Boek 232
Tienden Klein Wesselinck en Enserinck. Blz. 8.
03-05-1654, is verschenen Conradt van Munster stadhouder en hier als rentmeester van de
geestelijke goederen en met een volmacht van 08-03-1654 om als administrateur van voornoemde
geestelijke goederen te handelen en Comparant verklaart dat hij in opdracht en voor een geldsom
heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de heer Johan van Essen en zijn erven de
tienden grof en smal uit de erven en goederen Klein Wesselinck en Enserinck, die vrij van lasten zijn
gelegen in de Braemelerhoeck van de buurtschap Veldwijk in het kerspel Vorden.
Het Kuijlenstuk en Molenstuk. Blz. 9.
09-05-1654, zijn verschenen Gerrit Egberts op Wullink in Wichmond en zijn vrouw Geertien Derxen,
en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Gerrit Engelbroots en diens vrouw Geertien Engelberts twee stukken hooiland
genaamd het Kuijlenstuck en het Molenstuck, voordien behorende tot het erve en goed te Brincke en
gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden. Het Kuijlenstuck grenst met de ene zijde aan
Tegerdinck en met de andere zijde aan de weg naar het dorp, en het Molenstuck grenst met de ene
zijde Tegerdinck steege en met het andere aan de Molenbrug.
Aankoop hout van Ripperda. Blz. 13.
08-06-1654, is verschenen Johan tho Noortwijck, en verklaart wegens een op 22-12-1650 gekochte
partij eikenhout een bedrag van 3000 gulden schuldig te zijn aan de heer Herman Maurits van
Ripperda heer van Vorden, en geeft hiervoor als onderpand en dus als borg voor een correcte
betaling zijn persoon en goederen in de kerspelen van Vorden en Warnsveld.
Toebedeling op langstlevende. Blz. 13.
10-06-1654, zijn verschenen Herman Egberts met zijn vrouw Anneken Wooltiens en laatstgenoemde
geassisteerd door haar zwager Willem van Hasselt, om elkaar te machtigen en op de langstlevende
toe te bedelen al hun goederen in Wichmond en Vorden, te weten, de helft van het erve en goed Klein
3
Hellinger, hun aandelen de in erven en goederen ter Stege, Ebbincksslach en Ockhorst, het /7
gedeelte van de Vonneboern, en tot slot katerstede het Dijlen.
Stuk land uit de Brincke. Blz. 14.
15-06-1654, zijn verschenen Jan Jansen op Olthuis in Mossel en zijn vrouw Jenneken Jochems, en
verklaren voor henzelf en erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan Jacob Corterinck, de boer op Joestinck en zwager van Jennekens zuster en
diens vrouw Geertien Jansen, en aan Herman op Bloeminck en diens vrouw Reintien Jansen en erven
ieder de helft van hun ⅓ aandeel in een stuk zaailand behorende onder het goed de Brincke in de
buurtschap Veldwijk van het kerspel Vorden, dat Jenneken geërfd heeft van haar ouders.
Erve en goed Groot Brandenburch. Blz. 30.
02-11-1654, zijn verschenen de hoog edelgeboren heer Wolter de Rode van Heeckeren heer van
Ruurlo en gedeputeerde van de Graafschap Zutphen met zijn vrouw Anna Christina van Pallandt
vrouwe van Ruurlo, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij vanwege een lening van 1000
gulden jaarlijks een rente van 65 gulden schuldig zijn aan Jonas Toll en diens vrouw Anna Volkers en
erven, en geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed Groot Brandenburch gelegen in de
buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Jan op ’t Haer. Blz. 31.
09-11-1654, zijn verschenen Henrick op de Haer en zijn vrouw Gese, en verklaren dat zij een bedrag
van 100 gulden geleend hebben van Jan op Nijenhuijs en diens vrouw Hendersken en erven, en
geven hiervoor als borg hun persoon en goederen.
Erve en goederen de Mossel. Blz. 31.
11-11-1654, zijn verschenen Johan te Noortwijck, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Marritien
Sweverinks, en verklaart 500 gulden schuldig te zijn aan Jenneken Reints de weduwe van Reints in
den Wildenborchsen Dijck en haar kinderen, waarvoor zij de jaarlijkse rente zullen betalen de
opbrengst van hun eigendommelijke halve erve genaamd Mossel en de halve Mosselercamp, alles
gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
10-07-1662, betaald en akte geannuleerd
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Nijencamp. Blz. 44.
