Archief Scholtambt Zutphen 0338. Inventaris 235. Regesten Vorden.

1: De Hellerkamp. Blz. 1. (Bladzijde protocollen boek)
12-01-1686, is verschenen Mechtelt Kilholt de weduwe van Steven Weijnck, ook als moeder en
voogdes van haar minderjarige kinderen, hierbij geassisteerd door Henrick Weijnck, en verklaart dat
zij na ontvangst van de koopsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerhardus
Consenius de Pastor te Vorden, namens en ten voordele van de Armen van Vorden een kamp
bouwland genaamd de Hellerkamp gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
2: Erve en Goed het Baijnck. ( Baank ). Blz. 2.
26-02-1686, zijn verschenen Peter Reissman en zijn vrouw Hendersken Jansen Ploeghmans, en
bekennen schuldig te zijn aan Anthony Christians en zijn vrouw Anneken te Winckel en erven een
bedrag van 300 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% vanwege achterstallige verpondingen,
tiende penningen en diverse overige zaken, die zij voor 01-02-1688 met rente dienen te betalen, en
geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun erve en goed Baijnck gelegen in de buurtschap
Linde, kerspel Vorden.
09-11-1687, voldaan en akte geannuleerd.
3: Erfmagescheit Janssen. Blz. 5.
01-04-1686, zijn verschenen Jan Jansen de boer op Smeinck in de buurtschap Delden en zijn vrouw
Willemken Hermansen, en bedanken de voogden van zijn vrouw voor alle diensten en ondersteuning
tijdens haar minderjarigheid, zodat de akte van deling van 23 april 1681 nu wettig is zij elkaar kunnen
begunstigen met bezit op langstlevende.
4: Stuk bouwland het Gorcken. Blz. 5.
12-04-1686, is verschenen de Hoogwelgeboren heer Ernst Valentijn van Loeben tot Spaensweert voor
zichzelf en als gevolmachtigde van zijn kinderen, in huwelijk verwekt bij zijn overleden vrouw Elisabeth
Agnes van Hoes, en verklaart dat hij na ontvangst van de koopsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan de heer Henrick Wilhelm Vrijheer van Westerholt en diens vrouw Johanna Sophia
Vijtinckhof, Bannerheer en Bannervrouw tot Bahr, Lathum, Scherpenzeel en Leersum, en hun erven
een perceel bouwland genaamd het Gorcken gelegen in de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
5: Erve Gruwel. Blz. 7.
24-04-1686, zijn verschenen de Hoogweledelgeboren heer Mauritz van Ripperda heer tot Vorden en
zijn vrouw Adriana Sophia de Renesse en Roese vrouwe van Vorden, en bekennen schuldig te zijn
aan de weledelgeboren vrouwe Walraven Schimmelpenninck van de Oije, weduwe van de heer
Gerhardt Cafijn van de Hell tot Wiltbaen, een bedrag van 2000 gulden tegen een jaarlijkse rente van
6% en geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed Gruwel gelegen in buurtschap
Veldwijk, Kerspel Vorden.
24-04-1704 geannuleerd.
6: Erve Enzerink. Blz. 10.
17-05-1686, zijn verschenen de Hoog weledelgeboren Heer Mauritz van Ripperda heer tot Vorden en
zijn vrouw Sophia de Renesse, en bekennen schuldig te zijn aan de heer Johannes Petrony en zijn
vrouw Geertruit Klinkenberg en erven een bedrag van 3000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6%
en geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed Enzerinck gelegen in buurtschap Delden,
Kerspel Vorden.
20-12-1714 geannuleerd.
7: Zaailand op de Middelkamp. Blz. 10.
15-06-1686, zijn verschenen Albert Jansen en zijn vrouw Helena Sluiters en verklaren dat zij na
ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jurriën Bartholts
en Jan Bartholts ieder de helft van een stuk zaailand gelegen onder de Middelkamp en genaamd het
Gocheler, gelegen met de ene zijde aan het Gocheler van Jan Alderkamp op Klein Venhorstinck en
met de andere zijde aan de gemeente, en met het eind aan het land van Hiddinck, in de buurtschap
Delden, kerspel Vorden.
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8: Erve en goed de Hove. Blz. 13.
25-07-1686, zijn verschenen Gerhard Kreijnck tot de Beele en Derk Schimmelpenninck van der Oije
tot de Blanken als provisoren van het Hendrikshuis te Zutphen, en verklaren dat zij na ontvangst van
de koopsom van 900 gulden hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de heer Bartholt
van Diemen en diens vrouw Juffrouw Maria Tols en erven een erve en goed genaamd de Hove en
gelegen in de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
9: Erve en goed de Hofstede. Blz. 30.
08-11-1686, zijn verschenen Lubbert Wuelties en zijn vrouw Henrica Caldenbarchs, en bekennen
schuldig te zijn aan Juffouw Gerharda Opgelder, weduwe van Burgemeester Johan Rauwers, een
bedrag van 300 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6%, en geven als borg en dus als onderpand
hun erve en goed De Hofstede met hof, zaai- en weideland, alles zoals Derck Huetinck als pachter in
gebruik heeft en is gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
08-01-1694, betaald en akte geannuleerd.
10: Erve en goed de Leemreise. Blz. 31.
22-11-1686, is verschenen Philip van Essen, en verklaart volgens volmacht van 15-11-1886 in
opdracht van Johan Otto van Doeijenborgh tot Walenborgh dat deze schuldig is aan de St. Anna
Broederschap een bedrag van 1000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6%, en geeft hiervoor als
borg en dus als onderpand het erve en goed Leemreise gelegen in de buurtschap Linde, kerspel
Vorden.
22-12-1694, akte geannuleerd.
11: Erve en goed Vroessinck. Blz. 34.
28-11-1686, zijn verschenen Gerrit Francken en zijn vrouw Henrica Keijenvanger, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van de koopsom van 900 gulden hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Burgemeester Adriaan Valck en zijn erven het erve en goed
Vroessinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de Buurtschap Delden, kerspel Vorden.
12: Het erve en goed Langcamp en de Goorkamp. Blz. 35.
24-12-1686, zijn verschenen Thomas Mes als curator en Rutger te Winckel en Adam Vijffhuis als
aangestelde curatoren over de boedel van de overleden Gerrit Alderkamp volgens de speciale
resolutie van de stad Deventer dd. 17-12-1686, gelezen en wettig verklaard.
Comparanten verklaren dat zij volgens opdracht en na het ontvangen van de koopsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de stadstimmerman te Zutphen Anthonij Verbeeck en
erven het erve en goed Langcamp met nog een stuk bouwland genaamd De Goorkamp en alle
toebehoren en rechten en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden, na ondertekening
nogmaals bekrachtigd met handdruk, halm en hun gerechte mond.
13: Erve en goed het Menkhorst. Blz. 36.
27-12-1686, zijn verschenen Claes ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen schuldig
te zijn aan Gijsbert Op ten Noort en erven een bedrag van 1000 gulden tegen een jaarlijkse rente van
6% en geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun eigendommelijke helft van het erve en goed
Menkhorst gelegen in de buurtschap Mossel, kerspel Vorden.
29-12-1740,voldaan en akte geannuleerd.
14: Bouwland in de Wuestenenk. Blz. 40.
01-02-1687, zijn verschenen Warner Corenbleck en zijn vrouw Elsken ter Hall, en verklaren dat zij na
ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Tonnis Geverinck
en diens vrouw Tonnisken Pieck en erven een stuk bouwland langs de Wiemelinckgroeven weg en
gelegen met het ene einde aan de beek en met het andere aan de Wiemelinckkamp in de buurtschap
van Veldwijk, kerspel Vorden.
15: Bouwland in het Dorp en een Weide in het Galgengoor. Blz. 41
03-03-1687, zijn verschenen Frans Tonnissen en zijn vrouw Teunisken Driessen en verklaren dat zij
na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berent
Noortwijck en zijn erven een stuk bouwland genaamd het Hofland gelegen in het dorp van Vorden en
een weiland in het Galgengoor en alles zoals zij geërfd heeft van haar vader en gelegen in de
buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
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16: Erve en Goedt de Baijnck (Baank). Blz. 59.
