten
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de weledelgeboren Hendrick van Westerholt tot Hackfort, diens vrouw Alitha
geboren van Scherpenzeel en erven hun ¼ aandeel in een hofstede genaamd de Brinckerhof, met
alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Hofstede het Heijinck. Blz. 180.
03-05-1647, zijn verschenen Aelbert Berents en zijn vrouw Stijne Roerdinck en verklaren voor henzelf
en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jacob
Everts, zoon van Evert de boer op Roerdinck, en zijn erven het gerechte aandeel in een hofstede
genaamd het Heijinck, met alle rechten en toebehoren gelegen in de buurtschap Veldwijk van het
kerspel Vorden, zoals Stijne van haar ouders heeft geërfd en vrij van lasten.
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Klein Venhorstinck. Blz. 183
11-05-1647, zijn verschenen Johan Tonnijssen op Klein Veenhorstinck en zijn vrouw Reijcke Derx en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij een bedrag van 600 gulden schuldig zijn aan Aeltien
Lifferinx de weduwe van Mr Jan van Ruerloo, in leven stadssmid van Zutphen, waarvoor zij geven als
borg en onderpand hun nog aan te kopen erve en goederen Klein Veenhorstinck.
Op 05-05-1656 akte geannuleerd vanwege volledige betaling
Erve en goederen Eelmerinck. Blz. 197.
31-07-1647, zijn verschenen Jan tho Noortwijck en zijn vrouw Maria Sweverinx en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij een bedrag van 1000 gulden schuldig zijn aan Luitenant Johan van
Wijnberghe en erven, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand hun aandeel in het erve en
goed Eelmerinck gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Hofstede de Brinckerhof. Blz. 198.
08-08-1647, zijn verschenen Tonnijs Berents met zijn vrouw Barbara Derxen en Gijs Jansen de zoon
en erfgenaam van wijlen Jan op Paradijs, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij als volgt voor
een geldsom hebben verkocht en daarmee op – en overgedragen aan Gerrit Berents en diens vrouw
1
Geertien Stevens: Tonnis Stevens en zijn vrouw Barbara Derxen het /20 deel en Dries Jansen en
1
voornoemde Tonnis Stevens met zijn vrouw het /25 deel van een hofstede genaamd de Brinckerhof,
met alle toebehoren gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Het Gansebree. Blz. 201.
12-08-1647, zijn verschenen Berent Kilholt met zijn vrouw Nieltien Lambergs en verklaren voor henzelf
en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan op
Klein Hamminck en zijn vrouw Lutgert en erven een stuk land genaamd de Gansebree gelegen in de
buurtschap van Delden, kerspel Vorden, dat door loting erfelijk aan de verkoper was toebedeeld en
voorheen deel had uitgemaakt van het erve Klein Hamminck.
Klein Hamminck. Blz. 202
12-08-1647, is verschenen Jan op Klein Hamminck voor zichzelf en voor zijn vrouw Lutgert en
verklaart een geldsom van 550 gulden te hebben ontvangen van en dit nu schuldig te zijn aan Henrick
Enserinck en diens vrouw Trine en erven, waarvoor hij geeft als borg en onderpand zijn persoon en
voorgenoemde goederen.
22-08-1660. Akte geannuleerd vanwege volledie betaling
Erve en goederen Langkamp. Blz. 203.
16-08-1647, is verschenen Geert Grothe als gevolmachtigde van Jan van Hackfort, commissaris
binnen Maastricht, en zijn vrouw Johanna van Harderwijck, met een volmacht verleend op 30-07-1647
door de schepenen van het hoogste Brabantse gerecht getoond en rechtsgeldig bevonden.
Verklaart als lening te hebben ontvangen een bedrag van 2000 gulden van de weledele heer Wilhelm
Valck junior, diens vrouw Geertruijt Mentick en erven en geeft als borg en dus als onderpand de
jaarlijkse rente van 120 gulden van de pacht uit het erve en goed Langkamp gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden.
Weiland de Orkell. Blz. 206.
09-09-1647, zijn verschenen Jacob Schimmelpenninck en zijn vrouw Johanna Bentinx en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Willem Woeltiens en zijn vrouw Hendersken ten Molle, Gosen Woeltiens, Jasper
Peters en zijn vrouw Maria Woeltiens, Herman Noortwijck en zijn vrouw Odilia Woeltiens, Aelbert
Woeltiens en Enneken Woeltiens een weiland genaamd de Orkell gelegen in de buurtschap van
Veldwijk, kerspel Vorden, zoals altijd bij de vader van de kopers in pacht geweest.
Erve en goederen de Heege. Blz. 211.
03-11-1647, zijn verschenen Johan Ilsinck en zijn vrouw Willemina Wijne en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Steven
de boer op de Heege en zijn vrouw Griet Sweers, Wolter Stevens de zoon en diens vrouw Engele
Smits en erven de helft van het erve en goed de Heege, met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden. Vrij van lasten, behalve de tiende.
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Stuk land op de Nijenkamp in Mossel. Blz. 212.
17-11-1647, zijn verschenen de weledele vrouwe van Sallandt, weduwe van Jonkheer Diederick van
Keppel, tevens als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen en hierbij geassisteerd door
Joachim van Keppel, laatstgenoemde mede optredend als voogd van de minderjarige kinderen.