27-02-1655, is verschenen Maria Jansen de weduwe van Henrick Henricksen op Nijencamp in Vorden
en nu getrouwd met Jan Hermans, en verklaart dat zij met Jacob op Joistinck en Jasper Wijmels, de
voogden van haar minderjarige, met Henrick Henricksen in huwelijk verwekte kinderen genaamd
Aerent, Jenneken en Geertien, is overeengekomen dat de kinderen als vaders erfdeel de helft van het
land zullen krijgen en dat zijzelf hiervan nog acht jaar de opbrengst mag behouden, uitgezonderd het
eikenhout.
Mosselse Thiendt. Blz. 57.
13-06-1655, is verschenen Johan te Noortwijck voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw
Marritien Sweverinks, en verklaart dat Willem Allercamp en zijn vrouw Agnes Weijenborch met ingang
van 1655 gedurende vier jaar het vruchtgebruik zullen krijgen van de Spaerenmaekers Thiendt, zoals
in 1522 aangeleverd door zijn zwager en haar broer Henrick Sweverinck en gelegen in de buurtschap
Delden van het kerspel Vorden, waarvan de pacht voor deze jaren reeds door hen is voldaan.
Hofstede de Kleine Heurne. Blz. 60.
06-08-1655, zijn verschenen Herman Berents Hoedemaecker met zijn vrouw Griete Janssen, Jan
Janssen op Broikinck met zijn vrouw Geretien Hermans, Willem Bartolts met zijn vrouw Wijsse
Henricks en verder Herman Berents en Jan Janssen op Broickinck als voogden van de 3 nagelaten
kinderen van wijlen Dries Janssen, en verklaren dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Vijth op Lanckhorst en diens vrouw Geertien Menckefelts en erven
de volgende delen van hofstede de Kleine Heurne in de buurtschap Delden van het kerspel Vorden:
Herman Berents Hoedemaecker en zijn vrouw Griete het ⅓ deel van de helft, Willem Bartolts en zijn
1
vrouw Wijsse het ¼ deel van de helft en de voornoemde voogden en ooms voor ieder kind een /16
deel.
Het Leppers stucke. Blz. 62
04-09-1655, zijn verschenen Gerrit Vrancken en zijn vrouw Hendersken Krijenvengers, Peter
Billerbeck en zijn vrouw Jenneken Vrancken, Henrick Vrancken en zijn vrouw Maria Caris, Alexander
Fargason als gevolmachtigde voor Cornelis Luicke en zijn vrouw Johanneke Vrancken, en tot slot Jan
van Dorth voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Eve Vrancken. Comparanten verklaren
allen dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Frederick
Moijleman en diens vrouw Gertien Warners en erven de helft van een stuk land genaamd het Leppers
stucke in de Woestenenk gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
Katerstede de Veurschott. Blz. 65.
14-09-1655, is verschenen Bartolt Jansen op Winnenborch voor zichzelf en als gevolmachtigde van
zijn vrouw Elsken ten Dull, en verklaart voor henzelf en hun erven een bedrag van 200 gulden
schuldig te zijn aan Tonnis Henrix en zijn erven, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand
hun eigendommelijke helft van een katerstede genaamd de Veurschott, gelegen in de buurtschap van
Linde, kerspel Vorden.
Erven en goederen Liefferinck, Meijerinck, Knuiff en Voskamp. Blz. 69.
25-10-1655, is verschenen de heer Maurits Herman Ripperda heer van Vorden, en verklaart voor
zichzelf en zijn erven dat hij heeft ontvangen en dus schuldig is aan Johan van Essen de Oude en
erven een bedrag van 10000 gulden tegen een rente van 6%, en geeft als borg en dus al onderpand
zijn erven en goederen Liefferinck, Meijerinck, Knuiff en Voskamp, die met alle toebehoren en rechten
zijn gelegen in de buurtschappen Linde en Mossel van het kerspel Vorden.
Erve en goederen de Winnenborch. Blz. 70.