09-11-1687, zijn verschenen Peter Reissman en Hendersken Jansen Ploeghmans, en verklaren
schuldig te zijn aan Anthonij Christians en zijn vrouw Anneken te Winckel en erven een bedrag van
500 gulden, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed Baijnck gelegen in
de buurtschap van Linde, kerspel Vorden Comparanten verklaren tevens elk jaar op St. Martijn een
gedeelte te zullen aflossen inclusief rente, en voor het eerst in het komende jaar 1688.
22-07-1693, geannuleerd vanwege volledige betaling.
17: De Heldercamp. Blz. 61.
09-12-1687, zijn verschenen de koster van Warnsveld Wessel van Santbergen en zijn vrouw Anneken
Coenders, en bekennen voor henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan de tijdelijke provisoren van
het Burgerweeshuis binnen Zutphen een bedrag van 500 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%,
waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand een stuk bouwgrond genaamd de Heldercamp met
een hof en uitgang gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
18: De Veltwijckse Tiende en de tiende uit de erven Hassinck en Hilverdinck. Blz. 66.
20-03-1688, zijn verschenen Nicolaes ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en tonen de brief
die de hoogedelgeboren heer Graaf Georgh Ernst graaf te Limborg en Brockhorst met zijn zegel heeft
bekrachtigd in het jaar 1655 en waarin staat dat hij heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Jacob Joostinck, Herman Bloeminck en Henrick Warners en hun vrouwen en erven de grote en
smalle tiende genaamd de Veltwijcksche Tiende, waarvan de comparanten nu ieder het ⅓ gedeelte
bezitten.
Volgt brief.
In de brief staat dat de voornoemde vrouwen respectievelijk Gerritien Jansen, Reintien Jansen en
Aeltien Noortwijck heten, dat deze tiende van oudsher aan huize de Wildenborch behoorde en
gelegen is in de buurtschap Veldwijk van het kerspel Vorden, en voorts dat het percelen akkerland
onder het erve en goed Joostinck betreft die gelegen zijn in de Weustenenck en de Mollenenck.
De comparanten hebben tevens een akte getoond betreffende de overdracht van de helft van de
tienden grof en smal uit de erven Hassinck en Hilverdinck en het volgende bevattende:
Ik Ernst Valentijn van Loeben heer tot den Spaensweert verklaart met deze brief voor hemzelf en met
zijn mannen van leen dat Driesken Brouwers met haar man Claes ten Bosch en erven in het bezit zijn
gekomen van de helft van de tienden uit de erven en goederen Hassinck en Hilverdinck, zoals destijds
aan haar vader Henrick Warners ook genaamd Brouwers was toegevallen, en ik bevestig dit met mijn
zegel aan deze brief dd.08-09-1680. Hierop is alles bevestigd en opgenomen volgens landsrecht.
19: Erve en goed Klein Ubbinck. Blz. 68.
20-03-1688. zijn verschenen Jan Stapelbroek en zijn vrouw Berentien Arentsen, en bekennen voor
henzelf en hun erven dat zij als voogden van Henrick Hendriksen de minderjarige zoon van Berentien
Arentsen en haar overleden man Henrick Bartolts een bedrag van 400 gulden tegen een jaarlijkse
rente van 4% schuldig zijn aan Gerrit Hilverinck en Lambert Bartolts, zoals Henrick had geërfd uit zijn
vaders nalatenschap, en zij geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed Klein Ubbinck
gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
16-05-1690. Geannuleerd in verband met betaling van de schuld en bijbehorende rente.
20: Het Helderhof en de Aelderkamp. Blz. 73.
16-05-1688, zijn verschenen Wessel van Santbergen en zijn vrouw Anneken Coenderts, en bekennen
als erfgenamen van haar overleden moeder Aeltien Gosens de nagelaten weduwe van Henrick
Coenderts, dat zij wettelijk schuldig zijn aan Gerrit Janssen en zijn huisvrouw N. Korts en erven een
bedrag van 100 gulden, vanwege een obligatie van 12 april 1678 met een aflossingstermijn van 5
jaren en tegen een jaarlijkse rente van 5%, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand hun
goederen het Helderhof en de Aelderkamp gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
Geannuleerd 21 augustus 1688, vanwege betaling met de verschuldigde rente
21: Erve en goed Hissinck. Blz. 74.
01-06-1688, zijn verschenen Gerhardt Woelties en zijn vrouw Catarina Oordincks en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Juffrouw Margareta Geertruit Keije en erven hun eigendommelijke ⅛ gedeelte van
het erve en goed Hissinck, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap Linde,
kerspel Vorden.
© Ben Wullink Lochem
Tekstcorrectie: Gerda Rossel

©. Vordensverleden.nl

Datum 16-02-2018

Bron: Regionaal Archief Zutphen. NL-ZuRAZ-0338-235 periode 1685-1697

3

22: Bouwland Den Bonenkamp. Blz. 79.
27-07-1688, zijn verschenen Albert Luilofs en zijn vrouw Mechtelda Averkamp, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Jan Haeck en diens vrouw Elsken Janss en erven hun stuk bouwland genaamd
Den Bonenkamp met een bijbehorende kalverweide, zoals de boer van Ubbekinck nu in gebruik heeft
en met de oude en nieuwe rechten is gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
23: Weiland de Hofmate. Blz. 80.
18-08-1688, zijn verschenen Grietjen Gerritsen de weduwe van wijlen Vijttt op de Lanckhorst,
geassisteerd door haar zoon Lubbert Lanckhorst als gemachtigde en deze ook als gemachtigde van
Henrick Lanckhorst en vrouw Evertien Daen, en van Jerrijmus Berents en vrouw Mecheltien
Lanckhorst (oomzegger van Lubbert Lanckhorst), en verder Gerrit Wanders en Dersken Wanders als
de nagelaten kinderen van Wander Lanckhorst en Jenneken Hermansen, allen als erfgenamen van
vader en grootvader Vijtt Lanckhorst. Comparanten verklaren dat zij na ontvangst van de koopsom
van 1000 gulden hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Mr. Anthonij Verbeeck en
diens vrouw Helena van Campen en erven een weiland genaamd De Holtmate, voorheen behorende
onder het erve Smeenk en gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
24: Erve Hiddink. Blz. 86.
31-12-1688, zijn verschenen Derck Dercksen in het Leijdack en zijn vrouw Derkjen Gerritsen, en
verklaren voor henzelf en hun erven dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Arent Henricksen Brouwer en diens vrouw Trijntien Everts en
erven hun eigendommelijke 1/20 deel van het erve en goed Hiddink, dat met alle toebehoren en
rechten is gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
25: Tiende uit het goed Wonninck. Blz. 92.
12-03-1689, zijn verschenen Nicolaas ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen
schuldig te zijn aan Gerrit Janssen op het Hilverdink en Jan Straatman als voogden van de kinderen
van Gerrit Berents, met name Roelof en Berent Gerritsen, en verder aan Willem Janssen op Klein
Enzerinck en zijn vrouw Berentien Henricks en aan Henrick Gerritsen een bedrag van 450 gulden met
een jaarlijkse rente van 5%, en geven als borg en onderpand voor deze schuld hun recht op de tiende
uit het erve en goed Wonninck en een stuk bouwland op het Norde, alles gelegen in de buurtschap
van Delden, kerspel Vorden.
04-10-1703 Schulden zijn voldaan en de akte is geannuleerd.
26: Erve Ontsteijnck. Blz. 92.
