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Voorwoord. 
 
 
Aan deze doctoraalscriptie hebben meerdere mensen een bijdrage 
geleverd. Hiervoor bedank ik hen. Op deze plaats wil ik echter 
twee mensen speciaal bedanken. Allereerst prof. dr. J.M. van 
Winter voor haar stimulerende begeleiding. Haar nuttige kritiek en 
adviezen zijn onontbeerlijk geweest voor de verwezenlijking van 
deze scriptie. Anja van der Vegte wil ik bedanken voor haar 
typewerk en andere aktiviteiten die nodig zijn geweest om de 
scriptie haar huidige vorm te geven. 
 
 
 
 
 
 
 

Elly Kuypers 
Vorden 
December 1988 
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Hoofdstuk 1. 

Inleiding. 

Het kwartier van Zutphen is in de late Middeleeuwen te vergelijken 
met een lappendeken. Een groot aantal heren heeft er zijn 
bezittingen. De meeste zijn in handen van de hertog van Gelre en 
Zutphen en de bannerheren van Baer, Bergh, Branekhorst en Wisch. 

 
De hertog bezit er vele hoven en goederen en een aantal kastelen. 
Met name in het gebied Zutphen-Lochem is hij zeer duidelijk 
aanwezig (1). De graven van Zutphen hebben hem hun belangrijke 
bezittingen aldaar nagelaten. Vanuit dit gebied weet hij zijn 
bezit geleidelijk te vergroten. 

 
De bannerheren zijn een zeer belangrijke machtsfaktor in het 
kwartier van Zutphen. De titel van deze vrijwel onafhankelijke 
heren komt op in de 15e eeuw, in verband met de ontwikkeling van 
de Staten van Gelre (2). Zij vormen een aparte groep boven de 
ridderschap. 

 
De bezittingen van de bannerheer van Baer liggen voornamelijk 
langs de IJssel. Een aantal bevindt zich verder het kwartier in. 
De heerlijkheid Lathum is zijn belangrijkste bezit. Die wordt voor 
1338 verworven (3). Het middelpunt van de bannerheerlijkheid is 
het kasteel Baer. 

 
Tussen IJssel en Rijn Zijn de bezittingen van de bannerheer van 
Bergh grotendeels te vinden. Hij is machtiger dan de andere 
bannerheren, omdat hij "landsvorstelijke rechten" heeft (4). Huis 
Bergh is zijn stamslot. 

 
De bannerheer van Bronckhorst heeft Zijn kasteel op een heuvel aan 
de IJssel. Langs deze rivier ligt ook een omvangrijk deel van zijn 
bezittingen. Met de heerlijkheid Borculo verwerft hij echter ook 
invloed elders in het kwartier op het einde van de 14e eeuw (5). 
In de 15e eeuw weet hij zijn bezit nog verder uit te breiden. 

 
Uit twee delen bestaat de bannerheerlijkheid Wisch: een westelijk 
deel met slot Borch en een oostelijk deel rond Varsseveld en 
Silvolde (6). De bezittingen zijn vooral te vinden in het zuiden 
van het kwartier. 

 
In deze scriptie wordt een stukje van de lappendeken nader 
bekeken. De bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort zijn 
het uitgangspunt (7). 

 
 

Noten: 
1. Martens van Sevenhoven, "Enige", 8-II. 
2. Martens van Sevenhoven, "Bijdrage", 82. 
3. Van Winter, Ministerialiteit, 352. 
4. Van Schilfgaarde, Huis Bergh, 154. 
5. Van Ebbenhorst Tengbergen, Bronckhorst, 24. 
6. Martens van Sevenhoven, "Bijdrage", 95. 
7. Zij zijn leden van het geslacht van Hackfort en toch staat de 

naam Vorden voorop. Dit is namelijk de belangrijkste bezitting 
van de twee. 
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Na de hoofdstukken over het leenstelsel, de ontwikkelingen in het 
hertogdom Gelre en Zutphen in de 15e eeuw en het geslacht van 
Hackfort, allemaal noodzakelijke achtergrondinformatie, worden de 
gegevens voor hun bezittingen uitgewerkt. 

 
Deze gegevens zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit drie 
leenregisters van de heerlijkheid Vorden (8). De overige bronnen 
zijn: een aantal stukken uit het archief van het huis te Hackfort 
(9), de leenregisters van de hertog (10)en die van de vier 
bannerheren (11). De leenregisters van de heren van Voorst en 
Keppel worden ook in het onderzoek betrokken, omdat van hen het 
belangrijke huis Vorden in leen gehouden wordt (12). 
 
In hoofdstuk zes wordt bekeken hoeveel en wat voor bezittingen de 
heren van Vorden en Hackfort in leen houden van de bovengenoemde 
heren. Aan de hand van de resultaten worden de machtsverhoudingen 
bepaald. Ook wordt de positie die de heren van Vorden en Hackfort 
innemen in het kwartier hier beschreven. 

 
Daar de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort het 
uitgangspunt zijn van deze scriptie, ligt de chronologische 
afbakening voor de hand. In de periode 1405 - 1505 zijn de heren 
van Hackfort ook de heren van Vorden en leggen zij de belangrijk- 
ste bronnen, de drie leenregisters van de heerlijkheid Vorden, 
aan. 

 
De ligging van hun bezittingen bepaalt de geografische afbakening 
(13). 

 
Tot slot nog een opmerking over de gehanteerde spelling. Voornamen 
en namen van kerspels zijn gemoderniseerd. Bij de voornamen van 
leden van het geslacht van Hackfort is de spelling van de stamboom 
aangehouden (14). De spelling van de namen van geslachten is 
ontleend aan het boek over ministerialiteit en ridderschap in 
Gelre en Zutphen van Van Winter (15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten: 
8. Zij komen in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde. 
9. Zie hoofdstuk 5 noot 5. 
10. Reg. Uith. en Reg. Zutphen. 
11. Reg. Baer, Reg. Bergh en Limburg Stirum III, 3. 
12. Archief Keppel inv. nr. 1119-1121. 
13. Zie kaart in de bijlagen. 
14. Zie bijlagen. 
15. Zie Tabellen en de toelichting 249- 357. 
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Hoofdstuk 2. 
 
Het Leenstelsel. 
 
Het leenstelsel is een instelling van Frankische oorsprong. In de 
Karolingische tijd is het, door het met elkaar verbinden van 
vazalliteit en beneficium, ontstaan. De verbinding wordt tot stand 
gebracht door alleen aan vazallen een beneficium uit te geven (1). 
 
Vazalliteit betekent bescherming en steun voor een vrij mens van 
een machtiger iemand, in ruil waarvoor hij zich onder diens gezag 
stelt en trouw, gehoorzaamheid en dienst belooft. 
 
Een beneficium is een stuk grond, een ambt of een recht dat door 
de eigenaar tegen een zeer geringe vergoeding aan een ander in 
gebruik wordt gegeven. Dit is dé manier van belonen voor bewezen 
diensten, in een tijd waarin geld schaars is. 
 
Feodum is een ander woord voor beneficium en het aldus ontstane 
stelsel wordt vaak het feodale stelsel genoemd. Kort gezegd gaat 
het om een stelsel van feodo-vazallitische betrekkingen, van 
persoonlijke banden, ondersteund door een zakelijk element, het 
leen (2). 
 
De leenverhouding, een rechtsbetrekking tussen leenheer en 
leenman, ontstaat door uitgifte, de eigenaar van een stuk grond 
geeft dit aan een ander in leen uit, of door opdracht, de eigenaar 
van een stuk grond geeft dit aan een machtiger iemand over en 
ontvangt het van hem in leen terug. De leenman geeft dikwijls op 
zijn beurt een aantal lenen weer in leen uit. Zo ontstaan de 
achterlenen en vormt zich een pyramide van leenverhoudingen. 
 
Voor beide partijen brengt de leenverhouding regels met zich mee, 
die samen het leenrecht vormen (3). Iemand ontvangt een leen na 
"hulde en manschap" te hebben gedaan. Dat houdt in dat hij een 
belofte van trouw moet afleggen en verplicht is bijstand te 
verlenen. Als de leenheer hem daartoe oproept dient hij zitting te 
nemen in het leengerecht. Hier wordt vonnis gewezen over 
geschillen tussen leenmannen of tussen leenheer en leenman die 
betrekking hebben op een leen. De leenheer zit dit gerecht voor en 
de leenmannen bepalen het vonnis. Heergewaad en hofrechten betaalt 
hij op het moment dat hij het leen verheft om ermee beleend te 
worden. 

 
 
 
 
 
 
Noten: 
1. De Monté Ver Loren, Hoofdlijnen, 40. 
2. Van de Kieft, "Feodale maatschappij", 194. 
3. Beelaerts van Blokland, Leenrecht, 11. 
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Het heergewaad kan bestaan uit een paard, een vette pauw of een 
vaste som geld. Hofrechten zijn te vergelijken met griffierechten. 
Bovendien moet hij bijdragen in de kosten om zijn leenheer vrij te 
kopen uit gevangenschap en een som geld betalen als diens zoon 
geridderd wordt of diens dochter trouwt. 
 
De leenheer moet de leenman "schut en scherm" verschaffen. Dat wil 
zeggen dat hij moet zorgen voor diens onderhoud en bescherming. 
Ook is hij verplicht de schade te vergoeden die de leenman lijdt 
tijdens het vervullen van de leendiensten. 
 
In de loop van de middeleeuwen veranderen deze regels. De 
wijzigingen komen vooral de leenman te goede. Zo wordt het leen al 
vrij snel erfelijk (4). Hierdoor vermindert de controle van de 
leenheer op het leen. Bij wettige opvolging in of overdracht van 
het leen moet hij de belening verrichten. Het leen valt vrijwel 
nooit meer aan hem terug. De leenman weet zijn rechten op het leen 
steeds verder uit te breiden. Hij mag het bezwaren, verpanden en 
vervreemden. Ook kan hij er bij testament over beschikken. De 
leenheer moet hier wel in toestemmen, maar dat is niet meer dan 
een formaliteit. 
 
De positie waarin de achterleenheer zich bevindt is nog 
ongunstiger. Zijn leenmannen kunnen altijd naar zijn leenheer, hun 
overleenheer, stappen als er geschillen zijn over leenzaken. 
Bovendien kan de overleenheer regels opstellen die zij moeten 
respecteren. De achterleenheer is verplicht zijn lenen uit te 
geven volgens hetzelfde leenrecht als hij hen ontvangen heeft. Op 
zijn beurt kan hij de hulp van Zijn leenheer inroepen bij 
geschillen met zijn leenmannen (5). 
 
De diensten die de leenmannen voor hun heer moeten verrichten 
kunnen afgekocht worden. Heergewaad en hofrechten blijven behouden 
voor de leenheer. Doch ook het belang van het heergewaad neemt af. 
Het gaat hier om een vast bedrag waarvan de waarde in de loop der 
tijd vermindert. 
 
Het verheffen van een leen met de daarop volgende belening 
geschiedt in de leenkamer (6). Het verheffen moet gebeuren in de 
handen van de leenheer of dienst plaatsvervanger, de stadhouder 
van de lenen, in aanwezigheid van een bepaald aantal leenmannen. 
De leengriffier treedt op als schrijver. De leenmannen worden 
opgeroepen door de leenbode. Bij elke overgang van het leen op een 
andere leenman dient het verheven te worden. 

 

 
 
 
 
Noten: 
4. De Wijzen van vererven van lenen, die in het kwartier van 

Zutphen veel .voorkomen, zijn te vinden op p. 5 en 6. 
5. Beelaerts van Blokland, Leenrecht, 34 - 35. 
6. Later krijgt leenkamer de betekenis van verzamelnaam voor alle 

leenmannen van een zelfde leenheer. 
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En wel binnen één jaar en één dag, wat wil zeggen één jaar, zes 
weken en drie dagen (7). Gebeurt dat niet, dan is de leenman 
schuldig aan verzuim. De leenheer mag het leen dan terugvorderen. 
Als de leenman zijn leen dan alsnog verheft, mag hij het behouden 
mits hij dubbel heergewaad betaalt. In de praktijk wordt dat 
echter vaak kwijtgescholden. Het leen dient ook verheven te worden 
als er een nieuwe leenheer komt. Dan geschiedt de belening wel met 
ledige hand. De leenman hoeft alleen maar hofrechten te betalen, 
geen heergewaad. Als iemand als minderjarige door middel van een 
voogd beleend is en bij meerderjarigeheid zelf beleend wordt, 
gebeurt dat ook met ledige hand. 

 
Aanvankelijk is het niet de gewoonte deze beleningsprocedure op 
schrift te stellen. De leenman kan een akte vragen, maar vindt het 
voldoende dat hij zich in geval van geschillen kan beroepen op de 
als getuigen aanwezige leenmannen. Dat verandert. Leenbrieven gaan 
uitgegeven worden. Hierin staat dat "hulde en manschap" is gedaan, 
hofrechten en heergewaad zijn voldaan en wordt het leen beschreven 
gevolgd door de leenvoorwaarden (8). De beschrijving van het leen 
komt van de leenman zelf en sinds het midden van de 14e eeuw is 
hij verplicht deze in te leveren voor hij het leen verheft. 

 
De leenman krijgt dus de leenbrief mee. De leenheer maakt er een 
afschrift van of een korte notitie voor eigen gebruik. Deze 
gegevens worden in registers opgetekend, de leenregisters (9). Zij 
geven hem de mogelijkheid een overzicht te krijgen van de goederen 
die hij in leen heeft uitgegeven en aan wie. 