02-11-1655, is verschenen Bartolt Jansen op de Winnenborch voor zichzelf en als gevolmachtigde
van zijn tegenwoordige vrouw Eslken ten Dull, en verklaart voor henzelf en hun erven dat zij volgens
de koopovereenkomst van 29-12-1651, mede door zijn overleden vrouw Willemtien van Meerkerinck
ondertekend, gehouden worden aan de daarin vastgelegde verkoop van goederen, en verklaren
tevens dat zij hierbij op- en overdragen aan zijn broer Evert Jansen Winnenborch op Lebbekinck en
diens vrouw Fenneken Aelberts en erven de helft van zijn erve en goed de Winnenborgh, gelegen in
de buurtschap Linde van het kerspel Vorden.
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Hofstede Bloemendael. Blz. 73
27-11-1655, is verschenen Aelbert op Nijenhuijs in Vorden voor zichzelf en als gemachtigde van zijn
vrouw Grietien, en verklaart met zijn eerste vrouw Lambertien, bij haar leven en op 27-02-1653, een
verdeling van goederen te hebben opgemaakt, en op 22-01-1655 met de voogden van zijn met haar in
echt verkregen kinderen hun moeders erfdeel te hebben afgehandeld. Comparant verklaart tevens dat
hij nu volgens landsrecht tegen een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Henrick Haskes en diens vrouw Anneke en erven een hofstede genaamd het Bloemendael, met alle
toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap Delden kerspel Vorden, en daarnaast de weides en
een stuk zaailand op de Middelcamp, met de ene zijde grenzend aan Obbekincks land en met de
andere zijde aan de heg van het Bloemendael.
Idem. Obligatie van 200 gulden met het Bloemendael als onderpand. Blz. 74.
27-11-1655, is verschenen Lijsbeth Hermans de weduwe van Berent van Essen, hierbij geassisteerd
door Henrick Haskes, en verklaart dat een obligatie van 200 gulden van het jaar 1651, als hypotheek
rustende op de hofstede Bloemendael en destijds afgesloten door Aelbert, voorheen boer op
Langcamp en tegenwoordige op Nijenhuis, door hem volledig is betaald en dat de hypotheek daarmee
dus volledig is afgelost. Hierop volgend wordt door het gerecht bepaald dat voornoemde obligatie
onvindbaar is en geen waarde meer zal hebben mocht deze ooit teruggevonden worden.
Onderpand goederen Paradijs en het Norde. Blz. 75.
07-12-1655, is verschenen de heer Maurits Herman Ripperda heer van Vorden, en verklaart voor
hemzelf en erven dat hij heeft ontvangen en dus schuldig is aan Juffrouw Anna Leijendeckers en haar
erven een bedrag van 2000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 100 gulden, waarvoor hij geeft als
borg en dus als onderpand zijn erven Paradijs en Norde, die met alle toebehoren en rechten zijn
gelegen in de buurtschappen Veldwijk en Mossel van het kerspel Vorden.
07-06-1670: akte geannuleerd vanwege betaling
Erve en goed Waerle. Blz. 88.
11-01-1656, is verschenen Arnolt Biermans, mede als gemachtigde van zijn vrouw Elsken
Creijenvanger, en bekent voor henzelf en hun erven dat zij het bedrag van 1050 gulden zullen betalen
die zijn zwager Jan Creijenvanger schuldig is aan Willemien Abbinck, waarvoor zij geven als borg en
dus als onderpand hun erve en goed genaamd Waerle, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel
Vorden.
14-01-1656, akte geannuleerd vanwege betaling
Erve en goed Bainck. Blz. 90.
07-02-1656, is verschenen Berent Hermans, en verklaart dat hij vanwege een zaak over wanbetaling
tussen de gebroeders van Eck ter ener zijde en Joffer Sara Griffijns ter andere zijde, zich borg stelt
voor de gebroeders van Eck voor de eventuele gerechtskosten met het onderpand erve en goed
Bainck, dat met alle toebehoren is gelegen in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden. Ook
verschenen Alexander Farghason, de rechter van Almen en Gorssel, die zich met zijn persoon en
goederen mede borg stelt voor de gerechtskosten.
Erven Geltick en Haller. Blz. 99.
26-04-1656, is verschenen Henrick Rauwers, en verklaart een bedrag van 700 gulden schuldig te zijn
aan de hoog edelgeboren heer Henrick van Westerholt heer van Hackfort vanwege aangekocht hout
van de erven Haller en Geltinck in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden, en geeft hiervoor als
borg en dus als onderpand zijn eigendommelijke erve en goed de Bleecke gelegen in de buurtschap
Leesten van het kerspel Warnsveld.