21-03-1689, is verschenen Otto Rauwers voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Anna
Dobbenborgs, en verklaart te hebben verkocht voor een geldsom en daarmee te hebben op- en
overgedragen aan Wander Corenblek en diens vrouw Elsken ten Hall en erven een obligatie, groot
666 gulden en 13½ stuivers tegen een jaarlijkse rente van 5%, die de overleden heer Conraedt
Goswijn van Westerholt tot Empe en zijn erven heeft had afgesloten op 16-06-1678 bij zijn overleden
moeder Aleijda Luicken, weduwe Rauwers en voor deze lening als borg en onderpand had gesteld het
erve en goed Ontsteijnck gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
28-01-1704, geannuleerd vanwege volledige betaling met rente.
27: Erve en Goed het Baijnck (Baank). Blz. 95.
04-05-1689, zijn verschenen Peter Reissman en zijn vrouw Hendersken Jansen Ploeghmans, en
verklaren schuldig te zijn aan Juffrouw Margreta Geertruit Keije en haar erven een bedrag van 500
gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%, waarvoor zij en geven als borg en dus als onderpand hun
erve en goed Baijnck, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
28: Huis en hof van de hofstede Rijckenbergh. Blz. 96.
13-06-1689, zijn verschenen Philips Rijckenbergh en zijn vrouw Aeltien Allercamp, en bekennen een
bedrag van 150 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Janssen op Ontsteinck en stellen hiervoor als borg
en dus als onderpand hun helft van de hofstede Rijckenbergh, dat met met huis en hof is gelegen in
de buurtschap Linde, kerspel Vorden
13-12-1704 geannuleerd.
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29: De Hulskamp. Blz. 96.
13-06-1689, zijn verschenen de erfgenamen van wijlen Marie Hiddinck, te weten Lambert Bartholts
voor hemzelf en als gevolmachtigde van zijn afwezige broers Albert en Lubbert, en voorts Berent
Voorderman en zijn vrouw Grietien Bartholts, Jan Hiddinck en zijn vrouw Tonnisken Allercamp, Jurrien
Hiddinck, Henrick Mombergh, Jan Menninck, Albert Mombergh, Jan Albers, Berent Janssen op den
Hogencamp, Tonnis Joosten, Cornelis op ’t Voorschot, Lucas op de Rouwenhorst, Bastiaen
Meijerinck, Jacob Joostink voor zichzelf en voor het minderjarige kind van de overleden Berent
Diepenbroeck en de minderjarige kinderen van wijlen Herman Carssenbergh, Gerrit op de Selst voor
hemzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Berentien Diepenbroeck, Jan Weijnck voor zichzelf en
als gevolmachtigde voor Joost Lonneman, Dominee Wilhelmus Theodorus a Borne de pastor van
Warnsveld voor zichzelf en als gevolmachtigde van Henrikjen Dercks a Borne en zijn afwezige
broeder Gerrit Dercks a Borne, Berent Lamberts en zijn vrouw Geertruit Lamberts, Geertien Teunissen
geassisteerd door Hillebrandt Abbinck, en als laatste Jan Nijenhuis, en verklaren dat zij na ontvangst
van de koopsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick Weninck en diens
vrouw Fenneken Bartolts en erven de helft van een stuk bouwland op de Middelkamp met daarop een
huis, hof en enig zaailand, genaamd den Hulskamp en met alle toebehoren gelegen in de buurtschap
Delden, kerspel Vorden, zoals door voornoemde overleden Marie Hiddinck was gekocht.
30: Huis en hof in het dorp Vorden. Blz. 101.
08-08-1689, zijn verschenen Willem Tangerink en zijn vrouw Aeltien Cornelis en voornoemde Willem
Tangerink ook als vader en gevolmachtigde van zijn minderjarige zoon Henrick bij zijn overleden
vrouw Egbertien Weverinck in zijn vorige huwelijk verwekt, en verder Anthony Houwin als voogd van
voornoemde Henrick, en verklaren dat zij na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan de broers Berent en Willem ten Noortwijck en hun erven een huis en hof in
het dorp van Vorden, gelegen tussen de huizen en hoven van de heer van Vorden en Jan Lubbers,
met de achterkant grenzend aan de weide van de heer van Vorden en de voorkant aan de straat.
Het goed is vrij van allerlei verplichtingen en ter nakoming van eventuele onvoorziene kosten achteraf
voor de koper, stellen de verkopers hun stuk zaailand genaamd de Coetange gelegen langs de weg
bij de windmolen op de Molenenk, als tijdelijke borg.
31: Erve en goed de Kostede. Blz. 102.
13-09-1689, zijn verschenen Frans Henrick van Engelen als gevolmachtigde van Andreas Hofflandt en
Carel Dispontein als gevolmachtigde van de heer van Hollandt, als curatoren van de boedel van
mevrouw Maria Hofmans en haar overleden man Adriaen Lampsins, in leven heer van Isselmonde, en
tonen hierbij hun volmacht door de burgemeester van de stad Deventer verstrekt op 11 maart 1689.
Comparanten verklaren dat zij in opdracht en na ontvangst van de koopsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Mr. Jacques Ode en diens vrouw Anna Mana Filders en erven het
erve en goed genaamd de Costede, met huis en hof, weiden en bouwland en verdere toebehoren
gelegen in de buurtschap Linde, Kerspel Vorden.
32: Klein Hammink. Blz. 102.
19-09-1689, zijn verschenen Ds. Gerhardus Consenius, pastor te Vorden en zijn vrouw Hendrina
Magdalena Joelmans, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Rudolph Rhijnvis en zijn erven hun gerechte helft van
het erve en goed Klein Hamminck, dat met alle toebehoren is gelegen in de buurtschap Delden,
kerspel Vorden.
33: Erve Hissinck. Blz. 103.
08-10-1689, zijn verschenen Claes ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen schuldig
te zijn aan Juffrouw Margrieta Geertruit Keije en erven een bedrag van achthonderd guldens tegen
1
een jaarlijkse rente van 5 procent, en geven als borg en dus als onderpand hun eigendommelijke /6
gedeelte van het erve en goed Hissinck, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
Linde, kerspel Vorden
07-02-1793 geannuleerd.
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34: Hofstede het Heegeken. Blz. 118.
02-05-1690, zijn verschenen Tonnis Janssen op Kleine Schothorst en zijn vrouw Aeltien Janssen, en
bekennen voor henzelf en hun erven schuldig te zijn aan Herman Lucassen Brinckhoff een bedrag
van 50 gulden en 20 stuivers tegen een jaarlijkse rente van 5 procent en geven als borg en dus als
onderpand hun hofstede genaamd het Heegeken gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
11-10-1694, betaald en geannuleerd.
35: De Kettelerije. Blz. 118.
20-05-1690, zijn verschenen Henrick Gerrits en zijn vrouw Jenneken Smits, Philips Arentz en zijn
zonen Arent en Jan Philipsen, Bartholt Janssen, Henrick Bartholts, Gerrit Pieters voor zichzelf en als
gevolmachtigde van zijn afwezige kinderen en van Grietjen Gerritz de weduwe van Jan Smit, verder
Jan Janssen, Bastiaen Meijerinck, Henrick van Uijen en zijn vrouw Hendersken Meijerinck, Henrick
van Uijen mede als voogd en gevolmachtigde van de minderjarige onmondige kinderen van de
overleden Roeloff Groenevelt, Andries Arents en zijn vrouw Maria Meijerincks, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Mr.Anthonij Verbeeck en diens vrouw Helena van Campen en hun erven het erve en goed de
Ketelerije, dat met alle toebehoren is gelegen in de buurtschap Delden, Kerspel Vorden.
36: Erve en goed Groot Jimmink. Blz. 123.
11-08-1690, is verschenen Jacob van Schoten als voogd en gevolmachtigde van de minderjarige
kinderen van wijlen Reinier Verwit bij Maria vander Castelen in huwelijk verwekt, en nu alleen
aanwezig omdat de medevoogd de auditeur (militair aanklager) Herman Sluijter net was overleden,
verder Willem Locken als voogd van de minderjarige kinderen van Arnoldus van Essen, eveneens bij
voornoemde Maria vander Castelen in huwelijk verwekt, en als laatste Engelbertis Tinnegieter als
vervanger van Arnoldus van Essen en als eventueel raadgever aanwezig.