 
De aard van het leen wordt beschreven in de leenbrief. Hiermee 
wordt het bijzondere leenrecht bedoeld dat zij volgen (10). 
Manlenen kunnen alleen in leen gehouden worden door mannen en 
vererven op de oudste zoon (11). Is die niet voorhanden dan wordt 
de naaste bloedverwant beleend. De erfgenaam is niet verplicht 
zijn jongere broers schadeloos te stellen. 

 
Zowel langs mannelijke en vrouwelijke lijn als langs zij-linies 
vererven de dienstlenen (12). Men moet echter wel dienstman of 
-vrouw zijn om te kunnen erven. Een belangrijk kenmerk van 
dienstlenen is, dat de leenman geen leenhulde hoeft te doen. Hij 
legt alleen de belofte van trouw af. Waaruit het heergewaad 
bestaat, is onbekend (13). 

 
 
 
 
 
 
Noten: 
7. Beelaerts van Blokland, Leenrecht, 22 - 23. 
8. De Blécourt, Kort begrip, 210. 
9. Kort, Leenkamers,  1 - 3. 
10. Beelaerts van Blokland, Leenrecht, 71 vlg. 
11. Ibidem, 73- 74. 
12. Van Winter, Ministerialitei , 50- 51. 
13. Ibidem, 208. 
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Dienstlenen gaan vaak zadellenen heten wanneer de leenman, de 
dienstman, tot de ridderschap doordringt (14). Als heergewaad van 
deze lenen moet een gezadeld paard gegeven worden. Vooral in het 
kwartier van Zutphen worden dienst- en zadellenen aangetroffen. 
 
Ook vijfmarkslenen komen voornamelijk in het kwartier van Zutphen 
voor (15). De naam vindt zijn oorsprong in het verschuldigde 
heergewaad. Zij vererven op dezelfde wijze als de manlenen. 
 
De Zutphense lenen vormen een zeer grote groep (16). Het 
heergewaad bedraagt "een pond goed gelds". Dat komt in de 15e eeuw 
overeen met 2 goudgulden. Opmerkelijk is dat het verheffen van het 
leen binnen één jaar moet gebeuren. Deze lenen vererven zonder 
onderscheid te maken tussen vaders- en moederskant en komen met 
inachtneming van lijn, graad, geslacht en leeftijd aan de naaste 
(17). De oudste zoon is de leenvolger als er kinderen zijn, maar 
hij moet zijn broers en zusters, als die er zijn, "afdeling van de 
derde voet" doen. Hij moet een derde gedeelte vàn zijn leen aan 
hun afstaan. Vaak wordt aan deze verplichting voldaan door het 
geven van allodiaal goed, geld of een rente op het leen. Het 
leengerecht wordt te Zutphen gehouden, onder de eikeboom op het 
Graven hof. 
 
Het leenstelsel domineert de maatschappij van de 10e tot het einde 
van de 13e eeuw. Daarna neemt het belang af (18). Veranderingen 
gaan optreden in het stelsel. Deze maken de persoonlijke band tot 
een formaliteit. Dat het stelsel echter in de 15e eeuw toch nog 
een belangrijke rol speelt, zal straks blijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten: 
14. Ibidem, 209. 
15. Beelaerts van Blokland, Leenrecht, 82 - 83. 
16. Ibidem, 85 - 88. 
17. Dit wordt ook wel zo gezegd: "Dat naeste lijff, die man voort 

wijff, d'oldste op der straten". 
18. Ganshof, Feudalism, 168 - 170. 
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Hoofdstuk 3. 
 
Gelre en Zutphen in de 15e eeuw. 
 
Reinald IV volgt in 1402 zijn kinderloos gestorven broer Willem I 
als hertog van Gelre en Zutphen op. Hij krijgt daar te maken met 
een bestuursapparaat dat zijn wortels heeft in de 13e eeuw. De 
stand van de ministerialen is in de 12e en het begin van de 13e 
eeuw dé stand voor de grafelijke dienst en de ministerialen voeren 
de taken uit als tot dienst verplichte afhankelijken (1). Dat 
verandert door de ontwikkeling van de ridderschap. Ministerialen 
gaan samen met edelen en vrijen deze ene klasse vormen. Hierdoor 
worden zij zelfbewuster en dus minder bruikbaar voor de graven, 
die alleen mensen in dienst willen die blindelings hun bevelen 
opvolgen. De graven beginnen nu met de opbouw van een ambtenaren- 
apparaat, want de bestuurlijke behoefte neemt toe door de groei 
van de landsheerlijkheid. Zij werven de ambtenaren uit meerdere 
standen en betalen hen voor het uitoefenen van een functie (2). 
 
Een indeling in bestuursdistricten laat nog op zich wachten. Enig 
inzicht in de ontwikkeling van deze districten geeft de functie 
van de grafelijke drost. Oorspronkelijk is hij een hofambtenaar. 
Hij ontgroeit echter de hofsfeer en gaat op de buitenbezittingen 
werken. Zo wordt hij een regionaal bestuursambtenaar en krijgt een 
aantal ambtenaren onder zich (3). De bestuursdistricten bereiken 
hun uiteindelijke vorm rond 1350 (4). Aan hun hoofd staat een 
ambtman, hij is de vertegenwoordiger van de landsheer en de 
hoogste richter. De domeinen worden beheerd door een rentmeester. 
Het district kent een onderverdeling in kerspels. Zij worden 
bestuurd door twee of meer buurmeesters. Om de orde te handhaven 
is er een richter aangesteld (5). 
 
Sinds de 13e eeuw worden de graven bij het besturen van het gebied 
geholpen door een groep bestaande uit edelen en ministerialen: de 
landsheerlijke raad (6). Een enkele maal vragen zij de steden om 
advies. Buiten de raad om krijgen de steden echter een steeds 
grotere invloed op het landsbestuur. Dit weten zij te bereiken 
door initiatieven te ontplooien en door de landsheren financieel 
te ondersteunen. Steden en ridderschap gaan voor het eerst 
samenwerken in de tweede helft van de 14e eeuw. Dat zal 
uiteindelijk leiden tot het ontstaan van de Staten van Gelre. Deze 
Staten ontwikkelen zich op kwartierniveau. Gelijktijdig met de 
samenwerking ontstaat namelijk ook een verdeling van het gebied in 
vier geografische eenheden: 

 
 
Noten: 
1. Vanaf 1339 mogen de graven vanGelreen Zutphen zich hertog 

noemen. 
2. Van Winter, Ministerialiteit, 111 en 127. 
3. Ibidem, 153. 
4. Kuys, "Landsheerlijkheid", 336. 
5. Kuys, Ambtman, 33. 
6. Kuys, "Landsheerlijkheid", 338. 
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de kwartieren van Arnhem, Nijmegen en Zutphen en het Overkwartier. 
Respectievelijk Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Roermond werpen zich 
op als belangrijkste steden van deze kwartieren. 
 
Kort nadat hij aan de macht is gekomen raakt Reinald IV verwikkeld 
in enkele conflicten. Uit het merendeel komt hij als verliezer te 
voorschijn. Zo moet hij Emmerik en de Lijmers definitief aan Kleef 
afstaan en delft hij met de heren van Arkel het onderspit in de 
Arkelse oorlog tegen de Hollanders. Een conflict met Brabant over 
het pandbezit van de heerlijkheid Batenburg, bezit van Gijsbert 
van Bronckhorst, weet hij in zijn voordeel te beslissen. 
 
Tijdens zijn bewind gaan ridderschap en steden zich intensiever 
bezighouden met het landsbestuur. De kwartierhoofdsteden treden 
sterk op de voorgrond nu ook de ridderschap van elk kwartier, 
nadat de kleinere steden dat al eerder gedaan hebben, zich onder 
hun politieke leiding stellen (7). Er wordt steeds vaker op eigen 
initiatief vergaderd over landszaken en de eigen positie. 
 
Een zaak die ridderschap en steden zeer bezighoudt is de 
kinderloosheid van Reinald IV. Zij vrezen dat er na zijn dood een 
successie-oorlog zal uitbreken die vernietigend zal zijn voor het 
gebied. Om dat de voorkomen sluiten zij in 1418 een verbond (8). 
Zij spreken af dat zij allen bij elkaar zullen blijven in 
hetzelfde territoriale verband en slechts die landsheer zullen 
erkennen, die door de meerderheid aanvaard is. Ook nemen zij 
maatregelen die moeten voorkomen dat de landsheer in de toekomst 
hun rechten met voeten treedt (9). Reinald reageert aanvankelijk 
afwijzend. Hij vindt dat ridderschap en steden op deze manier te 
veel rechten naar zich toe trekken. Pas na enige tijd blijkt hij 
bereid dit te bespreken. Wegens een ziekte is hij gedwongen zijn 
vrouw Maria deze besprekingen te laten voeren. Het resultaat is 
dat de hertog een verklaring aflegt waarin hij toezegt een ieders 
rechten te zullen respecteren en geen goederen of rechten te 
zullen verkopen of verpanden dan met instemming van de meerderheid 
van ridderschap en steden (10). 
 
In 1423 overlijdt Reinald IV zonder wettige kinderen na te laten. 
Na dit bericht ontvangen te hebben komen ridderschap en steden 
bijeen in Nijmegen. Zij overleggen over de opvolging en roepen 
uiteindelijk de 13-jarige Arnold van Egmond tot hertog uit. Hij is 
een achterneef van Reinald IV. 

 
 
Noten: 
7. Ibidem, 345. 
8. Of men op dit moment al kan spreken over de Staten van Gelre 

hangt af van de wijze waarop men het instituut beoordeelt, 
zoals Van Schaik m.i. terecht opmerkt op p. 48. Kijkt men naar 
het feitelijk functioneren, dan kan men al spreken van Staten. 
Zie ook Nuesse p. 99. Alberts beoordeelt het instituut, op 
p. 187 van zijn boek Staten I, op zijn juridische grondslag. 
De Staten bestaan volgens hem pas als ridderschap en steden 
als groepen met eigen rechten meebeslissen in algemene lands- 
zaken. Deze ontwikkeling komt na 1423 geleidelijk aan op gang. 
Dan wordt de door de landsheer bijeengeroepen landdag tot een 
meebeslissend bestuurslichaam. 

9. Alberts, Staten I, 110. 
10. Ibidem, 114 - 115. 
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Om als hertog erkend te worden, moet hij wel een aantal 
toezeggingen doen die de positie van ridderschap en steden 
versterken. Zo zal hij worden bijgestaan door een raad van 
zestien, uit elk kwartier vier leden. Ook mag hij geen oorlog 
voeren, niet trouwen, geen delen van het land vervreemden en geen 
gouden of zilveren munten slaan zonder overleg met en goedkeuring 
van ridderschap en steden. Bovendien moet hij toestaan dat zij 
controle uitoefenen op het financiële beleid (11). 
 
Vanaf dit moment gaan ook de bannerheren, samen met ridderschap en 
steden, een rol spelen in de landsheerlijke politiek. Zij 
verschijnen op kwartierdagen, beslissen mee en treden toe tot 
verbonden (12). 
 
Koning Sigismund probeert nog roet in Arnolds eten te gooien. Hij 
vraagt Arnold een grote som geld voor de belening met Gelre en 
Zutphen. Als deze weigert te betalen, beleent hij Adolf van Berg 
met het gebied. Aldaar trekt niemand zich echter iets van dat 
besluit aan. Het betekent wel dat Arnold in Adolf van Berg een 
zekere vijand heeft. Hij verwerft in die tijd ook een bondgenoot. 
De dochter van de heer van Kleef wordt zijn vrouw. Met haar vader 
weet hij, met toestemming van ridderschap en steden, een verdrag 
tot wederzijdse bijstand te sluiten. 
 
Arnold onderneemt krijgstochten tegen Berg, Gulik en het Sticht. 
De financiële positie van Gelre en Zutphen wordt hierdoor 
behoorlijk ondermijnd. Ridderschap en steden zien dat ook wel maar 
zijn zijn eigenlijk niet bereid hier verbetering in te brengen. 
Zij staan op het standpunt dat de hertog zich moet zien te redden 
van de inkomsten uit zijn domeinen. Dat is echter niet meer 
mogelijk. Zij willen dus wel meer invloed op het landsbestuur en 
eisen van de hertog dat hij het gebied op behoorlijke wijze 
bestuurt, maar zijn onvoldoende bereid daar van hun kant 
geldmiddelen tegenover te stellen voor realisering hiervan (13). 
Dit noopt Arnold tot het verpanden van ambten en grondgebied, wat 
grote gevolgen heeft. Door deze maatregel te nemen verliest hij de 
controle over zijn ambtenaren en gebieden en raakt hij inkomsten- 
bronnen kwijt. Hij is zijn eigen positie aan het ondermijnen. Een 
ander gevolg is dat hij op gespannen voet komt te staan met 
ridderschap en steden. Die zijn niet gekend in de verpandingen. 
Bovendien zien zij in die verpandingen een gevaar voor de eenheid 
van het gebied. 

 
 
 
 
 
 
Noten: 
11. Ibidem, 118- 120. 
12. Van Schaik, Belasting, bevolking en bezit, 50- 51. 
13. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis, 151. 
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Van jaar tot jaar lopen de spanningen hoger op en leiden tenslotte 
tot het vernieuwen, in 1436, van het verbond van 1418 door 
ridderschap en steden. Zij komen overeen de hertog pas weer 
bijstand te verlenen als hij hun bezwaren heeft weggenomen. Dat 
gebeurt in 1441. 