Rente uit het erve Lentinck. Blz. 107.
19-05-1656, is verschenen Atina van Vijle de weduwe van Brixin en hierbij geassisteerd door
Engelbarth Tijleman, en verklaart voor zichzelf, haar erven en haar broer rentmeester Joost ter Vijle,
een bedrag van 2500 gulden schuldig te zijn aan Charles Hoornaerdt de rentmeester van de jonge
Pruisse Taelo tot Danntiz, waarvoor zij geeft als borg en dus als onderpand haar jaarlijkse rente uit
een obligatie rustend op het erve en goed Lentinck, dat toebehoort aan de heer Henrick van
Westerholt tot Hackfort en Scherpenzeel en is gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
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Land het Norde. Blz.108.
20-05-1656, zijn verschenen Bartolt Berents de zoon van de wijlen Brent Janssen en Borchart Bartolts
de gewezen erfgenaam van zijn overleden vrouw Jenneken, beiden als erfgenaam van Berentien
Janssen de overleden vrouw van Coen Gerrits in de Bronsbergen in Wichmond, en verklaren dat zij
volgens landrecht borg staan van voor alle lasten en baten van het erfhuis en geven aan dat er geen
verdere erfgenamen zijn. Voorts verschenen Gerrit Smeinck en Henrick Tacke, die zich eveneens
borg stellen, de eerste met een stuk land genaamd het Norde in de buurtschap Delden van het
kerspel Vorden, en de tweede met zijn aandeel in het erve en goed Ressinck in de buurtschap
Warken van het kerspel Warnsveld.
Weide de Hovelincks Mate. Blz. 109.
07-06-1656, zijn verschenen Goossen Eelmerinck en zijn vrouw Geertien Eggincks, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Evert Jansen de
molenaar van Vorden en diens vrouw Anneken Jansen en erven een weide genaamd de Hovelincks
Mate, gelegen in de buurtschap Veldwijk van het kerspel Vorden, met de ene zijde grenzend aan het
land van Hotinck en met de andere zijde aan het Veld.
Berent Vruissincksstucke. Blz. 110.
12-06-1656, zijn verschenen Willem Allercamp en zijn vrouw Agnis Weijenborch, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Allercamp op
Klein Venhorstinck en diens vrouw Rijcke Derxs en erven een stuk land genaamd het Berent
Vruissincksstucke, gelegen in de Hassinck Enck van de buurtschap Delden in het kerspel Vorden.
Erve Leemreise. Blz. 112.
21-07-1656, is verschenen Jan tho Noortwijck mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Marie
Sweverinks, en verklaart voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee overgedragen aan Henrick Sweverinck en zijn erven de helft van het erve en goed
Leemreise, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Schutterie. Blz. 112.
21-07-1656, zijn verschenen Jan tho Noortwijck voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw
Marie Sweverinks, en verklaart voor henzelf en hun erven dat zij garant zullen staan voor hun zwager
en broer Henrick Sweverinck, die een bedrag van 1700 gulden geleend heeft van Johan van
Wijnbergen voor de aankoop van het halve erve en goed Leemreise. Comparant geeft hiervoor als
borg en dus als onderpand hun eigendommeljke erve en goed de Schutterie met een hof en kamp,
alles gelegen aan de Winnekinckvoort, met de belofte dat de lening binnen 6 jaar terugbetaald zal
worden.
De Bramel. Blz. 113
30-07-1656, zijn verschenen de hoogedele heer Vehre tot de Bramel en zijn vrouw Anna Maria Boll,
en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks een rente van 158 gulden schuldig zijn
vanwege een lening van 2500 gulden van de kerkmeesters Leonhardt Caldenbach en Henrick van
Diemen en de provisoren Henrick Luloffs en Adriaen van Lochteren van het Oude en Nieuwe
Gasthuis. Comparanten verklaren voorts dat de eerste rentebetaling op 1 augustus 1757 vervalt en
dat zij de lening jaarlijks zullen aflossen uit de opbrengsten van het huis, erve en goedde Bramel,
gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden
Diverse thienden. Blz. 117.