Bekennen dat zij als voogden schuldig zijn aan Margarita van den Velde, weduwe van Dominee
Martinus de Leeuw van Coolwijk in leven predikant te Zutphen, en aan Berentien Mennincks de
weduwe van Steven Gerritsen van Schoten en hun erven een bedrag van 2000 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 5%. De voogden geven hiervoor met toestemming van dit gerecht als borg en dus
als onderpand van hun pupillen het erve en goed Groot Jimmink, met alle toebehoren en rechten
gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
03-02-1693,1000 gulden betaald aan Margarita van den Velde, waarmee de akte is geannuleerd.
12-03-1703 en 16-04-1703 heeft Jacob van Schoten als wettige erfgenaam 1000 gld betaald aan
Berentien Mennincks, waarmee de akte is geannuleerd.
37: Hofstede het Nijlant. Blz. 131.
23-10-1690, zijn verschenen Albertus Calfseler en Thomas van Bisselingen als voogden van de
minderjarige kinderen van wijlen Mr. Albert Gerritsen de wijnverlader, en verklaren dat zij hierbij de
hypotheekakte van 24-03-1682 ten bedrage van 200 gulden die Hendrick Arentsen en zijn vrouw
Maritien Lammerts aan voornoemde kinderen schuldig zijn hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Rijckelt Crijsdaell en zijn erven, en dat Hendrick Arentsen en zijn vrouw Maritien
Lammerts hiervoor als borg en dus als onderpand hebben gegeven hun hofstede genaamd Nijlant en
gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
38: Alderkamps camp en het Winckell. Blz. 136.
06-12-1690, is verschenen Berent Alderkamp voor zichzelf en ook als gevolmachtigde van zijn
afwezige vrouw Aeltien Martens, en bekent voor henzelf en hun erven dat ze schuldig zijn aan
Gosuinus Alderkamp en erven een bedrag van 650 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5 procent en
geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun eigendommelijke helft van de Alderkamps camp en
de helft van de Winckell gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
27-03-1703, betaald en akte geannuleerd.
39: Klein Weijenborgh. Blz. 137.
16-12-1690, zijn verschenen Sweer Hunnekinck voor zichzelf en als vader en voogd voor zijn
minderjarige kinderen in huwelijk verwekt bij zijn overleden vrouw Jenneken Roelofs, en verder zijn
volwassen zoon Bartholt Sweersen, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Gerrits en diens vrouw Bartien Jansen en
hun erven een stuk land en een weide en met daarop een huis genaamd Klein Weijenborgh en
gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Onbelast, behalve de tiende.
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40: Erven Boersbroek en Okhorst. Blz. 142.
12-05-1691, zijn verschenen Jan Van Elten en zijn vrouw Harmken van Eijll, Herman van Elten als
vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij zijn overleden vrouw in huwelijk verwekt en tevens
als boedelhouder van zijn overleden vrouw, en verklaren dat zij volgens de opgemaakte koopaktes
van 26 -11-1664 en 20-11-1666 van de daarin beschreven de goederen zoals indertijd door Johan
Spitholt en zijn vrouw Jenneken van Elten aangekocht, heden na ontvangst van de koopsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de erfgenamen van Willem Noortwijck en Odilia
2
Woelties hun gerechte ¾ gedeelte van het /8 gedeelte van de erven en goederen Ockhorst en
Boersbroeck, respectievelijk in Wichmond en Vorden gelegen.
41: Groote Cranenborgh. Blz. 146.
28-05-1691, zijn verschenen Jan Gerritsen en zijn vrouw Maria Cornelissen, Berent Gerretsen en zijn
vrouw Hendersken Smeijnck, Engelbert op de Rommelerije en zijn vrouw Geesken Gerrits, Engelbert
Oijnck en zijn vrouw Teunisken Gerrits, Jan Gerrits en zijn vrouw Mecheltien Huigincks, Egbert
Janssen en zijn vrouw Jenneken, en verder nog Lummeken Gerrits en Willemken Lubberts
geassisteerd door Jan Cock, en voornoemde Willemken Lubberts ook als gevolmachtigde van haar
afwezige broers en zuster met de namen Henrick, Jan, Dries en Hendersken Lubberts, en tot slot
Gaacken op de Beeck met zijn vrouw Jenneken Engelberts en Jan Gaacks met zijn vrouw Stijntjen
Engberts, en verklaren allen voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Geertruit Stecken de weduwe van Arent Franckemolle en haar
5
erven hun gerechte /8 deel van het erve en goed genaamd Groot Cranenborgh, dat met alle
toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden
42: Bouwland De Witkamp. Blz. 160.
03-10-1691, zijn verschenen Berent Lucassen op het Waarle, de zoon Jan Berentsen en zijn vrouw
Jenneken Henricks en Jan mede als gevolmachtigde van zijn afwezige broers en zusters, en
bekennen voor henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Jacob Starink en zijn vrouw Jantien
Jimminck en hun erven een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% en geven als
borg en dus al onderpand het door hen in eigendom gehouden stuk bouwland genaamd de Witkamp
gelegen in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
03-08-1693, betaald en geannuleerd.
43: Erve en goed het Obbekink. Blz. 170.
22-12-1691, is verschenen Anna Weeninck de weduwe van Willem Tuitenborgh, geassisteerd door Dr.
Everhard Op Gelder, en verklaart dat zij na ontvangst van de koopsom heeft verkocht en daarmee open overgedragen aan Jan Haeck en diens vrouw Elsken Jansen en hun erven haar ⅔ gedeelte van
het erve en goed genaamd Ubbekinck, met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van
Delden, kerspel Vorden.
Dit goed was voordien onderdeel van Huize Clarenbeeck en bij de akte met zegel van de heer Willem
Goswijn Huijskens vrijgekocht op 23-05-1690, inclusief de kalverweide en een daarbij gelegen stuk
bouwland maar uitgezonderd de tiende grof en smal, die in eigendom is van de heer Tengnagel.
44: Deldense tiende en Veldwijcksche tiende. Blz. 176.
04-04-1691, zijn verschenen Claes ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen schuldig
te zijn aan de heer Bartholt van Diemen de burgemeester van de stad Zutphen en zijn erven een
bedrag van 2000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% en hebben hiervoor als borg en dus als
onderpand gesteld hun eigendom de Deldense tiende in de buurtschap Delden, kerspel Vorden.
Daarnaast hebben voornoemde comparanten namens henzelf en hun erven verklaard dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Bartholt van Diemen de
burgemeester van de stad Zutphen en zijn erven hun ⅛ deel van de grote en smalle tiende genaamd
de Veltwijcksche Tiende en gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
20-11-1731, betaald en lening in deze akte geannuleerd.
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45: Schuld bevestiging van 15-02-1687. Blz. 177.
08-04-1692, zijn verschenen Claes ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen dat zij
op 15-02-1687 van Anthonij Meuleman, vervanger van de ontvanger Rien en vertegenwoordiger van
de Raden ter admiraliteit residerende te Rotterdam 12000 gulden hebben ontvangen en hebben
hiervoor als borg en dus als onderpand gegeven al hun al roerende en onroerende goederen zoals
erven, goederen en landerijen, de tienden grof of smal en alles wat zij bezitten onder dit ambt van
Zutphen, ter nakoming waarvan deze akte nogmaals is opgemaakt. Volgens de omschreven
voorwaarden dient nu met de aflossing te worden begonnen daar anders tot executie van de borg
wordt overgegaan.
04-09-1726, betaald en geannuleerd.
46: Loostucke, Looweide, Gorcheler en het Goor. Blz. 180.