 
De onenigheid tussen Arnold en ridderschap en steden geeft Filips 
van Bourgondië de gelegenheid in Gelre en Zutphen enige invloed 
uit te oefenen. Arnold geeft hem ook hiertoe de kans door een zeer 
weifelend gevoerd anti-bourgondisch beleid. Ridderschap en steden 
wijzen deze invloed aanvankelijk duidelijk af. Na 1448 keert 
Arnold zich wel op overtuigende wijze tegen Bourgondië. Hij 
verklaart zich tegen de kandidatuur van David van Bourgondië, 
Filips zoon, voor de Utrechtse bisschopszetel. Dat brengt Filips 
ertoe rechtstreeks met de steden te gaan onderhandelen en de zoon 
van Arnold, Adolf, naar voren te schuiven als ruwaard (14). 

 
De steden, behalve Roermond, gaan Adolf steunen. Zij willen de 
Bourgondische belangstelling gebruiken om hun positie tegenover 
Arnold te versterken. Vader en zoon zijn elkaars tegenstanders 
geworden en het geschil tussen hen beiden sleept zich voort. De 
ridderschap treedt bij deze verwikkelingen niet op de voorgrond. 
In 1465 wordt Arnold door Adolf gevangen genomen. Adolf wordt nu 
erkend als hertog. Er wordt echter wel van hem verwacht dat hij 
Gelre en Zutphen zelfstandig en intact houdt. Het is de steden 
duidelijk geworden dat zij een riskant beleid hebben gevoerd met 
het steunen van de Bourgondische kandidaat. Het is immers gedaan 
met hun invloed op het landsbestuur als Bourgondië de overhand 
krijgt. Adolf gaat dus onder invloed van de steden een anti-Bour- 
gondische politiek voeren. 
 
Al snel blijkt dat Adolf nog niet van Z1Jn vader af is. Willem van 
Egmond, Arnolds broer, neemt de strijd weer op. Dan grijpt Karel, 
de opvolger van Filips, in. Hij neemt Adolf in 1471 gevangen. 
Vervolgens herstelt hij Arnold in zijn positie als hertog. Hij 
wordt echter in Gelre en Zutphen niet erkend. Om dat af te kunnen 
dwingen heeft hij hulp nodig. Die krijgt hij van Karel in ruil 
voor de bescherming en voogdij over het gebied. Ridderschap en 
steden gaan actie ondernemen als zij dat horen. Vervreemding moet 
worden tegengegaan en daartoe versterken zij hun militaire positie 
en proberen zij Adolf vrij te krijgen. Het zal echter niet helpen. 
Op 7 december 1472 verpandt Arnold Gelre en Zutphen aan Karel van 
Bourgondië en overlijdt kort daarop. 
 
 
 
Noten: 
14. Alberts, Geschiedenis van Gelderland, 117 vlg. 
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In de zomer van 1473 trekt Karel Gelre en Zutphen binnen en neemt 
het met geweld in bezit. Hij reorganiseert het landsbestuur, dat 
nu de Bourgondische belangen moet gaan behartigen, en legt het 
gebied een zware oorlogsschatting op. Van de invloed van 
ridderschap en steden op het landsbestuur blijft weinig over. 
 
Velen verzetten zich tegen deze maatregelen. Een deel van de 
ridderschap steunt echter het Bourgondische gezag of verzet zich 
er in ieder geval niet tegen. De angst pand- of leengoederen kwijt 
te raken speelt hierbij een belangrijke rol (15). 
 
Karel sneuvelt in 1477 bij Nancy. Ridderschap en steden gaan 
direct stappen ondernemen om zich aan het Bourgondische gezag te 
onttrekken. De reorganisatie van het landsbestuur wordt ongedaan 
gemaakt en de inmiddels bevrijde Adolf wordt erkend als hertog. 
Als hij nog in hetzelfde jaar sterft, volgt zijn zuster Katharina 
hem op. Zij krijgt het niet gemakkelijk. Voor- en tegenstanders 
van Bourgondië blijven voor onrust zorgen. Katharina trekt zich 
terug op het moment dat de voorstanders de overhand krijgen. 
 
Maximiliaan neemt in 1480 - 1481 Gelre en Zutphen in bezit en 
daarmee is de Bourgondisch-Oostenrijkse heerschappij een feit. 
Verzet blijft er bestaan zoals blijkt uit het niet betalen van een 
opgelegde belasting. Maar in de loop der jaren schijnt de 
koppeling aan Bourgondië aanvaard te worden en verbetert de 
verhouding met Maximiliaan. Ondertussen wordt er echter geprobeerd 
Karel van Egmond, de zoon van Adolf, vrij te krijgen. 
Karel is opgevoed aan het Bourgondische hof. Als de Franse troepen 
het leger van Maximiliaan in 1487 bij Bethune verslaan, wordt hij 
gevangen genomen. Uiteindelijk lukt het hem vrij te kopen en in 
1492 komt hij naar Gelre en Zutphen. Spoedig na aankomst wordt hij 
als landsheer erkend. Maximiliaan kan weinig tegen hem beginnen. 
De Bourgondisch-Oostenrijkse periode is voorbij. 

 
Karel krijgt in Gelre en Zutphen te maken met een zorgelijke 
financiële situatie, voortdurende oorlogsdreiging en een 
achteruitgang van de welvaart (16). Hij moet vele goederen en 
rechten verkopen en verpanden om de strijd tegen Bourgondië voort 
te kunnen zetten. Tot zijn dood in 1538 weet hij Gelre en Zutphen 
zelfstandig te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
Noten: 
15. Alberts, Staten II, 100 vlg. 
16. Van Schaik, Belasting, bevolking en bezit, 220- 221. 
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Hoofdstuk 4. 

Het geslacht van Hackfort. 
 
De naam Hackfort wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 
1324 (1). Hierin maakt Reinald, zoon van de graaf vanGelreen 
Zutphen, melding van het feit dat Willem van Branekhorst en zijn 
vrouw aan Jacob van der Weelle hebben verkocht "dat alinghe goet 
to Hacvorde med den tijnse die dar in behoert ende met alre slagen 
net alst gelegen is in den kerspele to Vorden utghenamen di 
eijghene lude di in dat goet plegen to hoerne". Hackfort is op dat 
moment een Gelders leen in handen van Willem van Bronckhorst. De 
naam Van der Weelle, waarschijnlijk ontleend aan het goed Welle 
bij Baak, wordt sindsdien niet meer gebruikt. Jacob gaat zich van 
Hackfort noemen (2). 
 
Gerrit, een zoon van Jacob, trouwt in 1367 met Bertrade van 
Vorden. Zij is een dochter van de heer van Vorden. Haar zoon Jacob 
erft in 1405 het huis te Vorden met toebehoren van zijn oom 
Berend. Het zal tot in de 16e eeuw in het geslacht van Hackfort 
blijven. Dezelfde Jacob wordt in 1392 door Willem van Branekhorst 
beleend met "dat hues to Hacforden mit den vorbuerchte ende 
veesten ende mit den erve dat daer buijten gelegen is dat geheiten 
is dat guet tot Hacforden" (3). 
 
Deze belening deelt twee opmerkelijke dingen mee. Ten eerste is er 
nu sprake van een versterkt huis. Dat moet dus tussen 1324 en 1392 
gebouwd zijn. Ten tweede ontbreekt de hertog nu bij de belening. 
Hackfort komt ook niet voor in zijn leenregisters die in 1326 
beginnen. Wel verschijnt het in 1392 in de leenregisters van 
Bronckhorst. Het lijkt erop dat de heren van Branekhorst het 
geüsurpeerd hebben en het beschouwen als een deel van hun 
heerlijkheid. Dit kan echter niet met documenten hard gemaakt 
worden. 
 
Jacob overlijdt in 1424. Dat leidt tot een goederenscheiding (4). 
De oudste dochter Stephana krijgt niets. Zij heeft bij haar 
huwelijk al wat ontvangen. Gerrit, de oudste zoon, erft onder 
andere het huis te Vorden met toebehoren. Jacob kan het huis te 
Hackfort met toebehoren en enkele andere bezittingen tegemoet 
zien. De tot de geestelijke stand behorende Steven krijgt enkele 
goederen tot zijn beschikking Aleid en Marie hebben elk recht op 
"dusent Aernemsche gulden". 

 
 
 
Noten: 
1. Het jaartal 1324 is omstreden. De andere mogelijkheid is 1322. 

Dat is ontleend aan een 18e eeuws afschrift van de oorkonde, 
die zelf niet meer aanwezig is in het archief van het huis 
Hackfort. Robidé van der Aa noemt in een door hem zelf ver- 
vaardigd afschrift 1324. Hij is als bron echter niet betrouw- 
baar. Dat ik toch heb gekozen voor 1324 is een gevolg van het 
meerderheidsbeginsel. Het wordt namelijk nog twee maal genoemd 
als het jaar van belening. Zie inventaris van het archief van 
het huis Hackfort inv.nr. 188 en 189. 

2. Van Schilfgaarde, Inventaris huis Hackfort, I. 
3. Ibidem, inv.nr. 169. 
4. Van Veen, "Bijdrage", kol. 188 - 191. 
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De jongste dochter en non Berent kan zolang zij leeft beschikken 
over een goed, een tiende en jaarlijks negentien "molder roggen". 
 
Jacob heeft er voor gezorgd dat alle bezittingen uiteindelijk toch 
in één hand blijven door te bepalen dat "item so sal Jacob ende 
Steven alle dese goeden, de oem toebescheiden zijn, te lene halden 
toe sulken rechten als sie staen, van Gheryde, oeren oldsten 
boeder, ende synen erven in rechter broederscheidonge". De overige 
bepalingen betreffen de rechten van Zijn vrouw Johanna en de wijze 
van handelen bij het overlijden van één van de kinderen. 
 
Gerrit stelt in 1477 een acte van scheiding op. Dit document 
bevindt zich echter niet in het archief van het huis Hackfort. Uit 
andere bronnen bijeengesprokkelde gegevens over de goederenschei- 
ding werpen maar gedeeltelijk licht op de inhoud van de acte (5). 
In 1483 overlijden Gerrit en zijn oudste zoon Henrick. Er wordt 
dan een scheiding gemaakt tussen de broers Jacob en Dirk. De 
bepalingen van 1477 blijven zoveel mogelijk gehandhaafd stelt deze 
acte. De aanvullingen betreffen het erfdeel van Henrick. Jacob 
"sall voer hem ende sine erven bliven sitten in alle sulkc guede 
ende erffnisse als henric oeren brueder toe ghescheiden was". Dat 
houdt onder andere in dat hij in 1484 met het huis te Vorden met 
toebehoren beleend wordt, zoals blijkt uit een vermelding in het 
leenboek van de heren van Voorst en Keppel (6). 
De tweede zoon Dirk erft het huis te Hackfort als zijn oom, die 
het thans nog bewoont, overlijdt. Tot die tijd zal hij "hebben toe 
vorden opt huys stallinge ende en guede kamer". Sander, de 
kanunnik, krijgt een rente van 50 goudguldens per jaar (7). Of 
Bernt en Johanna iets erven blijkt nergens. 
 
Dirk overlijdt in 1502. Zijn bezittingen vervallen aan Jacob (8). 
Als deze in 1504 sterft, gaan zijn zoons Henrick en Bernt een 
scheiding aan van de nalatenschap (9). De eerste krijgt onder 
andere het huis te Vorden met toebehoren in zijn bezit. Bernt erft 
het huis te Hackfort met toebehoren en een aantal andere 
bezittingen. Een clausule die ervoor zorgt dat alles in één hand 
blijft, ontbreekt nu. Dit betekent het einde van de éénherigheid 
van Vorden en Hackfort. Gegevens over de erfenis van zus Mechteld 
ontbreken. 
 
Berend is de laatste mannelijke nazaat van het geslacht van 
Hackfort en ook de bekendste. Hij is een bevelhebber van hertog 
Karel van Gelre. Ook leent hij de hertog grote sommen geld 
waarvoor hij vele ambten en goederen in pand krijgt. 

 
 
Noten: 
5. Van Schilfgaarde, Inventaris huis Hackfort, inv.nr. 5. 
6. Archief Keppel, inv. nr. 1121. 
7. Van Schilfgaarde, Inventaris huis Hackfort, inv.nr. 5. 
8. Reg. Zutphen, p. 369 -  370. 
9. Van Schilfgaarde,  Inventaris huis Hackfort,  inv.nr. 1 reg. 82. 
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Als de hertog in 1538 overlijdt is het met Zijn carrière gedaan. 
Keizer Karel zorgt ervoor dat hij een goed pensioen krijgt. Berend 
overlijdt in 1557 en zijn grafzerk is nog te zien in de hervormde 
kerk te Vorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 
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Hoofdstuk 5. 

De bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. 
 
5.1. De bronnen. 
 
In 1405 erft Jacob van Hackfort het huis te Vorden met de 
heerlijkheid die daarbij hoort. Er volgt een periode, waarin de 
heren van Hackfort ook heren van Vorden zijn. Zij eindigt in 1504 
(1). In deze eeuw zijn drie leenregisters van de heerlijkheid 
Vorden aangelegd. Zij vormen een zeer belangrijke bron van 
informatie aangaande de bezittingen van de genoemde heren (2). 
 
Het eerste leenregister begint in 1407 en eindigt in 1425. Het is 
aangelegd door Jacob van Hackfort en telt 29 folio's. De 
chronologische opzet wordt een aantal malen verstoord door latere 
tussenvoegingen. Jacob overlijdt in 1424. Voor de beleningen 
gedaan in dat jaar en in 1425 is Gerrit, de oudste zoon en 
opvolger van Jacob, verantwoordelijk. 
 