17-10-165, is verschenen Geertien Noortwijck geassisteerd door haar schoonzoon Henrick Warners,
en verklaart dat zij middels een akte van erfdeling tussen haar en haar kinderen heeft toebedeeld aan
haar zoon Jan Noortwijck de tiende uit het erve Vruissinck , zijnde een leen van Bronckhorst, evenals
de tienden uit Blomendael, de Winckel en het Loerstucke in de kerspel van Vorden.
Knuive (Knoef ) en Liefferinck. Blz. 120.
30-10-1656, is verschenen de heer Maurits Herman Ripperda heer van Vorden, en verklaart voor
zichzelf en zijn erven dat hij een bedrag van 3000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 115 gulden
geleend heeft van de heer Willem Valck en erven, en geeft als borg en dus als onderpand zijn erven
Liefferink en Knuive met alle toebehoren gelegen in de buurtschappen Linde en Mossel, kerspel
Vorden
25-11-1724, betaald en akte geannuleerd.
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Legaat aan Egbert Woestenenk op de Mate. Blz. 121.
06-11-1656, is verschenen Henrick Woestenenk die, niet wetende wanneer hij komt te overlijden maar
in geval dit eerder mocht geschieden dan zijn moeder Jennneken Woestenenk, hij uit broederlijke
liefde een bedrag 150 gulden zal nalaten aan zijn broer Egbert op de Mate.
Erve Norde. Blz. 122.
26-11-1656, is verschenen de hoog weledelgeboren Maurits Herman Ripperda heer van Vorden, en
verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij een bedrag van 2000 gulden tegen een jaarlijkse rente van
100 gulden geleend heeft van Johannes Colonia de pastoor van Almen, en geeft hiervoor als borg en
dus als onderpand zijn erve en goed het Norde gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden.
05-01-1685, betaald en akte geannuleerd.
Waerle en Menckhorst. Blz. 125.
16-12-1656, zijn verschenen Arnolt Biermans en zijn vrouw Elsken Creijenvenger, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij vanwege een lening van 1500 gulden jaarlijks een bedrag van 90 gulden
schuldig zijn aan Henrick Mentinck en erven, en dit te zullen betalen uit de jaarlijkse rente uit hun
goederen Menckhorst en Waerle, gelegen in de buurtschap Mossel van het kerspel Vorden, waarvoor
zij voornoemde goederen geven als borg en dus als onderpand.
Havesathe Medler. Blz. 129.
05-01-1657, is verschenen de heer Johan Veine Dijckman als gevolmachtigde van Juffrouw van
Griffijns , met een volmacht d.d. 25-11-1656 getoond, rechtsgeldig bevonden en geregistreerd, en
verklaart na ontvangst van een geldsom in opdracht te hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de hoogedele vrouwe Bernhardina van Hoen weduwe van de heer van Doetinchem
en erven, de akte van verwin op havezate de Wiersse, gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel
Vorden.
De erven en goederen Leemreise en Sweverinc en de Mosselse tiende. Blz.135.
19-02-1657, zijn verschenen Jan tho Noortwijck en zijn vrouw Marie Sweverinks om zich garant te
stellen voor Henrick Sweverincks, die volgens een hypotheekakte van Martini 1656 nu 1700 gulden
schuldig is aan de heer Adriaen van Weijnbergen, erfgenaam van wijlen Kaptein-luitenant Jan van
Wijnbergen. Vanwege een achterstand van 306 gulden in de rentebetaling heeft de heer van
Weijnbergen beslag laten leggen op de helft van het erve en goed Leemreise, gelegen in de
buurtschap Linde van het kerspel Vorden. Comparanten geven voor het gehele geleende bedrag als
borg en dus al onderpand de helft van het erve en goed Sweverinck in de buurtschap Veldwijk van het
kerspel gelegen,Comparanten geven voor het gehele geleende bedrag als borg en dus al onderpand
de helft van het erve en goed Sweverinck in de buurtschap Veldwijk van het kerspel gelegen, dat een
leen is van Jo. Diederick van Dorth, evenals de Havelinckse of Mosselse tiende in Mossel, die een
leen is van het grafelijk Huis Berg. Daarnaast is besloten dat Henrick Sweverinck zijn halve erve zal
verkopen aan Jan tho Noortwijck en zijn vrouw Marie Sweverinks, die daarmee alle lasten zullen
overnemen en hem bovendien een afkoopsom zullen geven
Erve en goed Leemreise. Blz. 136.