04-06-1692, zijn verschenen Berent Janssen en zijn vrouw Marrie Willemsen en bekennen voor
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Henrick Weeninck en zijn vrouw Fenneken Bartholts en
hun erven een bedrag van 100 daalder en 20 stuivers tegen een jaarlijkse rente van 4½ % en geven
als borg en dus als onderpand een stuk bouwland op de Middelkamp genaamd het Loostucke, een
1
weide genaamd de Looweide, het /6 gedeelte van het bouwland genaamd de Gorcheler en de helft
van een stuk bos genaamd het Goor, alles gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
47: Katerstede Het Hoghe Slegken. (Hogeslag) Blz. 181.
09-06-1692, zijn verschenen Jacob Creijenvenger en zijn vrouw Berentjen Creijenvenger, Henrick
Creijenvenger en zijn vrouw Jenneken Bouwmans, Evert ten Holte en zijn vrouw Jenneken
Sprenckels, Reindt van Holte voor zichzelf en als gevolmachtigde van Aeltien Gotinck de weduwe van
Reindt Amptinck en haar zoon Evert Amptinck, verder Jan Weetinck en Henrick Booltinck voor henzelf
en voor hun afwezige huisvrouwen Tonnisken Berents en Hendersken Berents, en als laatste Jan
Scholtinck en zijn vrouw Gerritjen Nijsincks, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een
geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerrit Berents op het Hoghe Slegken
en diens vrouw Elbricht Henricksen en hun erven elk hun aandeel en daarmee de gehele katerstede
met een huis en hof, bouw- en weidelanden gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
48: Katerstede Besselinckhof. Blz. 183.
19-07-1692, zijn verschenen Jacob Rijssenbergh, Henrick Wissinck en Conraedt Hackenbroeck voor
henzelf en als gevolmachtigden voor hun afwezige vrouwen, Janna Rijssenbergh de weduwe van
Jacob Ketjes, Gerrit Doude zoon en ook gevolmachtigde van Rijckjen Wissinck de weduwe van Gerrit
Doude, en de voornoemde Jacob Rijssenbergh en Conradt Hackenbroeck als gevolmachtigden van
Maria de Leeuw, allen als erfgenamen van de overleden Joost Broecksmit, en verklaren voor henzelf
en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
de broers Henrick en Jan Evert ten Broeck, voogden van hun nicht de minderjarige Juffrouw Maria ten
Broeck, al hun eigendommelijke gedeeltes en daarmee het volledige onroerend goed dat Joost
Broecksmit van zijn vader Berent Broecksmit had geërfd en altijd bij boer Willem Cock in gebruik was
geweest, nl. de katerstede Besselinckhof bestaande uit huis, hof en bouwland en gelegen in de
Wiersse, in de buurtschap Linde van het kerspel Vorden.
Deze akte is na goedkeuring van de afwezigen geregistreerd augustus 1692.
49: Erve en Goed het Baijnck ( Baank ). Blz. 186.
11-10-1692, zijn verschenen Peter Reissman en zijn vrouw Hendersken Janssen Ploeghmans, en
verklaren dat zij heden na ontvangst van het koopbedrag, gedeeltelijk voldaan door de schulden die zij
hadden aan de koper, hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Thomas de Keije en
zijn erven hun erve en goed genaamd het Baijnck, uitgezonderd de tiende grof en smal genaamd de
Baijnckhof, alles gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden
50: Katerstede de Brinckerhof. Blz. 187.
03-12-1692, zijn verschenen Albert Veldinck en zijn vrouw Sweertien Brinckerhof, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Berent op ’t Voorde en diens vrouw Grietjen en erven zijn vrouw hun eigendommelijke ¼ gedeelte van
een katerstede genaamd de Brinckerhof en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
van Veldwijk, kerspel Vorden, uitgezonderd het gedeelte dat reeds is verkocht aan de heer van
Hackfort.
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51: Het erve en goed het Olieslag. Blz. 190 en 195.
28-01-1693, is verschenen Jacob van Schoten als gevolmachtigde van Gerhardt Verwith, die hierbij is
gedaagd in verband met het niet nakomen van de verplichting tot jaarlijks aflossing met de rente
vanwege een schuld van 500 gulden die hij heeft aan Dominee Gerhardus Consenius en zijn vrouw
Magdalena Joolmans. Deze eisen dat per omgaande volledige betaling en mocht dit niet plaatsvinden
dan zal het als borg gestelde erve en goed genaamd het Olijslagh met alle toebehoren en rechten in
beslag genomen worden en tot executie worden overgaan.
16-02-1693 is de achterstallige betaling voldaan en op 9 juli 1697 is de gehele akte geannuleerd
wegens totale aflossing
Zie ook de akte van 18 mei 1693 met hetzelfde onderpand waarmee Gerrit Verwith, nu vaandrig is in
e
het 1 regiment van Generaal Majoor Coehoorn, een geldbedrag van 1075 gulden had geleend van
Burgemeester Bartholt van Diemen;ook deze schuld is afgelost op 7 juli 1697.
52: Erve en goed Hissink. Blz.191.
08-02-1693, zijn verschenen Cleas ten Bosch en zijn vrouw Driesken Brouwers, en bekennen dat zij
schuldig zijn aan hun zoon Peter Anthony Meuleman en zijn erven een bedrag van 800 gulden tegen
een jaarlijkse rente van 5%, en ook dat zij daarnaast op 8 oktober 1689 een zelfde bedrag van
1
Juffrouw Margarieta Geertruit Keije hadden opgenomen waarvoor zij hetzelfde /6 deel van het goed
Hissink als onderpand hadden gesteld tegen een jaarlijkse rente van 5 procent.
21-10-1729, betaald en akte geannuleerd.
53: Katerstede het Nieuwlandt. (Nijland). Blz. 196.
23-05-1693, zijn verschenen Henrick Arentsen en zijn vrouw Wendele van Seijst, Arent Arentsen en
zijn vrouw Trijntien Engelinck, Lambertus Arentsen en zijn vrouw Aeltien Hermelinck en Roelof
Hermansen en zijn vrouw Anneken Arentsen Nijsincks, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de Burgemeester Bartholt
van Diemen en erven hun katerstede genaamd het Nieuwlandt, bestaande uit huis, hof, weide en een
kampje bouwland en gelegen in de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
54: Katerstede het Nieuwlandt. (Nijland). Blz. 197.
26-05-1693, is verschenen Rijckelt Crisdael, en verklaart voor hemzelf en zijn erven dat aan hem een
bedrag van 200 gulden is overgedragen door Bartholt van Diemen, burgemeester en stadhouder van
Zutphen vanwege een hypotheek die rustte op de katerstede het Nieuwland in Vorden en die door zijn
voogden Albert te Calfster en Thomas van Bisselingen als lening was verstrekt op 23 oktober 1690
aan Henrick Arentsen en zijn vrouw Maritien Lamberts, en laat hiermee de betreffende akte bij dit
gerecht annuleren.
55: De Pelskamp en weiland de Brandebergherslagh. Blz. 197.
24-06-1693, zijn verschenen Willem Henricks op Groote Besselinck en zijn vrouw Grietjen Gerritsen,
Reinier Starinck en zijn vrouw Marie du Prii, allen als vrienden, bloedverwanten en voogden van
Roelof Gerritsen de zoon van de overleden Gerrit op ’t Stokebrandsweert en zijn vrouw Geertien
Engberts, en verklaren met toestemming van het gerecht namens voornoemde Roelof Gerritsen en
ten bate van de lopende kosten van zijn verpleging en verzorging, na ontvangst van de koopsom te
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gerrit Gerritsen op de Haeck in Eefde en
diens vrouw Wendele Gerritsen het ¼ deel van de Pelskamp en het ¼ van het ¼ gedeelte van een
weiland genaamd het Brandebergherslagh gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden. Tevens
inbegrepen in de verkoop een ¼ gedeelte van de Graffelsmathe achter aan de Harenbergsekamp en
naast de Moesmate in Vieracker en een stuk land in de Warkense Enk naast Aelderinckskamp, alles
gelegen in het kerspel van Warnsveld en ongeveer 5 schepel gezaai groot.