Gerrit legt een eigen leenregister aan in 1429. Dat loopt door tot 
1484. Op de 32 folio's zijn de beleningen chronologisch 
gerangschikt per kerspel. De naam van het kerspel staat steeds 
bovenaan de bladzijde. Latere beleningen doen dit principe nogal 
eens geweld aan, gedwongen door ruimtegebrek. Een enkele keer 
treedt zijn zoon Jacob op als leenheer. 
 
Het derde leenregister loopt van 1484 tot 1510 en telt 56 folio's. 
De beleningen worden per kerspel opgetekend, met de naam van het 
kerspel steeds bovenaan de bladzijde. Binnen een kerspel worden 
zij veelal chronologisch per bezitting gerangschikt. Het register 
valt uiteen in twee delen: een eerste met beleningen gedaan door 
Jacob, dat loopt tot 150en eindigt op folio 46, en een tweede 
met beleningen gedaan door Henrick, de oudste zoon van Jacob en 
heer van Vorden, dat loopt tot 1510. Dit tweede deel zal in deze 
scriptie niet aan dé orde komen. Hackfort en Vorden zijn dan niet 
meer verenigd onder één heer (3). 
 
In elk van de drie leenregisters zijn de beleningen opgetekend 
door verscheidene handen. De nummering van de folio's is later 
aangebracht en in alle drie in dezelfde hand. Soms is een belening 
doorgehaald. Dit betekent dat de bezitting opnieuw in leen is 
uitgegeven (4). 

Deze regel wordt echter niet consequent toegepast. 

Noten: 
1. Zie hoofdstuk 4. 
2. Van Schilfgaarde, Inventaris huis Hackfort, inv.nr. 388, 

389 en 390 (I.H. 388 etc.). Deze nummers zijn getranscribeerd 
en opgenomen als Bijlage. 

3. Is wel getranscribeerd. 
4. Kort, "Oudste leenregister", 35. 
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Behalve de leenregisters bevat het archief van het huis Hackfort 
nog een aantal stukken met bruikbare gegevens over de bezittingen 
van de heren van Vorden en Hackfort (5). De andere bronnen zijn: 
de leenregisters van de hertog van Gelre en Zutphen, die van de 
vier bannerheren en van de heren van Voorst en Keppel (6). 
 
De uit deze bronnen stammende gegevens over de bezittingen Zijn 
niet van dezelfde soort. Van de bezittingen die voorkomen in de 
drie leenregisters is bekend dat zij door de heren van Vorden en 
Hackfort in leen zijn uitgegeven. De uit de overige bronnen 
afkomstige gegevens over bezittingen betreffen door hen in leen 
gehouden bezit. Een klein aantal komt zowel in de drie leen- 
registers als in de overige bronnen voor. Zij zijn dus door hen in 
leen uitgegeven en gehouden. Zeer waarschijnlijk geldt dit voor 
het grootste deel van de bezittingen. Kleinere heren zoals zij 
hebben maar weinig allodia. 

 
5.2. Aantal en soort bezittingen. 

 
In de leenregisters van de heerlijkheid Vorden Zijn 142 
bezittingen gevonden. De overige bronnen voegen er 61 aan toe. Het 
getal 203 is echter een getal onder voorbehoud en wel om een 
drietal redenen. Een bezitting wordt in de leenregisters van de 
heerlijkheid Vorden niet steeds op dezelfde wijze omschreven. Het 
is dus niet altijd uit te maken of het om een nieuwe of een reeds 
bekende gaat. Dit kan tot vergissingen leiden. Het is ook mogelijk 
dat een aantal allodia aan de aandacht ontsnapt is. De informatie 
hierover is vaak erg schaars. Hierboven is echter reeds 
uiteengezet waarom dit niet erg waarschijnlijk is. Bovendien zijn 
al deze bezittingen niet gedurende de hele periode in handen van 
de heren van Vorden en Hackfort. 
 
Een klein aantal van deze 203 bezittingen is een allodium. Er is 
"dat guet ter Aves", gelegen in het kerspel Vorden (7). Dit goed 
is leenroerig aan Vorden (8). In het kerspel Warnsveld, buurtschap 
Vierakker "dat gued ten Velde" (9) met "den Velder zuetkamp" (10), 
"den lanckamp mit enen weghe daer toe hoornde" (11) en "enen camp 
de geheyten is de lage camp" (12). Zij zijn leenroerig aan 
Hackfort (13). Hetzelfde geldt voor het "goet ter Steghe" (14) met 
de "Stegher hofstede" (15) en de "Scheercamp" (16), gelegen in het 
kerspel Wichmond. 

 
Noten: 
5. I.H. 1, 5, 188, 213, 318, 322 en Van Veen, "Bijdrage'', kol. 

188-191. 
6. Zie Inleiding. 
7. I.H. 388 belening nr. 35, 121, 122 en I.H. 389 belening nr. 12 
(I.H. 388; 35 etc.). 

8. I.H. 213. 
9. I.H. 388; 142, 155, 157 en I.H. 389; 52 en I.H. 390; 49, 50. 

10. I.H. 388; 150, 151. 
11. I.H. 388; 152, 153. 
12. I.H. 388; 156, 160 en I.H. 389, 50. 
13. I.H. 188; 387, 449. 
14. I.H. 188; 298. 
15. I.H. 188; 464. 
16. I.H. 188; 464. 
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Uit de leenregisters van de bannerheerlijkheid Baer blijkt, dat 
het "goet de Haeffsleger" een allodiaal goed is van Hackfort (17). 
Daar is namelijk sprake van een goederenwissel. In 1514 wordt het 
"goet de Haeffsleger" leengoed. Daarvoor wordt het "goet Hammink" 
vrijgelaten. 
 
De andere bezittingen Zijn zeer waarschijnlijk lenen. De heren van 
Vorden en Hackfort houden voornamelijk goederen en tienden in 
leen. Slechts een paar maal is een huis of hof gevonden. Twee zeer 
belangrijke huizen zijn "het huys tho Vorden, die molen, 
molenberch, katersgarden ende Rycklandsberch mit al oren 
toebehoeren", een leen van de heren van Voorst en Keppel (18)en 
"dat hues to Hacforden mit den vorbuerchte ende veesten ende mit 
den erve dat daer buijten gelegen is dat geheiten is dat guet to 
Hacforden", een leen van de bannerheren van Branekhorst (19). 
 
Voor een groot deel van de lenen is het mogelijk vast te stellen 
welk leenrecht zij volgen. Driekwart van alle lenen is Zutphens 
leen. Een gering aantal is vijfmarksleen en de goederen "die 
Veerhorst", gelegen in het kerspel Vorden (20) en "dat goet te 
Suderaes", gelegen in het kerspel Warnsveld in de buurtschap 
Vierakker (21)zijn zadelgoederen. 
 
5.3. De ligging van de bezittingen. 
 
Van Winterswijk tot Zwolle zijn de bezittingen van de heren van 
Vorden en Hackfort te vinden. In het kerspel Vorden en de 
omringende kerspels ligt echter het zwaartepunt. Alleen al in het 
kerspel Vorden 62 waarvan dertien in de buurtschap Delden, elf in 
Linde, negen in Veldwijk, zeven in Mossel en van de overige 22 is 
geen nadere plaatsbepaling bekend. Het kerspel Lochem is een goede 
tweede met 51. Wat verder opvalt, zijn de concentraties in de 
buurtschap Vierakker in het kerspel Warnsveld, de buurtschap Baak 
in het kerspel Steenderen en de buurtschap Beltrum in het kerspel 
Groenlo (22). 
 
5.4. De leenheren. 

 
De heren van Vorden en Hackfort houden zeer waarschijnlijk het 
grootste deel van hun bezittingen in leen van een leenheer. In 75 
gevallen is het gelukt de identiteit van de leenheer vast te 
stellen. 

 
 
 
 
 
Noten: 
17. Reg. Baer nr. 96. 
18. Archief Keppel, inv. nr. 1119. 
19. Limburg Stirum lil, 3 nr. 132. 
20. Reg. Baer nr. 98. 
21. Reg. Zutphen nr. 9, 145, 146a. 
22. Zie kaart Bijlage. 
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Zij houden 26 bezittingen in leen van de bannerheren van Baer en 
25 van de hertog van Gelre en Zutphen. De bannerheren van 
Branekhorst en die van Bergh treden ieder in negen gevallen op als 
leenheer. Drie bezittingen zijn afkomstig van de heren van Voorst 
en Keppel en twee van de bannerheren van Wisch. Eén maal is 
Gijsbert van Broekhuizen de leenheer. Hij stamt waarschijnlijk uit 
het geslacht van Broekhuizen van het gelijknamige goed in het 
kerspel Wehl (23). 
 
5.5. De leenmannen. 

 
De drie leenregisters van de heerlijkheid Vorden geven informatie 
over de leenmannen van de heren van Vorden en Hackfort. In de eeuw 
die deze registers omvatten, hebben zij ongeveer 90 leenmannen. 
Onder hen leden van een aantal vooraanstaande geslachten, te weten 
van Baer (24), van Baak (25), van Buloe (26), van Diepenbroek 
(27), van Hekeren (28), van Keppel (29), Kreyinck (30), van 
Presinckhave (31), Schimmelpenninck (32) en van Vierakker (33). 
 
Zij fungeren ook als getuigen bij beleningen. Een enkele maal 
treden "mannen mijns lieven genedighen heren van Gelren om 
ghebreck der mijnre op die tijd" op als getuigen (34). Bij de 
beleningen zijn dan mannen als Hendrik van Middachten (35), Gerrit 
Momme-van Kell (36)en Jan van Holthusen (37) aanwezig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten: 
23. Van Winter, Ministerialiteit, 335. 
24. Ibidem, 351 - 352. 
25. Ibidem, 282. 
26. Ibidem. 
27. Ibidem, 336. 
28. Ibidem, 285. 
29. Ibidem, 347. 
30. Ibidem, 182 noot 40. 
31. Ibidem, 339. 
32. Ibidem, 336. 
33. Ibidem. 
34. I.H. 388; 97 bijvoorbeeld. 
35. Van Winter, Ministerialiteit, 304. 
36. Ibidem, 292. 
37. Ibidem, 288. 
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Hoofdstuk 6. 

De Machtsverhoudingen ten aanzien van de bezittingen van de heren 
van Vorden en Hackfort. 
 
Alvorens over te gaan tot het bepalen van de machtsverhoudingen 
ten aanzien van hun bezittingen, zal ik eerst de positie die de 
heren van Vorden en Hackfort in het kwartier van Zutphen innemen, 
beschrijven. 
 
Zij zijn ministerialen (1). Jacob van Hackfort en Zijn zoon 
Gerrit, knapen, nemen in 1418 deel aan het verbond van ridderschap 
en steden. Gerrit en zijn broer Jacob, knapen, nemen deel aan het 
verbond van ridderschap en steden in 1436. Beiden treden zij op 
als gedeputeerden van de ridderschap in het kwartier van Zutphen 
en als getuigen van de hertog. Jacob is dan geen knape meer, maar 
heer Jacob, ridder. Geen van allen verrichten zij diensten aan de 
hertogen. 

 
In de 15e eeuw hebben zij 203 bezittingen, voornamelijk goederen 
en tienden, en ongeveer 90 leenmannen, waaronder leden van 
aanzienlijke geslachten (2). Behalve de vele lenen bezitten zij 
ook allodiaal goed. De bezittingen zijn vooral te vinden in het 
kerspel Vorden en omliggende kerspels. 
 
De heren van Vorden en Hackfort zijn kleinere heren. Zij 
versterken hun positie door relaties te onderhouden met andere 
kleinere heren en met vooraanstaande heren. 

 
Zij houden 75 van hun bezittingen in leen van zeven leenheren (3). 
Het belang van een leenrelatie wordt echter niet alleen bepaald 
door het aantal lenen, maar ook door de waarde van de lenen. De 
bannerheren van Baer geven het zadelgoed "die Veerhorst" (4), 
zeven goederen, "negen olden groeten uth dat Veerstadt tho dieren 
mitter heerlyckheyt daertho gehoorenden (5) en zeventien tienden 
aan hen in leen uit. Het zadelgoed ligt met twee andere goederen 
in het kerspel Vorden. Twee goederen zijn in het kerspel Zelhem 
gelegen en de rest in het kerspel Lochem. 

 
Van de hertog van Gelre en Zutphen houden zij "den hoff toe 
Beltrem" (6), "den hoff toe Wengele" (7), "die huse Schaeltwyck 
en Wanninckhorst" (8), het Zadelgoed "dat goet te Suderaes" (9), 
achttien goederen en twee tienden in leen. 

 
Noten: 
1. Van Winter, Ministerialiteit, Tabel A III nr. 23. 
2. Zie hoofdstuk 5. 
3. Ibidem. 
4. Reg. Baer nr. 98. 
5. Ibidem, nr. 21.1. 
6. Reg. Uith. nr. 22. 
7. Ibidem. 
8. Reg. Zutphen nr. 58. 
9. Ibidem, nr. 9, 145, 146a. 
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De genoemde hoven liggen respektievelijk in het kerspel Groenlo en 
Wijhe. De huizen, het zadelgoed en vier goederen liggen in het 
kerspel Steenderen, negen goederen in het kerspel Vorden en twee 
in het kerspel Warnsveld. In de kerspels Hengelo, Lochem en Wesepe 
is één goed gelegen en in de kerspels Gorssel en Wilp één tiende. 
 