19-02-1657, is verschenen Hendrick Sweverinck voor zichzelf en zijn erven, en verklaart dat hij
volgens de condities van een vooraf opgestelde akte en voor een bedrag van 400 gulden heeft op- en
overgedragen aan Jan tho Noortwijck en diens vrouw Marie Sweverinck en erven het halve erve en
goed Leemreise. Comparant verklaart tevens dat de kopers hiermede alle lasten hebben
overgenomen die in de vorige akte zijn vastgelegd en dat zij nu eigenaar zijn van het hele erve en
goed Leemreise, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap Linde van kerspel
Vorden.
Erve en goed Leemreise. Blz. 136.
26-02-1657, zijn verschenen Jan tho Noortwijck en zijn vrouw Maria Sweverinck, en verklaren dat zij
binnen een termijn van tien weken de openstaande rente van 306 gulden van een obligatie gedateerd
Martini 1656, ten bedrage van 1700 gulden en rustende op het erve Leemreise, zullen betalen aan de
heer Adriaen van Weijnbergen, de erfgenaam van wijlen Kaptein-luitenant Jan van Wijnbergen.
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Erve en goed Lebbinck. Blz. 139.
11-03-1657, zijn verschenen Ritmeester Gerhardt Cock en zijn vrouw Maria van der Borch, en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Jeremiassen van der Castelen en diens vrouw Hendersken
Cranenborch en erven hun ⅓ eigendom van het erve en goed Lebbinck in de buurtschap Linde van
het kerspel Vorden, zoals zij hebben geërfd van hun vader en schoonvader Aelbert van der Borch. Vrij
van lasten behalve de tiende voor de rechthebbende.
Hofstede het Veurschott. Blz. 140.
12-03-1657, zijn verschenen Bartolt Winnenborch en zijn vrouw Elsken ten Dullen, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Tonnis ten Dam en diens vrouw Grietje en erven hun eigendommelijke helft van
een hofstede genaamd het Veurschott, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve en goed Eelmerinck. Blz. 142.
11-04-1657, zijn verschenen Henricus Brugginck en zijn vrouw Maria Weeninxs, en verklaren dat zij
voor een geldsom hebben verkocht aan Jan tho Noortwijck en diens vrouw Maria Sweverinx en erven
een obligatie d.d. 24-8-1636 van 300 gulden met een jaarlijkse rente van 18 gulden, die zij geërfd
hebben van Berent Weenick en diens vrouw Mechtelt Gerritsen, en waarvoor Goosen Eelmerinck en
zijn vrouw Geertien Egginks borg staan met als onderpand het erve en goed Eelmerinck gelegen in de
buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden. Af te lossen met 300 daalder.
Erve en goed Olthuis. Blz. 152.
21-05-1657, is verschenen Wobbeken Hoeten de weduwe van Rogier Lutgenbarkes, geassisteerd
door Berent Fransen, en verklaart aan de Provisoren van het Burgerweeshuis te Zutphen de schuld te
zullen voldoen van haar overleden man, en ter aflossing hiervan aan het Burgerweeshuis te hebben
op- en overdragen haar 2 obligaties van de jaren 1566 en 1628 die rusten op het erve en goed Olthuis
in Vorden.
Erve en goederen Allercamp. Blz. 156.
05-06-1657, zijn verschenen Willem Allercamp met zijn vrouw Agneta Weijenborch, Tonnis Allercamp
met zijn vrouw Hendersken Hoetinck en Berent Gerrits, en verklaren allen dat zij voor een geldsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Allercamp en diens vrouw Lutger Haskes
en erven hun aandelen in de helft van het huis, de hof en een stuk brink van het erve en goed
Allercamp en ook van hun aandelen in de helft van het erve Gorcheler, gelegen in het kerspel van
Vorden. Hiernaast dragen Tonnis Allercamp en zijn vrouw ook nog de helft van een stuk land
genaamd de Allercampslach over. Al het genoemde tesamen zoals comparanten van hun resp.
ouders en schoonouders, wijlen Derck Allercamp en Aeltien Lomans, geërfd hebben en zoals reeds
door Jan Allercamp in gebruik is.