56: Klein en Groot Ontsteinck en Weverinck.. Blz. 199.
19-07-1693, is verschenen Mechtelt van Dieren de weduwe van luitenant Henrick van Bereckhuizen,
geassisteerd door Dr. Gerhardt Worm, en bekent schuldig te zijn aan Mr. Wander Corenbleck en zijn
vrouw een bedrag van 1000 gulden, waarvoor zij geeft als borg en dus als onderpand de erven Klein
en Groot Ontsteinck en Weverinck.
Comparante verklaart de helft aan aflossing en de rente te zullen voldoen op 5 december en de
daarop volgende jaren op deze datum te verschijnen om deze lening af te lossen.
27-02-1704,betaald en akte geannuleerd.
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57: De Heldercamp. Blz. 200.
04-08-1693, zijn verschenen Esken Gerrits voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn afwezige
vrouw Fijken ten Holte die ziek en zwak en te bed ligt, en Jan op het Olijslagh met zijn vrouw Eefken
Gerrits, en verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee
op- en overgedragen aan de Armen van Vorden hun ¼ gedeelte van de Heldercamp, gelegen met de
ene naast het Armenland en met de andere zijde aan het Gruwelsland in de buurtschap van Linden,
kerspel Vorden.
09-11-1693 heeft Fijken ten Holte de akte ook getekend.
58: Legaat en borg Heldercamp. Blz. 201.
04-08-1693, zijn verschenen Ds. Gerhardus Consenius pastoor te Vorden, Hillebrandt Abbinck
kerkmeester en Steven Winckelman diaken van Vorden en allen namens de Armen van Vorden.
Bekennen samen dat zij ontvangen hebben uit de handen van de weledele heer Jacob
Schimmelpenninck van der Oije tot de Clouse en Langen en zijn geliefde de weledelgeboren vrouwe
Jacoba baronesse van Westerholt, als erfgenamen van de overleden weledelgeboren vrouwe
Margaretha van Westerholt vrouwe tot Suidthuizen een bedrag van tweehonderd en vijftig gulden ter
voldoening van het legaat dat wijlen de welgeboren vrouwe Elisabeth van Westerholt aan de Armen
van Vorden had toegewezen volgens de akte van 3 april 1672 met daarin voorgeschreven richtlijnen
ter besteding van dit bedrag. Als waarborg en ter nakoming van deze richtlijnen stellen de Armen van
Vorden als borg het net verworven ¼ gedeelte van de Heldercamp.
59: Weiland het Achterste Smeijnckslagh. Blz. 205.
18-10-1693, zijn verschenen Philips Janssen en zijn vrouw Aeltien Allerkamp, en verklaren voor
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Henrick Weeninck en zijn vrouw Fenneken Bartholt hun weiland genaamd het Achterste
Smeijnckslagh dat door Aeltien was geërfd van haar vader de overleden Jan Allercamp en is gelegen
in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
60: De Pelskamp en Branderbergslag. Blz. 209.
07-11-1693, zijn verschenen Reinier Starinck en zijn vrouw Marie du Prii, en bekennen schuldig te zijn
aan Gerrit Gerritsen op de Have in Eefde en zijn vrouw Wendele Gerrits een bedrag van 200 gulden
met een jaarlijkse rente van 4% en geven als borg en dus als onderpand voor een correcte betaling
hun wettige bestaande uit ¼ gedeelte in van de Pelscamp en ¼ van het ¼ gedeelte van een weiland
genaamd de Brandenberghslagh en gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
61: Klein Weijenborgh. Blz. 218.
13-02-1694, zijn verschenen Jan Janssen en zijn vrouw Stijntien Janssen, en bekennen namens
henzelf en hun erven schuldig te zijn aan Jan Janssen op de Stockhorst zijn vrouw Fenneken
Gerritsen een bedrag van 200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% en geven als borg en dus als
onderpand hun erve en goed genaamd Klein Weijenborgh gelegen in de buurtschap Delden, kerspel
Vorden. 25-06-1712, betaald en akte geannuleerd.
62: Katerstede De Kleine Huirne. Blz. 225.
17-03-1694, zijn verschenen Henrik Lankhorst en zijn vrouw Evertien Daen, Jeronymus Berents en
zijn vrouw Mechteltien Lanckhorst, Gerrit Janssen voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn
afwezige vrouw Dersken Wanders, Gerrit Wanders voor zichzelf en als gevolmachtigde van Grietien
Gerritsen de weduwe van wijlen Vijt op Lanckhorst en ook van de afwezige kinderen van de overleden
Lubbert Lanckhorst en zijn vrouw Willemeken Berents, en verklaren tesamen als erfgenamen van hun
vader en grootvader Vijt op de Lanckhorst namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom
hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Mr. Anthonij Verbeeck en diens vrouw Helena
van Campen een katerstede genaamd de Kleine Huirne met al haar toebehoren en met recht van
uitgang gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
63: Katerstede Klein Weijenborgh of de Jan ten Boerehofstede. Blz. 237.
22-05-1694, zijn verschenen Lutgart Henrix de weduwe van Jan Markerinck, geassisteerd door haar
stiefzoon Teunis Janssen, voornoemde Teunis Janssen voor zichzelf, en tot slot Jan Gerritsen en zijn
vrouw Bartien Janssen, en verklaren namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Janssen en diens vrouw Stijntien Janssen de
katerstede Klein Weijenborgh of ook wel de Jan ten Boerehofstede genoemd en gelegen in de
buurtschap Delden, kerspel Vorden.
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64: Hovelinkweide. Blz. 245.
11-08-1694. Bevestiging door dit gerecht dat de Hovelinkweide in 1667 door Teunis te Garmel is
overgedragen aan Hillebrandt Abbinck, die hier de wettige eigenaar van is.
65: Katerstede het Heegken. Blz. 248.
08-09-1694, zijn verschenen Teunis Janssen en zijn vrouw Aeltien Janssen, Teunis op ’t Joinck en zijn
vrouw Berentien, de mannen mede als gevolmachtigde van de zieke Herman Berents, en verder
Gerrit Bartholts en zijn vrouw Jenneken Berents, en verklaren namens henzelf en hun erven dat zij
voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan de vier broers Teunis,
3
Gerrit, Derk en Goosen Peters de ene helft en aan hun zuster Peterken de andere helft van het /5
gedeelte van de katerstede genaamd het Heegken en gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel
Vorden.
66: Bouwland het Nijencamp. Blz. 251.
13-10-1694, is verschenen Bartien Jacobs, hierbij geassisteerd door Berent Gijsencamp, en verklaart
voor haarzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Jan Roelofs en zijn vrouw en erven een stuk bouwland genaamd het Nijencamp, dat zij van haar
overleden moeder had geërfd en is gelegen in de buurtschap Mossel, kerspel Vorden, vrij van lasten
uitgezonderd de tiende, schietende met de ene zijde langs het veld en met de andere langs het land
van Evert Beeuws.
67: Erve en goed Leemreijse. Blz. 258
19-12-1694, is verschenen de weledelgeboren Juffrouw Johanna Agnijta van Wijnberghen,
geassisteerd door haar schoonvader de weledelgeboren heer Otto van Dijenborgh en hij ook als
gevolmachtigde van de weledelgeboren Mechtelt, Aleijda Maria en Johanna Agnieta van Wijnberghen
met een volmacht verstrekt door burgemeester en raad van de stad Wageningen op 15 december
1694.
Comparanten verklaren namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Peterkamp en diens vrouw Elsken Dercks en erven het erve en
goed de Leemreijse met alle toebehoren gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
68: Katerstede het Heegken. Blz. 263.