De bannerheren van Branekhorst zijn de leenheren van "dat hues to 
Hacforden" (10), de "teende gelegen bij Hacforden" (11), de 
"teenden yn der Wederschyn" (12) en zes goederen. Zij liggen, op 
één goed in het kerspel Groenlo na, in het kerspel Vorden. Vier 
goederen en vijf tienden houden zij van de bannerheren van Bergh 
in leen. Zes van deze lenen bevinden zich in het kerspel Vorden, 
één in het kerspel Ruurlo, het kerspel Hönnepel en in de 
Veluwezoom. 
 
Met "het huys tho Vorden" (13) en twee goederen in Vorden worden 
zij beleend door de heren van Voorst en Keppel. De bannerheren van 
Wisch geven goederen met tienden in de kerspels Hengelo en Zelhem 
aan hen in leen uit (14). Van Gijsbert van Broekhuizen houden zij 
één goed in het kerspel Doetinchem in leen (15). 
 
Voor dit deel van de bezittingen van de heren van Vorden en 
Hackfort kan nu bepaald worden, hoe de machtsverhoudingen liggen. 
De hertog van Gelre blijkt de belangrijkste leenheer, op de voet 
gevolgd door de bannerheren van Branekhorst en Baer. De 
bannerheren van Bergh en de heren van Voorst en Keppel volgen op 
enige afstand. De rij wordt gesloten door de bannerheren van Wisch 
en Gijsbert van Broekhuizen. 

 
De hertog mag dan als nummer één uit de bus Zijn gekomen, de 
positie die met name de bannerheren van Branekhorst en Baer 
innemen liegt er niet om. Zij onttrekken aanzienlijke delen in het 
gebied aan zijn invloed. Bijvoorbeeld in het kerspel Vorden. De 
leenheer van 29 van de 62 bezittingen van de heren van Vorden en 
Hackorft aldaar is bekend. De verdeling is als volgt: de hertog 
negen, de bannerheren van Branekhorst acht, die van Bergh zes en 
de heren van Voorst en Keppel en de bannerheren van Baer ieder 
drie. De hertog kan niet oppermachtig genoemd worden, zeker niet 
als de twee belangrijkste bezittingen, het huis te Vorden en het 
huis te Hackfort in handen van anderen blijken te zijn. 

 
Het is een verschijnsel, dat zich waarschijnlijk in grote delen 
van het kwartier van Zutphen voordoet. Met name de bannerheren 
hebben bezittingen in grote delen van het kwartier. De hertog moet 
terdege rekening houden met hun invloed. 

 
 
Noten: 
10. Limburg Stirum III, 3 nr. 132. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem. 
13. Archief Keppel, inv. nr. 1119. 
14. I.H. 324. 
15. I.H. regest 78a. 
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De bannerheren proberen ook hun invloed op het landsbestuur te 
vergroten (16). Dit doen zij in samenwerking met ridderschap en 
steden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten: 
16. Zie hoofdstuk 3. 
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Conclusie. 

In het kwartier van Zutphen Zijn in de 15e eeuw bezittingen van 
een groot aantal heren te vinden. Het doel van deze scriptie was 
het verwerven van inzicht in een stukje van de lappendeken met 
behulp van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. 
 
Na de noodzakelijke informatie over het leenstelsel, de situatie 
in het hertogdom Gelre en Zutphen in de 15e eeuw en het geslacht 
van Hackfort, worden de gegevens over de bezittingen van de heren 
van Vorden en Hackfort verwerkt. 
 
Uit de gebruikte bronnen blijkt dat zij 203 bezittingen hebben in 
de 15e eeuw. Negen bezittingen zijn allodia, de rest houden zij in 
leen. Deze lenen zijn, op een klein aantal vijfmarkslenen en twee 
zadellenen na, Zutphense lenen. Het zijn voornamelijk goederen en 
tienden. Vijf huizen, drie hoven en twee hofsteden completeren het 
geheel. De bezittingen zijn grotendeels in het kerspel Vorden en 
omliggende kerspels te vinden. Zij hebben ongeveer 90 leenmannen, 
waaronder leden van belangrijke geslachten. 
 
De heren van Vorden en Hackfort zijn kleinere heren, ministe- 
rialen, met belangrijke relaties. Dit versterkt hun positie. Zij 
nemen aktief deel aan de samenwerking tussen ridderschap en 
steden, die een grotere invloed op het landsbestuur beoogt. 
 
Het is gelukt van 75 van de bezittingen de leenheren op te sporen. 
De hertog van Gelre en Zutphen is de belangrijkste leenheer, als 
niet alleen naar het aantal lenen gekeken wordt maar ook naar hun 
waarde. De bannerheren volgen echter op kleine afstand. De hertog 
zal wel degelijk rekening met hen moeten houden, en niet alleen 
met betrekking tot de bezittingen van de heren van Vorden en 
Hackfort. Deze situatie doet zich naar alle waarschijnlijkheid in 
grote delen van het kwartier van Zutphen voor. 
 
De hertog moet dus op locaal niveau met name rekening houden met 
de bannerheren. Ook op een ander niveau is dat het geval. Zij gaan 
zich, in samenwerking met ridderschap en steden, steeds 
intensiever bezighouden met het landsbestuur. 

 
Dit alles overziend, kunnen we vaststellen dat het voor de hertog 
niet overal in het kwartier van Zutphen gemakkelijk is zijn macht 
uit te oefenen. Grote gebieden zijn met name door de onafhanke- 
lijke bannerheren aan zijn invloed onttrokken. Het is, naast 
geldgebrek en conflicten met buitenlandse heren, één van zijn 
problemen. 
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Bijlage III. 

I.H. 388. 

[Fol. 1]. 

Man der heerscap van Vorden dye jairen Hacforden beleent heeft 
 
1. In den jaer ons Heren dusent IIIIC ende soven up sunte dach 

heeft Willem van Zinderen upghedraghen in hant Jacobs van 
Hacfoerde den hoff toe Wengele, gheleghen in den kirspel van 
Wye ende in der buerscap van Wenghele, in behueff Egberts 
Schamieken toe leen te haelden voer een Zutphens leen. Doe dat 
geschiet was doe beleende ie, Jacob van Hacfoert, Egbert voorg. 
dat voorg. guet, beheldelic mij mijns rechts ende een yghelick 
sijns. Manne Gelmer Meynolts ende Johan van Ockenbrueck. 

 
2.In den jaer ons Heren dusent IIIIC ende achte des irsten vrie- 

daghes in der vasten ontfenc Zweder van Buloe den hoff te 
Beltrem ende die guede die na besereven S1Jn. Voert den 
teende tot Oeken, geleghen in Veluen. Voert dat guet toe 
Lebbinch, geleghen in den kirspel van Vorden in der buerscap te 
Linde. Voert dat guet toe Westeneng, geleghen in den kirspel van 
Vorden in der buerscap van Veltwijc. Voert dat guet toe 
Meyerinch, geleghen in den kirspel van Vorden in der buerscap 
van Linde. Voert dat guet toe Tegherdinch, geleghen in den 
kirspel van Zelem. Ende een yghelic van desen vorg. gueden myt 
enen ponde toe vehaweden ten Zutphenschen recht. Dese vorg. 
guede heeft Jacob van Hacfoerde Zweder [van] Buloe beleent 
beheldelic oen sijns rechts ende een yghelken sijns. Manne Derck 
van Dorrete ende Willem van Baeck. [---]ontfenc oec die selve 
vorgenomde [---]sine rechte etc. med enen ponden. 

 
3.In den jaer uns Heren dusend vierhondert ende achte des anderen 

daghes na uns Heren Hemelvaertdaghe dae droech up in myne hant 
Zweder Hadekinc dat guet to Uppendorpe myt alle synen toebehoer, 
also alse he ende syne aelderen dat van der heerscap van Vorden 
pleghen toe haelden, in behoef heren Hermans van Keppele rieter, 
oerkunde manne, als he myt rechte solde. Ende doe dat gheschiet 
was doe beleende ich Jacob van Hacforden, daer terstunt voert 
dat vorg. guet heren Herman van Keppels, ritter vorg. In oerkun- 
de der selver manne als Willem Pylegrim ende Arent ten Goye, 
beheldelic my ende en yewelike sijns recht. 

 
[Fol. 2]. 

 
In den jaer uns Heren dusend IIIIC ende VIII up sunte Bonifacius- 
dach doe beleende Jacob van Hacforden dese manne dye hierna 
besereven staon van der heerscap van Vorden. 
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4.It. Rolof van Urnmen untfanghen  den teende aever dat guet to 

Brusyng grof ende smal. Uten gued to Gherbeldinc IIII mal. 
roggen, I mal. korns, III mal. haveren ende den smalen 
teenden. Uten II gueden ten Nijenhuys ende ter Vont IIII mal. 
roggen, I mal. koerns, III mal. haveren ende den smalen teende 
van beyden gueden. Uyt Achterlee I mal. koerns ende II hoenre. 
Uyt ter Paelaer II hoenre, in Zwijp. Toe Bentlo den teende grof 
ende smal. To Zwevering to Duchterden III [mal.]roggen, III 
mal. gyersten ende den smalen teende. To Bodin ende to Laeren 
den teenden daer af van vijf gasten II ende den smalen 
teenden. Ycking to Markel teende grof ende smal. To vijf 
marke. Orkunde manne Zweder van Bloe ende Egbert Schomick. 

 
DUBITO 

5.It. Henric van Lochem untfanghen up dye selve tijd den teende 
to Laeren in den kirkel van Lochem geleghen, dyen teende dye 
Everts Ziberdingh plach to wesen, myt synen tobehoer ende vier 
mal. roggen ende IIII mal. koerns stedicheyden uyt den guede toe 
Wernsing, myt enen ponde to verherwen ten Zutphenschen rechte. 
Orkunde der vorg. manne. 

 
6. It. den bijsteren teenden 

 
UNBELEENT 

 
 

 
 
esat 

7.It. Henrix wijf van Lochem helt en leen van der heerscap van 
Vorden, daer ur soene Arnolde ur hulder vor ys, als den 
Bloemedaelrekamp, geleghen in den kirspel van Vorden, ten 
pontschen lene. 

 
8.It. Henric van Ockenbroke geheyten Voerstman untfangt den 

teenden, geleghen to Aelde, van tween gueden geheiten Alderdinc 
ende Nijenhuys grof ende smal myt synen tobehoer, geleghen in 
den kirspel van Lochem, ten Zutphenschen rechte myt en ponde 
to verherwen. Orkunde manne vorg. 

 
9.It. Bernt van Holthusen untfanghen den teenden van Heyinch ende 

van Hoetinch, geleghen in den kirspel van Vorden, grof ende 
smal myt synen tobehoer myt enen ponde to verherwen ten Zutphen- 
schen rechte. Oerkunde manne vorg. 

 
[Fol. 3]. 
 
10.It. Henric van Buerse untfanghen dat guet toe Heerdinch, 

geleghen in den kirspel van Wenterzwic in der buerscap toe 
Medeho, to vijf marke to lene. Oerkonde der vorg. manne. 

 
11.It. Ghert Zessyng untfanghen den Hobinckamp, geleghen in den 

kirspel van Zelem ende in der Hoinic, ten pontschen lene, 
orkunde der vorg. manne, ten Zutphenschen rechte. 
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12.It. Ghizebert ten Dymmendale als momber Hillen Rabede, lessing 

dochter, to oeren mundigen jaeren toe untfanghen den selven 
Hobinckamp myt synen tobehoer, geleghen in den kirspel van Zelem 
ende in der Hoinic, ten pontschen lene, oerkunde der selver 
manne, ten Zutphenschen rechte myt en ponde toe verherwen. It. 
dye herwed heeft Jacob dach gegheven XIIII daghen burghe 
Mockinc. 

 
13.It. Egbert van Schonenvelde untfanghen dat guet toe Kedelholt 

ende dye Baerhorst, geleghen in den kirspel van Lochem, den 
smalen teenden van beyden gueden. 

 
14.It. Egbert van Schonenvelt untfanghen en teende van IIII mal. 

roggen ende van IIII mal. ghersten uyt den guede to Kedelholt 
ende der Baerhorst, geleghen in den kirspel van Lochem, ende 
den smalen teenden van den gueden ten Zutphenschen rechte. 
Orkunde manne vorg. 

 
15.It. Hughe van Netelhorst untfanghen uyt Eghelinc to Berchem 

IIII mal. roggen, I mal. haveren teent mate ende den smalen 
teenden. Ende aver Lutteken Smedinc, geleghen in den kirspel 
van Lochem ende in der buerscap van Zwipe, ende aver Salekinc 
den teende smal ende grof. It. to Hallinc V scep. roggen, I 
mal. haveren ende den smalen teende. Ende uyt Nederlaer I mal. 
roggen ende uyt Wenghe I scep. roggen. To Langhe van Herkinc 
III mal. roggen, III mal ghersten ende den smalen teende. It. 
te Egheslo uyt Hiddinc III mal. roggen, III mal. ghersten ende 
den smalen teende. To Duchterden uyt Draveslo II mal. roggen, 
II mal. ghersten. Ten Zutphenschen rechte myt I ponde to 
verherwen ende syn geleghen in den kirspel van Lochem. Oerkunde 
manne vorg. Hier vor heeft gehult Wolter van Netelhorst Hughen 
soen als momber. 