Erve en goed Winneborch. Blz. 159.
09-07-1657, zijn verschenen Willem Tomasson met zijn vrouw Berentien Jansen en Jan Jansen, en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en
1
daarmee op- en overgedragen aan Sweer Winneborch en diens vrouw Fenneken en erven het /10
deel van het erve en goed Winneborch, met alle toebehoren en rechten en vrij van lasten en tienden
gelegen in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden.
Bouwland de Breide. Blz. 160.
08-08-1657, zijn verschenen de heer Peter Verwit en zijn vrouw Christina Barmentlo, en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Henrick Willems en echtgenote Beeltien Noortwijck en aan Engelbert Hackebroeck
en diens vrouw Jenneken Jansen en hun erven een stuk land genaamd de Breide. Dit stuk land
hoorde onder het goed Werninck en is gelegen in de Vordense Woestenenk, ten oosten langs het
land van Westerholt en ten westen aan het Geestelijck stuk, grenzend met het ene einde aan de
gemeenteweg en met het andere einde aan het land van Elskamp. Van de leenplicht ontslagen op 1006-1651 door Otto van Limborch ende Bronchorst en daarom vrij van lasten, uitgezonderd de tiende.
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Deldensche tiende. Blz. 161.
08-08-1657, is verschenen de hoog edelgeboren heer Maurits Herman Ripperda heer van Vorden en
scholte binnen en buiten Zutphen, en verklaart voor zichzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom
heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Johan Gijsen en diens vrouw en erven de
Deldensche Tiende grof en smal in de buurtschap Delden van kerspel Vorden, waarvan de verkoper
altijd de lusten heeft gehad. Hiervan uitgezonderd is de tiende van Groot Enserinck, die de verkoper
zal behouden.
Erve en goederen Bainck. Blz. 161.
08-08-1657, is verschenen de hoog edelgeboren heer Maurits Herman Ripperda heer van Vorden en
scholte binnen en buiten Zutphen, en verklaart voor zichzelf en zijn erven voor een geldsom te hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Lambersen en diens vrouw Gerritien Goossens
en erven en aan de voorkinderen van Gerritien met haar overleden man Berent Hermansen in huwelijk
verwekt, het erve en goederen Bainck gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Klein Enserinck. Blz. 165.
10-10-1657, zijn verschenen Herman Noortwijck en zijn vrouw Odilia Woelties, en verklaren dat zij
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Allercamp en diens
vrouw Agneta Weijenborch en erven hun eigendommelijke helft van het erve en goed genaamd Klein
Enserinck en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
Wennekinck. Blz. 168.
19-11-1657, is verschenen Jan op het Wennekinck in Vorden, en verklaart voor hemzelf en zijn erven
schuldig te zijn aan Hendrick van de Burch en zijn erven een bedrag van 18 gulden en 11 stuivers
voor geleverde vaenen, en komt overeen dat hij deze schuld binnen een maand zal inlossen,
waarvoor hij al zijn goederen, nu en in de toekomst in eigendom hebbende, als onderpand geeft in
geval van bij wanbetaling.
Vaenen = Een vaene (vane, vaan of faene) 3,5 liter. Uit een vaene schonk men 4 bier.
Een vaan is oorspronkelijk een vochtmaat, die per regio verschilde en vooral voor bier werd gebruikt.
Het woord komt in deze betekenis al in het Middelnederlands voor.
In de 18de eeuw werd vaantje gebruikt voor ‘kroeg’ of ‘bierhuis’.
Het Norde. Blz. 168.
19-11-1657, is verschenen Henrick op het Norde in Vorden, en verklaart voor zichzelf en zijn erven
wegens geleverde vaenen een bedrag van 37 gulden en 11 stuivers schuldig te zijn aan Hendrick van
de Burch en zijn erven en komt overeen dat hij deze schuld binnen een maand zal inlossen, en geeft
als onderpand voor geval van eventuele wanbetaling alle goederen die hij bezit of en in de toekomst
zal bezitten. Kosten voor het opmaken van de akte fl. 1.10, te betalen door Henrick op het Norde.
Heikinck. Blz.168.