09-03-1695, zijn verschenen Berent Henricksen en zijn vrouw Aeltien Gosens, en bekennen namens
henzelf en hun erven dat zij ten behoeve van haar voorkinderen Teunis, Gerrit, Derck Jan en Gosen
met haar overleden man Peter Geurts in huwelijk verwekt, een bedrag geleend hebben van 150
gulden met een jaarlijkse rente van 5% van Gerrit Henricks, Dries Teunissen op het Ham en Berent
Hackman, voogden van en dus ten profijte van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jebbekinck
genaamd Berent en Aeltien, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand voor een correcte
betaling het eigendom van voornoemde kinderen de katerstede het Heegken gelegen in het kerspel
van Vorden.
30-11-1699, betaald en akte geannuleerd.
69: Testament Jan Berents op Voscamp. Blz. 266.
27-03-1695, is verschenen Jan Berents de boer op Voscamp, ziek van lichaam doch gezond van
verstand, en verklaart dat hij al zijn bebouwingen, goederen, inboedel, bouwgereedschap, zaad in het
land gedorst of ongedorst, beesten, paarden en wat verder van waarde is, alles verdeeld in gelijke
porties, nalaat aan al zijn erfgenamen, en dat zijn zuster Heijle Janssen, tegenwoordig getrouwd met
Jan Oldthoff, als gevolmachtigde zal zorgen voor een correcte verdeling van de erfenis onder zijn
zusters en broeders van vaders kant, te weten Henrick, Steven, Fenneken, Jantien, Anneke en
Geertien Berents.
70: Bouwland Vordense Enk. Blz. 281.
23-05-1695, zijn verschenen Steventien Berents de weduwe van wijlen Reinier Janssen op de Wocht
en geassisteerd door haar zoon Claes Reiners, Berent Gijsenkamp en zijn vrouw Geertien
Veenemans en verder Derck Sanders zowel voor zichzelf als voor zijn afwezige vrouw, en verklaren
namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Henrick Berents op ’t Elshoff en diens vrouw Trijntien Otten en erven een stuk
bouwland in de Vordense Enk, aan de ene kant gelegen tegen het Elshoff en met de andere aan de
Wijmelinckkamp.
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71: Stuk land het Nije Erve. Blz. 288.
12-09-1695, zijn verschenen Johan Tuitenborgh en zijn vrouw Elijsabet van Aerschot, en verklaren
namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Albert Peters en diens vrouw Beeltien Peters en aan Jan Harmssen en zijn erven
een stuk land genaamd Nije Erve met uitgang, dat is gelegen in de buurtschap Mossel van het kerspel
Vorden.
72: Erve het Waerle. Blz. 289.
17-09-1695, zijn verschenen Nicolaas ten Bosch en Driesken Brouwers, en bekennen schuldig te zijn
aan Jan Liefferinck en zijn vrouw Engele Harmsen en erven een bedrag van 700 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 30 gulden, waarvoor zij geven als borg en dus als onderpand hun erve en goed
het Waerle met alle toebehoren, gelegen in de buurtschap Mossel, kerspel Vorden.
29-09-1740, geannuleerd.
73: Katerstede de Rieffeler en de Fruisinck Weide. Blz. 290.
02-11-1695, is verschenen Theodora Binius voor haarzelf en als boedelhoudster van haar overleden
man Diederick van Lathum, en tevens als moeder en wettig voogd van haar minderjarige zonen, en
hierbij geassisteerd door Dr. Bernhard Plegher, en verklaart voor haarzelf en haar erven dat zij voor
een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Willem Noortwijck en diens vrouw
en erven het goed of de katerstede genaamd het Rieffeler met huis, hof en een aangegraven kamp
bouwland genaamd het Nijlandt, grenzend met de ene zijde aan de Ockhorst en met de andere aan
het Enserinck, en met het ene einde aan het Stickterhecken en met het andere aan het Reeffelevelt,
en verder nog de Fruisinck Weide met een vrije uitgang via een weide genaamd de Hassinckslagh,
alles gelegen in de buurtschap Delden Kerspel Vorden.
74: Het Hiemken en stuk bouwgrond in de Weustenenk. Blz. 291.
14-11-1695, zijn verschenen Willem Dercksen op Jebbekink en zijn vrouw Gertien Lamberts, gezond
van lichaam en verstand, en verklaren dat Geertien Lamberts haar voornoemde man van de
voogdijschap heeft ontslagen en nu wordt geassisteerd door Herman Hermansen. Verder bekent
Geertien Lamberts dat zij volgens de overeenkomst vastgelegd in de akte van 27 juli 1686 het ¼
gedeelte van het erve en goed Hiemken alsmede haar helft van een stuk landbouwgrond in de
Weustenenk in de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden gelegen nu in het gemeenschappelijk boedel
inbrengt. Hierop is ook besloten dat zij elkander met alles begunstigen en mocht voornoemde Willem
Dercksen voor haar overlijden dan zullen dus alle goederen en onroerende goederen aan haar
toevallen.
75: Erf en goed de Hofstede. Blz. 292.
16-11-1695, zijn verschenen Albert van Embden en zijn vrouw Henrica Caldenbach, en bekennen
voor zichzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan de heer Bartholt van Diemen en zijn erven een
bedrag van 600 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% en geven als borg en dus als onderpand
hun erve en goed genaamd de Hofstede gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
02-11-1700, akte geannuleerd
Toevoeging
De volgende akte is later aan de griffier overhandigd en is heden en op deze plaats geregistreerd.
Op 16 augustus 1695 heeft Henrica Caldenbach, weduwe van wijlen Lubbert Wulties en geassisteerd
door Dr. W. Welmers als toegelaten gevolmachtigde, bekend en gedeponeerd als moeder van haar
minderjarige kinderen in huwelijk verwekt met voornoemde Lubbert Woelties, als borg en onderpand
voor hun vaders erfdeel aan de voogden Gerrit Wulties en Herman Boom haar deel van de stukken
land genaamd de Haselvoorde, De Coemate en de Speldertuin gelegen in de kerspelen Warnsveld ...
76: Klein Enserink. Blz. 297.
05-12-1695, is verschenen Jurriën Enserinck en bekent voor hemzelf en zijn erven dat hij schuldig is
aan zijn broer en zwagers genaamd Willem Enserinck, Jan Straetman en Herman Huetinck een
bedrag van 200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% en geeft hiervoor als borg en dus als
onderpand zijn kindsdeel van het erve en goed Klein Enserinck gelegen in de buurtschap Delden,
kerspel Vorden.
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78: Hofstede de Hellerhof en bouwland de Hellercamp. Blz. 300
06-02-1696, zijn verschenen Jan Peters Pennekamp voor zichzelf en als gevolmachtigde van voor zijn
onbekwame en afwezige vrouw Trijntjen Janssen en als bloedverwante voogd over de minderjarige
kinderen van Joost Jacobs op Averdijkinck bij wijlen zijn vrouw Maria Peters in echt verwekt, voorts
Herman Lucassen en zijn vrouw Anneken Wanders, Gerrit Jacobs voor zichzelf en als gevolmachtigde
van zijn zieke vrouw Gerritien Lucassen, Jan Berenten met zijn vrouw Geesken Egberts en tevens als
gevolmachtigde van zijn in Utrecht wonende zusters, Wanders Wandersen en zijn vrouw Teunesken
Berentsen, Stijne Jurriënsen de weduwe van Gerrit Lentinck geassisteerd door Herman Hermansen,
Jenneken Hendricks de weduwe van Henrick Lentinck geassisteerd door haar zoon Peter Henricks,
Jan Geverdinck en Berent Wonninck als voogden van de minderjarige kinderen van Henrick Abbinck
en zijn overleden vrouw Fenneken Lentinck, Gerrit Hermansen op ’t Gruwel en zijn vrouw Tonnisken
Peters en Gerrit Hermansen ook als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Joost Jacobs op ’t
Averdijckink en diens vrouw.
Comparanten verklaren namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan Eghbert Lentick en zijn erven de hofstede Hellerhof en een kamp
genaamd Hellercamp gelegen in de buurtschap Linde, kerspel Vorden.