 
BELEENT 

16.It. Arnt ten Goye untfanghen dat guet to Veltkampe mit sinen 
tobehoer, geleghen in den kirspel van Vorden ende in der 
buerscap van Mossel, ten Zutphenschen recht myt I ponde to 
verherwen. Oerkunde der vorg. manne. 

 
17.It. in den selven jaer van IIIIC ende achte up sunte 

Bonifacius'dach doe droech up in myne hant Johan van Grolle dat 
guet to Elverkinch myt synen tobehoer, also als he dat van der 
heerscap van Vorden plach to haelden, in behoef Jacob Koeps, 
orkunde manne, als he myt recht solde. Ende doe dat geschiet 
was doe beleende ich, Jacob van Hacforden, dar terstunt dat 
vorg. guet to Elverkinc Jacob Koeps vorg., in oerkunde manne als 
Zweder van Bloe ende Berent van Holthusen, ten Zutphenschen 
rechte ende dat vorg. ys geleghen in den kirspel van Grollo ende 
in der buerscap van Beltrem. 
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[Fol. 4]. 
 

18.It. Herman ter Scoet untfanghen dat guet ter Scoet, geleghen in 
den kirspel van Grolle ende in der buerscap van Beltrem, myt 
al synen tobehoer to Zutphenschen rechte myt en ponde to ver- 
herwed. Orkunde der selven manne. 

 
19.It. Johan to Achterdam ontfanghen, orkunde der selven manne, to 

guet to Buchthorst myt al synen tobehoer, geleghen in den 
kirspel van Vorden bi der Wedersche, to Zutphenschen rechte myt 
I ponde. 

 
20.It. Reynolt Herinch untfanghen, orkunde der selven manne, den 

teende to Brekincweerde grof ende smal, geleghen in den 
kirspel van Lochem in der buerscap van Duchterden, to Zutphen- 
schen rechte to verherwen myt I ponde. 

 
21.It. Jacob Slateken ontfanghen en slach, geleghen in den 

Dunchorst in den kirspel van Lochem in der buerscap van Laer, 
orkunde der selven manne, to Zutphenschen rechte to en ponde. 

 
22.It. Johan ter Staerenberch untfanghen dat guet ter Starenberch, 

geleghen in den kirspel van Grolle, myt al synen tobehoer, 
orkunde der selven manne, to verherweden myt I ponde. 

 
23.It. Ghert Ribbertinc untfanghen dat gued to Ribbertinch, ge- 

en leghen in den kirspel van Grolle, myt al synen tobehoer, orkunde 
der selven manne, to Zutphenschen rechte en myt en ponde. 

 
24.It. in den jare ons Heren dusent virhundert ende drieëntwinchch 

up Aller Kinderdach untfainch Gerit Herinch den teenden to 
un Brekenwerde grof ende smal, ghelegen in den kirspel van 

Lochem in der buerschap van Duchteren, ten Zutphenschen rechte 
te verherwen mit enen punde alse sic dat gheboert. Hir weren 
an ende aver unthaelt alse mine manne van lenen Willem die Rode, 
Hilbrant Bovinch. Beheldelic mi mijns rechtes ende ene iwelic 
des sijns. 

 
25.It. Andries Kreyinch Johan soen untfanghen enen teende van den 

guede ten Elshave ende van Boyinch, in den kirspel van Vorden 
geleghen, to Zutphenschen rechte myt en ponde. Orkunde der 
selven manne. 

 
26.It. Johan dye Korte untfanghen, orkunde der selven manne, dat 

guet to Siverdinch myt al synen tobehoer, geleghen in den 
kirspel van Grolle in der buerscap van Lintvelde, tot Zutphen- 
schen rechte myt I ponde. 

 
27.It. Hilbrant Bovinch untfanghen den teenden to den Nijenhuys, 

geleghen in den kirspel van Lochem in der boerscap van Zwijp, 
n ende enen teende to Wybbeldinc, in den selven kirspel in der 

buerscap to Langhen, grof ende smal ende IIII mal. stedicheiden 
uyt den guede to Westerholte ende den smalen teende, to Zutphen- 
schen rechte myt I ponde. Orkunde der selven manne. 



 

 
 

 
 

) 
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28.It. Henric van Kolmenscate untfanghen dat guet toe Averwech, 
ghelegen in den kirspel van Wesepe, orkunde der selven manne, 
ten Zutphenschen rechte myt I ponde. 

 
29.It. Ghert Lievekinch ontfanghen dat guet to Lievekinc half, ge- 

tfanghen leghen in den kirspel van Ghiesteren, orkunde der selven manne, 
ten Zutphenschen rechte myt I ponde. 

 
30.It. Dirc ter Waeltbeke untfanghen, orkunde der selven manne, 

a den teende aver Reynolts guet Todinch grof ende smal, geleghen 
no in den kirspel van Lochem in der buerscap van Laer, to vijf 
verst  marke. 

 

[Fol.  5] 
 

31.It. Evert van Dyepenbroke untfanghen, orkunde der selven manne, 
in behoef Jutten, Wyllems dochter van Heruele, Ronghen wive, 
dat halve guet to Hughinc, geleghen in den kirspel to Eybergen 
in der buerscap van Rekenen, ten Zutphenschen rechte myt I 
ponde. 

 
32.It. Henric Hughinc untfanghen ter selven tijt dye ander helfte 

van den guede to Hughinc, geleghen in den selven kirspel, 
to Zutphenschen rechte myt I ponde. 

 
 

 
 
tfanghen 

33.It. Rolof van Vierackeren untfanghen dye Graffelsmaet, geleghen 
in den kirspel van Wernsvelde in der buerscap van Vierackeren, 
to Zutphenschen rechte myt I ponde. Orkunde der selven manne. 

 
34.It. Zweder Amekinc untfanghen, orkunde der selven manne, dat 

guet to Wenemarnich myt synen toebehoer, geleghen in den 
kirspel van Lochem in der buerscap van Laer, to Zutphenschen 
rechte myt I ponde. 

 

35.It. Joncfrou Stine van Vorden, seliger Wyllems wijf, untfanghe. 
dat guet ter Aves myt al synen tobehoer, geleghen in den 

ntfanghen kirspel van Vorden by den huys, ende al alsolie guet als ze 
sculdich ys to haelden van der heerscap van Vorden to Zutphen- 
schen rechte myt I ponde. Daer voer heeft ghehult Vrederic van 
Steenre als oer momber. 

 
36.It. Andries van Brekincweerde untfanghen dat guet to Brekinc- 

weerde, geleghen in den kirspel van Lochem in der buerscap van 
Duchterden, myt al synen tobehoer to Zutphenschen rechte myt 
I ponde. Orkunde der selven manne. 

 
37.It. soe heeft Jacob van Hacforden gheverst alsoelic leen als 

Rotgher Debbinch helt van der heerscap van Vorden, hent to 
myddewinter naest koemende, in al den rechten als ub steet. 

 
38.It. Tenkinghe gheverst alsolie leen als he helt vn der herscap 

van Vorden, hent to Passchedaghen naest komende, in al den 
rechten als ub steet. 
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39.It. up dye selve tijd droech up Everts wijf van Baec in hant 
ende in behoef Jacobs van Hacforden ende sijnre erven al alsolie 
recht alse se hebben machte of hadde an alsolike hofsteden of 
erfnisse als Dirc van Baec in vortyden to hebben plach, in den 
kirspel van Vorden ende in den dorpe, na uytwisinge der brieve 
dye Evert van Baec my daer af ghegeven heeft. Orkunde manne 
Zweder van Bloe ende Buerseken, dye daer aver unthaelt weren 
alse manne went dye vorg. hofstede ende erfnisse leen der 
heerscap van Vorden was. 

 
[Fol. 6] 

 
40.In den jaer uns Heren dusend IIIIC ende VIII up sunte Lamberts- 

dach droech up Wolter dye koster in mijn hant in behoef Henrix, 
des kosters sijns broder, den teende aver Lambertinc grof ende 
smal ende aver Pelferinc grof ende smal. Doe dat gheschiet was 
doe beleend ie Henric vorg. den vorg. teende ten Zutphenschen 
rechte myt I ponde to verherwen, beheldelic my mijns rechten 
ende en yeweliken des sijns. Manne Ghert Liefkinc, Henric van 
Kolmenscaten. 

 
41.In den selven jaer untfeng Rotger Debbinc dat guet to Egginc, 

geleghen in den ampte van Bredervoert, ten Zutphenschen rechte 
myt I ponde to verherwen, beheldelic my mijns rechten ende en 
yeweliken des sijns. Orkunde manne. 

 
42.It. in den selven jaer untfeng Hille, dye ub ter tijd ys echte 

wijf Hermans to Kortenover, dat guet to Brandinchorst, also 
hnghen als dat geleghen ys in den kispel van Lochem, myt alle synen 

tobehoere. Daer dye selve Herman toe Kortenover vor hulde als 
en momber sculdich was to doene. Dese belenynge ys gheschiet 
beheldelic my mijns rechten ende en yeweliken des sijns. Orkunde 
manne Henric van Ockenbroke gheheyten Voerstman ende Henric van 
Lochem. 

 
43.In den selven vorg. jaere verkochte Zweder van Bloe ende Beerte 

sijn wijf Dyrc den Knapper ende syne wive sestien mal. roggen 
uyt den guede to Tegherdinc jaerlix, tod oere twijer live, 
behuldelic my mijns rechten ende enen yewelike des sijns. Ende 
mede uytgheschieden enen kamp dye bynnen den gued geleghet, 
omtrent  van X scep. saets. Hier weren aver ende ane manne myne 
beleende manne als Johan dye Korte ende Ghert Ribberdynck. 

 
UNTFANGHEN 

44.In den selven jaere up sunte Wylbortsdach doe untfeng Wolter 
van Oelde dat gued toe Oevync myt synen toebehoer ten Zutphen- 
schen rechte myt enen ponde to verherwen. Oerkunde manne Zweder 
Amekinc ende Zweder van Vorden. 
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45.It. up den selven dach doe untfeng dye selve Wolter vorg. dat 

Kuyckuyxghoer myt synen tobehoer ten Zutphenschen rechte myt 
enen ponde. Orkunde der selven manne vorg. Unde dye vorg. guede 
syn geleghen in den kirspel van Lochem ende in der buerscap van 
Oelde. 

 
46.It up den selven dach doe untfeng dye selve Wolter vorg. den 

teende van Kuyckuyxgoer myt synen tobehoer ten Zutphenschen 
rechte myt en ponde to verherwen. Oerkunde der selve manne vorg. 
Unde dese vorg. guede heeft Jacob beleent Wolter vorg., 
beheldelic um ende en yeweliken sijns rechts. 

 
47.It. in den vorg. jaeren up sunte Barbarendach untfeng Ghert dye 

Waleden teende aver dat guet toe Horsting grof ende smal, 
geleghen in den kirspel van Hengel, ten Zutphenschen rechte 
myt en ponde to verherwen, beheldelic my ende en yeweliken 
sijns rechten. Orkunde manne mijns genedighen heren van Gelren 
als Ghert Meghenboldinc ende Ludeken ten Broyl. 

 
[Fol. 7]. 

 
48.It. in den selven jaeren up den naesten sonnendach na Concepcio 

beate Marie doe untfeng Wyllem dye Rode dat guet toe Tyosing, 
geleghen in den kirspel van Vorden, ten Zutphenschen rechte 
myt en ponde to verherwen. Orkunde manne Wolter van Oelde ende 
Andries van Brekincweerde. 

 
49.It. up den selven sonnendach doe untfeng dye selve Wyllem vorg. 

dat halve guet toe Liefkinc ende Eveking half, geleghen in 
den kirspel van Gheesteren, ten Zutphenschen rechte myt en 
ponde to verherwen. Oerkunde der selver manne vorg. 

 
50.It. up den selven dach doe untfeng dye selve Wyllem vorg. den 

teende to Zwijp to vijf marken, geleghen in den kirspel van 
Lochem. Orkunde der selver manne vorg. It. dese vorg. guede 
ende teende heeft Wyllems moder vorg. untfanghen ende Wyllem 
heeft daer vor ghehult. 

 
51.It. up unser Vrouwendach Conceptio doe up droech Zweder van 

Bloe den Serkamp ende dat meteken dat daer to hoert in mijn 
hant. Orkunde manne mijns heren van Gelre als Wolter Snoye, 
Meynolt dye Beleke. Doe dat geschiet was doe beleende ich daer 
terstont dat vorg. gued Aleyde, Wyllems dochter van Vorden den 
God genedich sy, orkunde der selver manne vorg. ten Zutphenschen 
rechte. Daer heeft vor ghehult Henric Werner Gheltynghes soene 
ur man. 



 

-34- 
 

UNTFANGHEN 
52.It. des sonnendaghes na sunte Thomas'daghe in den vorg. jaeren 

doe droech up Zweder van Bloe in mijn hant enen kamp dye ghe- 
noemt is Oclenkamp, geleghen in den kirspel van Zelhem, ende 
dye in dat guet to Tegherdinc to hoeren plach in behoef Reynolts 
Gherwerdinc ende sijnre erfghenamen. Also als ordel ende recht 
mijnre manne wijsden also dat Zweder ende sine erven daer af 
unterft soelen wesen ende Reynolt vorg. ende synen erfghenamen 
gheërft soelen wesen. Doe dat gheschiet was doe beleende ich 
daer terstont Reynolde vorg. dat vorg. guet ten Zutphenschen 
rechte myt en ponde to verherwen, orkunde mijnre beleender 
manne dye daer aver onthaelt weren als Vrederic van Steenre ende 
Johan to Achterkampe, beheldelic my ende en yeweliken sijns 
rechts. 