19-11-1657, zijn verschenen Henrick de boer op Heikinck in Vorden en zijn vrouw Trijne, en verklaren
schuldig te zijn aan Willem Cremer en zijn erven een bedrag van 41 gulden en 15 stuivers voor
geleverde vaenen en geven als borg hun goederen, nu en in de toekomst in eigendom hebbende, als
onderpand bij eventuele wanbetaling.
Geleverde lakens en bombazijn. Blz .168.
19-11-1657, zijn verschenen Henrick Heikinck en zijn vrouw Trijne, en verklaren schuldig te zijn aan
Jan Coleman en erven een bedrag van 20 gulden en 13 stuivers voor geleverde lakens en bombazijn,
waarvoor zij geven als borg al hun goederen nu en in de toekomst in eigendom hebbende, als
onderpand bij eventuele wanbetaling.
Hofstede de Spijserie. Blz. 169.
03-12-1657, is verschenen Dries de boer op het goed Den Achter als gevolmachtigde van de hoog
edelgeboren heer Rudolph van Raesfelt en zijn vrouw Sophia Agneta van Heersel, met een volmacht
verstrekt door het gerecht te Bocholt op 13 november jl., valide bevonden en geregistreerd.
Comparant verklaart dat voornoemde eigenaren wegens verdiend loon en geleverde diensten een
bedrag van 266 gulden schuldig zijn aan Sergig ten Poll en diens vrouw Grietien Enserinx, waarover
zij hen jaarlijks op Martini een rente van 18 gulden in baar geld zullen betalen uit hun hofstede
genaamd de Spijserie, en geven voor het resterende bedrag als borg en onderpand de voornoemde
hofstede, gelegen in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden.
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Erve en goed Lebbinck. Blz. 170.
14-12-1657, zijn verschenen Wessel van den Borch en zijn vrouw Catharina Kilholts, en verklaren dat
zij een bedrag van van 1600 gulden geleend en ontvangen hebben en dit daarmee schuldig zijn aan
Jeremiassen van de Castelen en diens vrouw Hendersken van Cranenborch en erven. Hiervoor geven
zij als borg en dus als onderpand bij eventuele wanbetaling hun ⅓ eigendom van het erve en goed
Lebbinck, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Erve Liefferinck. Blz. 171.
17-12-1657, is verschenen Herman de boer op het erve Liefferinck in Vorden mede als
gevolmachtigde van zijn vrouw, en verklaart schuldig te zijn aan Jan Aerts op den Voort een bedrag
van 133 gulden vanwege een obligatie en rente, dat hij binnen de termijn van 6 weken zal betalen, en
geeft hiervoor als borg en onderpand zijn persoon en goederen.
Hofstede De Goormans. Blz. 174.
08-01-1658, zijn verschenen Evert Mansvelt en zijn vrouw Marretien Snedlip, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
de weledelgeboren heer Hendrick van Westerholt tot Hackfort en Scherpenzeel en diens vrouw Alitha
de vrouwe van Scherpenzeel en erven een hofstede met recht van uitgang genaamd Den Goormans,
gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
Gorcheler en Hegeken. Blz. 177.
21-01-1658, zijn verschenen Herman op de Windenborch met zijn vrouw Gerritien Jansen
Stockhuizen en Tonnis Hermansen met zijn vrouw Jenneken Jansen, en verklaren voor henzelf en
hun erven dat zij na ontvangst van een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen
1
aan Bartolt Jansen op het Joinck en diens vrouw Anna Jansen elk hun /5 deel van een stuk zaailand
1
genaamd het Gorcheler evenals hun /5 aandeel in een hofstede genaamd het Hegeken, gelegen in
1
de kerspel van Vorden, en hun /5 deel van een weide genaamd de Boomhorst , gelegen in
Wichmond.
Overdracht molen van de Wiersse. Blz. 182.
08-03-1658, is verschenen Herman Noortwijck als gevolmachtigde van de hoogedel welgeboren
Rudolph van Raesvelt, en verklaart dat hij volgens een volmacht verstrekt te Bocholt op 28-02-1658
heeft op- en overgedragen aan de hoog edelgeboren vrouwe Stephana Anna van Raesfelt abdis van
het adellijke stift te Bocholt de molen of radmolen van de Wiersse, gelegen in het kerspel van Vorden.

Toelichting
Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811)
Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten
Kerspel Vorden akten 1648-1654
Archiefnummer: NL-ZuRAZ-0338 Inventarisnummer: 232
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.
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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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