Eghbert Lentinck heeft de voorwaarde geaccepteerd dat bij zijn eventuele overlijden de voornoemde
goederen zal cederen aan voornoemde erfgenamen.
79: Deldense Thiende. Blz. 306.
06-04-1696, zijn verschenen de heren Dr. H. Welmers, rechter Derck Ghijse en kerkmeester Reinier
Schier als gevolmachtigde voogden van de minderjarige zoontjes Arnoldus en Maurits van Beatrix
Gijse met wijlen de rechter Gerhardt Goijker in huwelijk verwekt, en bekennen als boedelhouders en
curatoren ter voldoening van de wens van voornoemde Gerhardt Goiker Sr. en zijn vroouw te hebben
overgedragen aan Gerhardt Goijker Jr. de Deldense Thiende, reeds bij hen in bezit sinds 8 augustus
1657.
Op dezelfde dag geven Gerhardt Goijker en zijn vrouw Johanna Hack als borg voor de administratie
en het voldoen van de verpondingen deze Deldensche Thiende als borg en dus als onderpand aan de
Markerechters van Vorden.
80: Erve en goed Addinck. Blz. 307
08-04-1696, is verschenen Bernard Plegher als gevolmachtigde van Derck Valck en zijn vrouw
Jenneken Stevens te Cate met een aan deze akte toegevoegde, door burgemeester en raad van
Deventer op 08-02-1896 verstrekte en door secretaris van Suchtelen met zijn handtekening
bekrachtigde volmacht, en verklaart dat hij in opdracht en voor een koopsom heeft verkocht en
daarmee op- en overgedragen aan de burgemeester van de stad Zutphen Bartholt van Diemen en zijn
erven de helft van het erve en goed Addinck met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap
Veldwijk, kerspel Vorden.
81: Erfscheiding het Addinck. Blz. 307.
08-04-1696, zijn verschenen de heer Adriaen Valck en Bartholt van Diemen, en verklaren dat zij het
het erve Addinck, dat zij elk voor de helft bezitten, willen scheiden volgens de tussen hen beiden
gesloten overeenkomst:
Adriaen Valck burgemeester van Zutphen zal erfelijk hebben en behouden het huis en hof, berg en
wat daartoe behoort, evenals het kampje gezaai van ongeveer 4 molder groot naast de hof met het
daarbij gelegen akkermaalbos met opgaande bomen bij het Keijsterbos, en een weide genaamd de
Achterste of Wijde Weide met het daar aanwezige hout, is gelegen tussen Hoetinck en Heijinck, met
de voorzijde grenzend aan het veld en het einde aan het Hondegoor. Ook wordt vastgelegd dat hij de
ordinaire verpondinge van zijn dit bezit zal betalen.
Bartholt van Diemen (eveneens) burgemeester van Zutphen zal erfelijk hebben en behouden het
akkerbouwland gelegen in de Vordense Enk, ongeveer vier molder van de Addincksbreede, de weide
genaamd de Eerste Weide en met al het hout bij de Baankmathe gelegen, de Timmermansweide en
het Hondegoor, en verder de tiende uit katerstede De Hege zoals altijd bij de boer van het Addinck in
gebruik is geweest en nu voor 250 gulden uit het bezit van de heer Valck worden overgedragen, en
zal de ordinaire verpondinge van dit bezit betalen.
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82: Bouwland van de Addincksbreede. Blz. 309.
08-04-1696, is verschenen de burgemeester van Zutphen de heer Bartholt van Diemen bekent voor
zichzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Hillebrandt Abbinck en zijn erven een stuk bouwland van de Addincksbreede met de ene zijde
grenzend aan het land van de Vrouwe van Vorden en met de andere zijde aan een het Dorp Vorden
gelegen in de Vordense Enk van de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden. niet duidelijk
83: Bouwland van de Addincksbreede. Blz. 310.
08-04-1696, is verschenen Adriaen Valck burgemeester van Zutphen, en bekent voor zichzelf en zijn
erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Geverdinck
en diens vrouw en erven een stuk bouwland van de Addincksbreede naast het stuk van Hillebrandt
Abbinck gelegen in de Vordense Enk van de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
84: Bouwland van de Addincksbreede. Blz. 310.
08-04-1696, is verschenen Adriaen Valck burgemeester van Zutphen, en bekent voor zichzelf en zijn
erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Davids de
molenaar van Vorden en diens vrouw en erven een stuk bouwland van de Addincksbreede naast het
stuk van Jan Geverdinck en de Vrouwe van Vorden en zoals Elshof altijd in gebruik heeft gehad en
gelegen in de Vordense Enk van de buurtschap Veldwijk, kerspel Vorden.
85: Bouwland van de Addincksbreede. Blz. 310.
08-04-1696, is verschenen de burgemeester van Zutphen de heer Bartholt van Diemen, en bekent
voor zichzelf en zijn erven dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen
aan Steven Winckelman en zijn erven een stuk bouwland van de Addincksbreede met de ene zijde
rechts van het Dorp naast de molen en gelegen in de Vordense Enk van de buurtschap Veldwijk,
kerspel Vorden.
86: Katerstede Het Haer. Blz. 320.
01-08-1696, zijn verschenen Henrick op de Haer en zijn vouw Aeltien Otten, en bekennen namens
henzelf en hun erven dat zij schuldig zijn aan Roelof op de Deeckenije en zijn erven een bedrag van
250 gulden met een jaarlijkse rente van 5% en geven hiervoor als borg en dus als onderpand hun
1
gerechte /5 gedeelte van katerstede de Haer gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden.
87: De Allercamp of Smijnckhorst. Blz. 324.
21-09-1696, zijn verschenen Gerrit Gerritsen en zijn vrouw Geertien Dercks, en bekennen namens
henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan
Henrick Weeninck en diens vrouw Fenneken Bartholts en erven een stuk bouwland genaamd de
Allercamp of Smijnckhorst met het daarbij behorende hout en de uitgang bij de Sticht gelegen in de
buurtschap Delden, kerspel Vorden.
88: Bouwland de Elshover Bree. Blz. 325
05-11-1696, zijn verschenen Herman Berents en zijn vrouw Jenneken Janssen, en bekennen dat zij
schuldig zijn aan de Diaconie of de Armen van Vorden een bedrag van 100 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 5% en geven als borg en dus als onderpand hun stuk bouwland genaamd de
Elshover Bree uit Waenninck gelegen in de Vordense Enk, kerspel Vorden
01-05-1702, geannuleerd.
89: Weiland het Smeijnckslach. Blz. 331.
09-01-1697, zijn verschenen Jan Aldercamp en zijn vrouw Margrieta Pelgrum, en en bekennen
namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Willem Noortwijck en zijn vrouw Dersken te Giffele en erven een weiland genaamd
het Smeijnckslach gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
90: Erve en goed het Aldercamp. Blz. 331.
22-01-1697, zijn verschenen Willem Luicking op ’t Kleine Veenhorstinck in Delden en zijn vrouw
Jenneken ten Brincke, en bekennen namens henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berent Aldercamp en diens vrouw Aeltien Martens en
aan Jan Aldercamp en diens vrouw Margrieta Pelgrums en hun erven hun helft van het erve en goed
Allercamp met huis en hof en alle toebehoren gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden.
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91: Testament op langst levende. Blz. 332.
26-01-1697, zijn verschenen Roelof Jacobsen op de Deeckenije en zijn vrouw Dersken Jansen, en
verklaren elkaar te begunstigen met al hun goederen en alles wat zij in de toekomst nog zullen
bezitten.

Toelichting
Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811)
Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten
Kerspel Vorden akten 1685-1697
Archiefnummer: NL-ZuRAZ-0338 Inventarisnummer: 235
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

© Ben Wullink Lochem
Tekstcorrectie: Gerda Rossel

©. Vordensverleden.nl

Datum 16-02-2018

Bron: Regionaal Archief Zutphen. NL-ZuRAZ-0338-235 periode 1685-1697

15