 
53.It. in den jaer uns Heren dusend IIIIC ende IX des vierden 

sonnendaghes in der vasten als men zinghet Letare doe untfeng 
Evert Hughinc van Jacob van Hacforden dat gued toe Nije 
Lambertinch myt al sijnen tobehoere, ge!eghen in den kirspel 
van Lochem in der buerscap van Egheslo, te Zutphenschen rechte 
myt enen ponde to verherwen. Daer weren aver ende an alse manne 
Jacobs vorg. Rolof van Ummen ende Egbert Schomic. 

 
54.It up dye selve tijd ghinc dye vorg. Evert Hughinc weder uyt 

dat vorg. guet ende droech dat up in Jacobs hant vorg. in 
behoef Johan Hiddinx ende verteech daer up. Oerkunde der selver 
manne vorg., als ordee!nde recht wisende, als Rolof van Ummen 
ende Egbert Schomic. 

 
[Fol.8 ]. 

 
UNTFANGHEN 

55.It. in den selven jaer up unser Vrouwendach Annunciacio doe 
untfeng Johan Hyddinc dat guet to Nijen Lambertinch myt synen 
rechten toebehoer ten Zutphenschen rechte myt enen ponde to 
verherweden, beheldelic my mijns rechten ende en yeweliken des 
sijns. Orkunde manne Zweder Amekinc ende Hilvert Bovyng. 

 
56.It. in den selven jaer des wonsedaghes na Pinxteren doe untfeng 

Styne van den Berghe, Claues wijf ten Brinke, van Jacob van 
Hacforden dat Spikerhuys myt synen tobehoer. Weleken Spiker- 
huys toebehoert enen kamp lands dye gheheyten is Spikerhuyskamp 

erst ende een stucke lants gheheiten dat Blic. It. en stucke lants 
geheiten dye Voercacker, geleghen in den kirspel Van der Waelde 
in tyon Tuelre marc daer. It. daer vor heeft ghehult vor ur 
Claues ten Brinke ur man. Hier weren aver ende ane als manne 
Jacobs van Hacforden als Rolof van Ummen ende Egbert Schomic. 
Beheldelic my ende en yeweliken sijns rechten. 
It. 
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57.It. in den selven jaer droech up Hughe van Netelhorst den 
teende den he van der heerscap van Vorden plach to haelden ende 
nu van Jacob van Hacforden untfanghen hadde in behoef Walters 
van Aelde, in alseliken verwarden dat Walters aeltste soene daer 
man af warden sal. Went Wolter doch mijn man was ende went 
Walters soene noch nyet mundich en ijs, soe heeft daer var 
ghehult Wyllem Amekinc gheheyten Robbeken hent ter tijd toe dat 
he mundlich wort ende my selven gehult heeft. Orkunde manne 
Sweder Ameking, Andries van Brekincwerde. 

 
58.It. in den selven jaer up sunte Bartolomeus'avont doe droech up 

Sweder van Bello dat gued toe Lebbinc aling myt al synen 
fanghen toebeheer in behoef Johans van Haghen Johans soene, uytghesat 

den Berkamp ende dat meteken also als Wyllem van Vorden dat 
sijnre dochter ghegeven heeft ende van Jacob untfanghen heeft. 
Orkunde manne Walters van Aelde ende Andries van Brekincwerde. 

 
59.It. up dye selve tijd beleende ich den jonghen Johanne Johans 

soene van Haghen dat selve gued als vorg. ys, orkunde der selver 
manne vorg., beheldelic my ende en yeweliken sijns rechten. 
Ende went dye jonghe Johan to der tijd nyet mundich en was, 
so heeft my daer vor ghehult Henric dye Valke hent ter tijd 
to dat Johan vorg. mundich ys ende my daer var ghehult heeft. 

 
60.In den selven jaer des donredaghes na Elfdusent Meghedendach 

droech up Sweder van Bello in myn hant den teende in Velue, 
also als um den van Wyllem van Vorden anghekomen was, dye 
ghelegen is in den kirspel van Brummen ende waer dye gheleghen 
ys also als men den vorg. teende helt van der heerscap van 
Vorden. Also als dat dye manne wijsden dat Zweder ende sijn 
erfghenamen daer af unterft weren ende ich mijnen vrijen wylle 
daer mede doen machte. Orkunde manne als Arnt ten Goye, Henric 
Valke dye daer aver unthaelt weren. 

 
61. It. up den selven vorg. dach doe beleende ich voert den vorg. 

teende, in alre maten als my den Zweder vorg. up gedraeghen 
ntfanghen heeft, Wyllem Schaeldeman, scepen toe Zutphen in der tijd, 

beheldelic my mijns rechten ende en yeweliken des sijns. Hier 
weren aver ende ane als manne dye daer aver unthaelt weren 
als Arnt ten Goye, Henric dye Valke. 

 
[Fol. 9]. 

 
62.It. in den selven jaer des dinxdaghes na sunte Symonis ende 

b Jude untfeng Frederic van Baer alseliken teende ende guet als 
Ghert ter Menchorst van der heerscap van Vorden to haelden 
plach, beheldelic my mijns rechts ende ende yeweliken des sijns. 
Orkunde manne als Wyllem Schaeldeman, scepen in der tijt to 
Zutphen, ende Andries van Brekincweerde. 
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63.It. in den selven jaer des donredaghes na Elfdusent Megedendach 
a droech up Zweder van Bello in mijn hant dat guet to Tegherdinc, 

also als dat geleghen ys in den kirspel van Zelem of waer dat 
geleghen ys, ende verteech daer up myt hande ende myt munde. 
Orkunde manne als dat dye manne wyseden dat Zweder daer af 
unteerft were ende ich mijnen vrijen wylle daer mede doen 
moghen. Hier weren aver ende ane, als manne dye daer to unt- 
haelt weren, als Arent ten Goye ende Henric dye Valke. 

 
64.It. in den selven jaer ende up den selven vorg. donredach be- 

leende ich dat vorg. guet to Tegherdinc (a) van Wynberch, be- 
heldelich den ghenen oere vor brieve ende rechts dye myt mijnre 
hant daer inne zyt ende beheldelic my mijns rechts ende en 
yeweliken des sijns. Orkunde manne dye daer aver unthaelt syn 
als Arnt ten Goye ende Henric dye Valke. 

 
65.It. in den selven jaer up sunte Nycolausavond doe untfeng Henric 

dye Unbedwonghen dat halve guet to Wesselinc, geleghen in den 
kirspel van Vorden, also als men dat alinghe gued helt van der 

t nghen herscap van Vorden, beheldelic my mijns rechts ende en yeweliken 
des sijns. Orkunde manne als Andries van Brekincwerde ende 
Wyllem Scoeldemans. 

 
66.It up den selven avond vorg. doe untfeng Dirc up den Belre 

dat selve guet to Wesseling in half als dat vorg. is, beheldelic 
t nghen my ende en yeweliken sijns rechts. Orkunde manne vorg. als 

Andries van Brekincweerde ende Wyllem Scholdemans. 
 

67.It. in den jaer ons Heren dusent vierhunder ende tien droech 
up Henrick van Kolmanschate in myn hant dat goet toe Averwech 
myt al sijn toebeheer alinck, alsoe als dat geleghen is in den 
kerspel van Wesepe, ende vertech daer up als he myt rechte 
solde. Orkunde mynre manne Andries toe Brekincwerde ende Rolof 
van Ummen. Dyt geschieden des anderen wonsdaghs na Selakenen 
Paeschen. 

 
68.It. up die selve tijt ende up den selven wonsdach vors. belende 

ick dat vors. goet toe Averwech Henrick Bole myt al synen toebe- 
hoeren als vorsereven is, beheldelick my myns rechten ende alre 
malck des sijns. Orkunde mannen die daer aver enthalt weren 
Andries toe Brekincwerden ende Rolof van Ummen. 

 
69.It. in den selven vorg. jaer des saterdaghes na sunte Vite doe 

beleende ie Henrik van Buerse dat gued to Heerdinch, geleghen 
in den kirspel van Wenterswie in der buerscap van Medeho, dat 
he plach to haelden to vijfmarck, dat ich um dat beleent hebbe 

mtfanghen to Zutphenschen rechte myt enen ponde to verherweden he unde 
sijn ervende also dicke als dat ghebuert. Orkunde manne mijns 
heren van Gelren als Jacob van Heker, Aelbert van Zuderaes ende 
Zweder van Bello als mijn man. 

 
(a)Zweder doorgestreept, wat er nu staat is onduidelijk. 
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[Fol. 10 ]. 

 
GEVERST 

 
70.It.in den selven jaer ende up die selve tijt droch up in myn 

hant Rutger Debbinc dat guet to Egghinc, gelegen in den kerspel 
van Winterswie in der buerscap van Karle, mit al synen tobehoer 
als hy dat van my to vortyden te halden plach in behoef Jutten, 
die Henrix wijf van Doeincwerden te wesen plach. Do dat geschit 
was doe beleend ie al daer terstont Jutten vors. in alre maten 
als Rutgher dat van my in voirtyden te haelden plach, to 
Zutphenschen rechte myt enen ponde to verherwiden. Dair voir sal 
hulden Henrick van Doincwerden, tuschen dijt ende sunte Merten, 
Jutten soen vors. Hier weren aver onthalt als mine manne van 
lene Wolter van Aelde ende Dieric van der Waltbeke. 

 
GEVERST 

71. It. up die selve tijt ontfenc Willem van Sijndere11 dat guet 
dat geheiten is Lasschebonen Warscap, dat gelegen is in den 
kerspel van Wie in der buerscap Wenghel. Oerkonde der selver man 
vors. 

 
UNTFANGHEN 

72.In den jaer ons Heren dusent IIII hundert unde X up sunte 
Jacobsdach in den bouwe quam Zweder van Bello unde droch up in 
myn hant, orkunde manne die hier na besereven staen, den 
alinghen tynden groff unde smal myt der stedicheyt daer to 
horende, als gelegen is in den kerspel van Voirden in der 
buerscap van Linde. Ende hovechel als aver dat guet ende erve 
to lijferinc, to Maelrinc, to Gymmync, to Zwavekinc, to Nyenhuis 
ende voirt van den anderen lande unde tynde dat an desen dach in 
den tynde gehoert heeft unde Zweder vors. voirarft is van sijnre 
moder to hant. Do dat geschijt was so heb ich, orkunde der 
selver manne, den vargenoemden tenden belent Engelberde van den 
Gijr ten Zutphenschen rechte myt enen ponde to verherwiden 
alsich dat geboert, beheltlijc Dieric Slabberts dochter van 
Kyeloe, ub ter tijt Diericks wijf is van den Walle unde my unde 
elicker male sijns rechtes. Hier hebben an unde aver gewest myt 
my myne beleende manne Henric Onbedwongen unde Andries Kreijnc, 
Johans sone, unde anders mer guder lude. 

 
LANSING (b) 

73.In den jaer van dusenden vierhunderden unde X up sunte 
Jacobsdach in den bouwe quam Zweder van Bello myn beleende man 
unde droch up in myn hant, orkunde manne dye hijr na besereven 
staen, dat alinge guet to Wustenenge, gelegen in den kerspel 
van Voirden unde van my to leen rurt, in behuf Gerits wijf van 
den Sande. Unde Gerits vors. sijn hef tucht daer aen, behelte- 
lic my alsulliker viir molder roggen unde IIII maelder haveren 
des jaers als ich erflic gecocht heb tegen Zweder van Bello off, 
die in dat vors. len hebben gehoert, ende die hofstede in den 
derpe daer Schoenken up plach to wonen. 

 
(b) Dit woord is geschreven in een latere hand. 



 

 

 
-38- 

 
 
 
 
 
 
 
rst 

74.It. in den selven jaer up sunte Bartholomeus'avent ontfenc 
Johan ter Lynden dat guet to Herkeler als Gert syn bruder dat 
to halden plach, beheldelic my myns rechts unde enen igeliken 
des sijns, to Zutphenschen rechte myt enen punde to verwiden. 
Orkunde  mannen  Rolof van Urnmen unde Henrich  Buele. 

 
75.It. in den selven jaer up den selven voirs. dach do dit geschyt 

was droch up Johan ter Lynden in mijn hant dat voirs. guet to 
Herkeler, in alrer maten als oem dat van synen bruder an gecomen 
was, in behoef Willem Birmans un vertech dair up als die manne 
was so dat ick mijnen vrien wille dair mede doen [-]. Doe 
dat geschit was doe belende ie dair terstont Willem Birman [-] 
rechtes unde enen igeliken des syns. 

 
[Fol. 11]. 

 
Oerkunde  mynen manne Rolof van Urnmen unde Henrich  Buele. 

 
76.It. in den selven jaer up sunte Gallendach beleend ich Gerits 

wive van den Sande dat guet to Westenenghe myt synen tobehoer 
als men dat van my to lene helt, beheldelic my der vier maelder 

c roggen unde vier maelder haveren unde der hofstede in den derp 
vayn Voyrden dair Schoneken up plach to wonen ende dair ub die 
Kyrckheer van Voirden up die ene zijt want unde Henrich Hotinc 
up die ander zijt. Dair vair hevet gehult Gert van den Sande 
oer man als oer momber. Oerkonde myne manne van lene Wolter van 
Keppel geheyten van Oelde unde Zweder van Bello. 