Comparante verklaart voor haarzelf en haar erven dat zij voor een koopsom heeft verkocht en
daarmee overgedragen aan Jacob Aelberts op Nijenhuis, diens vrouw Bartha Woltinx en erven een
stuk land gelegen op de Nijencamp in de buurtschap Mossel van het kerspel Vorden, met de ene zijde
grenzend aan het veld en de andere zijde aan het Wildenborcher land.
Erve en goed Winnenborg. Blz. 213.
21-11-1647, is verschenen Bartolt Jansen de zoon van Jan op de Winnenborg en verklaart voor
zichzelf en zijn erven dat hij een bedrag van 200 gulden schuldig is aan Jacob de boer op de Harus in
Leesten en zijn vrouw Anne, en geeft als borg en dus al onderpand zijn eigendommelijke aandeel in
het erve en goed de Winnenborg, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Hofstede de Bouserie. Blz. 213
29-11-1647, is verschenen Johan de Ruiter als gevolmachtigde van de weledelgeboren heer Rudolph
van Raesfelt en zijn vrouw Sophia Agnes van Hersel en daarnaast ook van de vrouwe Stephana Anna
van Reasfelt, abdis van het Stift Bocholt, en verklaart dat hij in opdracht en voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Elsken Hermansen de weduwe van Bartolt Burhorst
en haar erven een hofstede genaamd de Bouserie, met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Katerstede het Heegke. Blz. 218.
30-12-1647, zijn verschenen Johan op ‘t Heegeke en zijn vrouw Gertien en verklaren een bedrag van
100 gulden schuldig te zijn aan Johan van Lennep, diens vrouw Trijntien Besieder en erven en geven
als borg en dus als onderpand hun eigendommelijke helft van een katerstede genaamd ‘t Heegeke in
het kerspel Vorden en hun halve eigendom van een weiland genaamd de Boomshorst en gelegen in
Wichmond.
Land het Norde. Blz. 221.
18-04-1648, zijn verschenen Arent de boer op het erve Nijenhuis in Linde met zijn vrouw Anneke en
verklaren een bedrag van 50 gulden te hebben ontvangen van en deze nu schuldig te zijn aan Lucas
toe Waerle, diens vrouw Geertien en erven, en geven als borg en dus als onderpand hun
eigendommelijke aandeel in een stuk land genaamd het Norde, gelegen in de buurtschap van Delden,
kerspel Vorden.
Jan op Rouwenhorst. Blz. 223.
11-07-1648, is verschenen Jan op de Rouwenhorst en verklaart schuldig te zijn aan de weledele heer
Hendrick van Westerholt tot Hackfort 4½ molder rogge, 4½ molder boekweit en 9 gulden aan
achterstallige pacht, en daarnaast nog een bedrag van 36 gulden vanwege de pacht van een stuk
land op de Woestenenk in Vorden.
De Bomenkamp. Blz. 224.
11-07-1648, is verschenen Catharina Thonissen de weduwe van Evert Weeninck, die 150 gulden
schuldig is aan haar voorkind Henrick Willems, in huwelijk verwekt bij de overleden vader Henrick
Willems. Daar de rente inmiddels is opgelopen tot 246 gulden verklaart zij voor een bedrag 186
gulden te hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan voornoemde zoon Henrick Willems
en zijn vrouw Beeltien Noortwijck haar ⅓ aandeel in een stuk land genaamd de Bomenkamp, gelegen
in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Idem: Blz. 225.
Verschenen Catharina Thonissen de weduwe van Evert Weeninck en verklaart nog een bedrag van
60 gulden schuldig te zijn aan Henrick Willems en zijn vrouw Beeltien Noortwijck en hiervoor als borg
en onderpand te geven haar eigendommelijke aandeel eigendom in het erve Ockhorst, gelegen in de
buurtschap van Wichmond.
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Erve en goederen Leemreise. Blz. 225.
07-08-1648, zijn verschenen Joost van Eijll en zijn vrouw Judith van Apeldoorn en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Johan thoe Noortwijck, diens vrouw Maria Sweverincks en erve het erve en goed Leemreise, met
alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve en goederen Leemreise. Blz. 227.
19-08-1648, zijn verschenen Johan thoe Noortwijck en zijn vrouw Maria Sweverincks en verklaren
1700 gulden schuldig te zijn aan de weledele heer Kapitein-luitenant Johan van Wijnberghe en zijn
erven en daarvoor in onderpand te hebben gegeven het erve en goed Leemreise, met alle toebehoren
en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
30-04-1695. Schuld door huidige eigenaren Gerrit en Jan Vermeer voldaan.
Hofstede de Brinckerhof. Blz. 229.
28-09-1648, zijn verschenen Tonnis Stevensen met zijn vrouw Barbara Derx aan de ene zijde, en aan
de andere zijde Barbara’s zoon Lubbert Driessen uit haar huwelijk met wijlen Drijes Paradijs, met
diens vrouw Jenneken Janssen, voorts Warner Seijnensoen voor zichzelf en als voogd van zijn
minderjarige kind in echt verwekt bij zijn overleden vrouw Trijne Driessen, en tot slot de dochter van
Barbara Derx. Besloten wordt dat het erfdeel van de grootouders van de tweede partij, wijlen Gerrit op
Paradijs en diens vrouw Jenneken, zijnde een aandeel in de hofstede Brinckerhof, behouden zal
blijven voor Tonnis Stevensen en zijn vrouw Barbara Derx.
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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 bij niet nakoming van een toezegging in handen valt van de
schuldeiser aan wie iets is toegezegd.
Gemeente: ongecultiveerde markegronden, voor gemeenschappelijk gebruik van een aantal
rechthebbenden.
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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