 
77.It. voirs. in den selven voirs. jaer up sunte Barbarendach droch 

up Wolter van Aelde in myn hand at guet toe Kucsgoer soe als he 
dat van my to haelden plach to behuf Gisberts van Aelde sijns 
zoens unde vertech dair up also een recht was. Orkunde manne 

ng  ( c)  Willem die Rode unde Andries ten Brekincwerde. Doe dat gescijt 
was doe beleend ie aldair voirt Gijsberte van Aelde voirs. dat 
gut to Kucsgoer voirs, beheldelijc my myns rechts unde en 
igeliken des sijns. Orkunde die vors. myne manne Andries ten 
Brekincwerde unde Willem die Rode. 

 
78.In den selven voirs. jaer up sunte Johansdach Ewangelista 

ontfenc Henric des kosters bruder al sodanich tenden unde guet 
als Henric van my to lene plach to haelden, beheldelic my myns 
rechten unde enen ygeliken des syns. Orkunde myne manne Ghert 
Lifkinc unde Andries to Brekincwerden. 

 
(c)Dit woord is geschreven in een latere hand. 
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79.In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende XXII des manen- 

dages nae sunte Marten ontfenc Gheret Horstinc den teende to 
Horstinc ghelich als syn vader die van my to leenne plach to 
halden. Ortconde man myns lieven ghenedigen heren van Ghelren 
om ghebreck der mynre als Gheret Megenbolt op die tijt ende 
myn beleende man Aelbert Middeldarp. 

 
[Fol. 12]. 

 
To Zutphenschen rechte 

 
80.In den jaer ons Heren dusent vierhundert unde elve des nesten 

daghes na sunte Ponciaensdaghe droch up Alijt, Willems dochter 
van Voirden myt Henric, Werner Geltings soene oeren echten 
manne unde myt oeren gekaren momber, als recht was, in myn 
hand den Berkamp unde dat maetken dat dair to hort also als se 
dat hadde, dat Willems van Voirden oers vaders to wesen plach, 
unde van my to lene helt. Alsoe dat die manne wijsden dat Alijt 
unde Henric vors. dair af onterft weren unde se of oer 
erfghenamen dair en ghen recht an en hedden of en behelden unde 
ie mynen vrien willen dair mede doyn mochte. Manne Andries ten 
Brekincwerden, Johan Camp. 

 
g (d)81.It. in den selven jaer unde up den selven dach belend ie den 

vors. camp unde maet Bertolt den Meddeleer, orkunde der selver 
vors. manne, beheldelic my myns rechten unde enen ygeliken des 
syns to den selven Zutphenschen rechte myd enen ponde toe ver- 
herwiden. 

 
82.In den jaer ons Heren dusent vierhundert ende elve des nesten 

daghes na sunte Agnietendaghen belend ie Gertrud, die ub ter 
tijd echte wijf is Willem Pelgrums, dat guet to Herkeler also 
als dat Gert ter Lynden oer bruder van my to halden plach, 
beheldelic my unde enen igeliken syns rechten. Hier voir heeft 
gehult Willem Pelgrum oer echte man. Oerkunde mynre manne van 
lene Henrich die Onbedwongen unde Willem Scaeltman. 

 
83.It. in den selven jaer voirs. des anderen sonnendaghes in der 

vasten belende ich Henric Versemans soene den tende, gelegen tot 
Aelde, van tween gueden geheyten Aelderinck unde Nyenhuis grof 
unde smal myt synen tobehoer, gelegen in den kerspel van Lochem, 
to Zutphenschen rechte myt enen ponde toe verherwiden. 
Beheldelic my myns rechten unde enen igeliken des syns. Orkonde 
mynre manne van lene Henric die Onbedwongen unde Willem Scoeld- 
man. 

 
(d) Dit woord is geschreven in een latere hand. 
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LANSING (e) 
84.It. in den selven jaer des dynxdaghes na sunte Servaes'daghen 

ontfenc Johan van Voyrden dat achtendeel van der Wedersche to 
vijfmerken, beheltelijc my myns rechten unde enen yegeliken des 
syns. Oerkunde mynre manne van lene als Gert van den Zaande unde 
Wolter van Aelde. 

 
85.It. in den selven Jalr van elven up sunte Elijsbededach ontfenck 

Fenne Hoenremans dat guet to Brandinchoirst, gelegen in den 
kirspel van Lochem, ten Zutphenschen rechte myt enen ponde toe 
verherwiden, beheltelic my myns rechten unde enen ygeliken des 
syns. Dair vair heft gehult Arnt ten Colke. 

 
86.In den selven jair unde up den selven dach voirs. droech up in 

myn hant Henrich dye Bisscop syn alinge andel van den goyde ter 
Steghe also als oem dat toegescheiden was unde vertech dair up. 
Also als myne man van lene wijsden dat recht was dat he dair aff 
onterft were unde ich mynen vrien wille dair mede doyn machte. 
Oerkunde mynre manne Henrich dye Onbedwonghen unde Willem 
Pelgrum. 
Doe dat geschet was doe beleend ie al dair voirt terstont dat 
selve voirs. andel van den goyde ter Steghe Bernt Camps toe 
Zutphenschen rechte myt enen ponde toe verharwiden, beheltelic 
my myns rechten unde enen igeliken des syns. Oerkonde der selver 
manne voirs. als Willem unde Henrich. 

 

[Fol. 13].  
UNTFANGEN 

87.In den jar ons Heren dusent vierhondert unde eweleff des nesten 
saterdaghes na Meydaghe ontfenck Jutte, wilner Zweder Amekyncks 
dochter was den God ghenedich sy, dye nu Henrich Splinters echte 
wyff is, dat guet to Wenemerinck myt synen tobehoren also alse 
Zweder dat van der heerscap van Voirden toe leene toe haelden 
plach. Beheldelic my myns rechten unde enen ygelicken des syns. 
Dair voir heft gehuldet Henrich Splinter als oer rechte momber. 
Orkonde manne van leene Henrich Hadekynck unde Camppart van 
Haverlant. 

 
UNTFANGEN 

88.In den jair ons Heren dusent vierhondert unde tweleff up sunte 
Johansavent Decollatio untfenck Egbert ter Scoet dat guet ter 
Scoet, geleghen in den kirspell van Grollo unde in der buerscap 
van Beltrem, myt alle synen tobehoeren to Zutphenschen rechte 
myt enen ponde to verherwyden, beheltelic my myns rechten unde 
enen igeliken des syns. Oerkonde mynre manne van leene Zweder 
van Bello unde Andries ten Brekyncwerde. 

 
(e} Dit woord is geschreven in een latere hand. 
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UNTFANGHEN 

89. In den jair ons Heren dusent vierhondert ende tweleff up sunte 
Gallendach untfenck Gijsbert van Aelde dat guet toe Ovinck myt 
synen tobehoren, geleghen in den kirspell van Lochem in der 
buerscap van Aelde, to Zutphenschen rechte myt enen ponde to 
verherwyden, beheldelic my myns rechten unde enen ygeliken des 
syns. Hyer weren aver myne manne van leene Henrich Onbedwonghen 
unde Arnt ten Goye. 

 
UNTFANGHEN 

90. In den selven voirs. Jalr doe hulde Dyerich van Steenre voir Styne 
van Voirden gelikerwys als Frederich van Stenre voir gedaen 
hadde, beheldelick my myns rechten unde enen ygheliken des syns. 
Orkonde mynre manne van lene Henrich die Onbedwonghen unde 
Derick [-]. 

 
91. It. in den jaer ons s'Heren dusent vierhondert ende dartien op 

onser Vrouwenavent to Lichmissen droch op Henrich Buelken in 
myn hant dat goet Averwech myt al synen toebehoir. Oirconde 
mynre manne van lene als Willem Pyllegrom ende Henric Onbedwongen. 
Ghelegen in den kirspel van Wesepe in die boerscap te Vareudelo. 

tfanghen Doe dat gheschiet was doe belende ich dair voirt terstont dat 
selve voirg. guet Averwech Goessen van Halle in behoyff des 
Heiligen Ghiest te Deventer. Oirconde der selver manne voirg. 
Beheldelich my al myns rechten an den selven guet voirg. ende een 
ygelkens des syns. 

 
92. It. in den selven voirg. jaeren des nesten dages nae sunte Peter 

ad Cathedram ontfenc Arnt van Lochem, Henric soen van Lochem, 
een teende to Laer in den kirspel van Lochem also als die Evert 
Syberdync plach te wesen ende vier malder roggen ende vier malder 
korns stedicheit uten guede to Werrinsinck, den bisteren teen also 
als syn vader voirs. plach te halden to Zutphenschen rekte. 
Oirkonde mijnre manne van lene Willem Pelegrom ende Henrich die 
Onbedwonghen. 

 
93. It. voir Henrich wijff van Lochem dair heift voir gehult Henrich 

oer zoen, in alder maten als Arnt ore zoen voir gedaen hadde, 
als van den leen dat se van mij helt. Oirkonde der selver manne 
voirs. Willem Pelegrom ende Henrich die Onbedwongen. 

 
[Fol. 14]. 

 
94. In den jaer van IIIIC ende XIII droech op Bertrut, willener 

Gerdes wijff van den Sande, was mit oren ghecoren mombaer als 
Derck van Beloe, dat guet to Westenenghe alsoe als dat oer was 
op ten den dach. Dat die manne wijseden mynen vrien wille mede 
toe doen. Orkonde mijnre manne van lene alse Zweder van Beloe ende 
Arnt ten Goeye. 
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95. It. doe dat gescyet was doe belende ie dat selve guet toe 

Westenenghe alse voirs. is Henric Aelberts soen, beheldelijc 
Stijnen van Voirden are lijftucht daer an ende beheldelijc mij 
mijns rechten unde enen igeliken des sijns, toe Zutphen rechte 
myt enen ponde toe verherweden. Oerconde mynre manne Zweder van 
Belye ende Arent ten Goye. Dit ghesciede op Meydach. 

 
UNTFANGHEN 

96. In den selven voirg. van IIIIC ende XIII in vigilia Visitatonis 
Marie virginis droch op her Harmen Keppel in myn hant dat goet to 
Averwech alsoe als hij dat van my te leen hadde gehaelden ende 
verteech dair op, als ordel ende recht mynre manne van leene 
wijsde dat recht was, in behoeff Zweder Hackinc. Doe dat gesceyt 
was doe beleende aldaer terstont voert Zweder Hackinc den selve 
voirg. guet to Averwech. Oirkonde der selver manne als Willem 
den Roeden ende Andries to Breckincwerden die dair aver gehaelt 
waren. 

97. It. selven jaer van IIIIc 
 
ende XIIII doe hulde Ghert Affen vair 

Ffenne zin echte wijff alze van den goede toe Brandinchoirst, 
gelegen in den kerspel van Lochem, als een hulder. Doe dat 
ghesciet was doe mach die selve Fenne voert myt mynre handt den 
selven Ghert Affen voirs., oren man, dat guet to Brandinckhoirst 
voirs. toe recht lijftucht, beheldelijc mij mijns rechten ende 
enen ygeliken des sijns. Daer dit ghesciede daer waren aver ende 
an onthaelt Henric die Onbedwunghen [-]. 

 
98. In den jaer van IIIIC ende XIIII up sunte Matheus'avent droech 

up Zweder van Beloe in myn hant dat guet toe Meyerinck ende 't 
goet toe Lutken Winneken, alzo Meyerinck gelegen is in den 
kerspel van Voirden ende in der buerscapp van Lynde ende dat 
goet toe Wynnekinck gelegen is in den kerspel van Voirden ende 
in der burscap van Mossel, myt oren toebehaeren in alre maten 
alze dat Zweder van mij plach to haelden in behoeff Jacobs van 
Heker, Albertes van Zuederaes ende Derixs van Beloe ende verthech 
daer up. Als ordel ende recht wijsede die manne die daer aver 
unthaelt weren dat Zweder daer aff unterft were ende mijnen vrien 
wille daer mede doen ende laten machte. Orkonde mijnre manne 
van lene Willem Pelgrum ende Willem Scaeldeman. 

 
99. It. doe dat gheschiet was doe beleend ijc aldaer terstont voert 

Jacob van Heker die selve voirs. guede in behoeff Jacobs ende 
Albertes ende Derixs van Beloe voirs. in alre maten alze die 
Zweder vors. van mij toe haelden plach. Orkonde der selver manne 
voirs. Beheldelijc mij mijns rechten ende enen yegheliken des 
zijns. 
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100. In den selven voirs. jaer up sunte Matheus'avent belend ijck 

Bernt Maelrinck dat guet toe Venhoirstinck, als dat gelegen 
is in den kerspel van Voirden in der buerscap van Dellen, myt 
zinen tobehoeren to Zutphenschen rechte mit enen ponde toe 
verherweden alzo dijck als zich dat gheboert. Beheldelijc my 
myns rechtes ende enen yegheliken des zyns. Hijr waren aver ende 
an unthaelt myne manne van lene als Willem Pelgrum ende Willem 
Scaeldeman. 

 
[Fol. 15]. 

 
101. In den jaer van IIIIC ende XV des vridaghes nae Jaersdaghe 

droech up in mmyn hant Jacob Coeps dat guet toe Elverkinck, 
gheleghen in den kerspel van Grolle ende in der buerscap van 
Beltrum, alzo als hij dat van der herscap van Voirden to lene 
helt. Orkonde manne van lene als Albert van Zuederaves ende 
Derch van Beloe, manne mijns ghenedighen heren van Gelre, ende 
Jacob van Heker, man der herscap van Voirden. In behoeff Zweders 
ten Holte. Doe dat gheschiet was doe belend ijc terstont voert 
Zweder ten Holte dat voirs. goet in alre maten als dat Jacob 
voirs. van der herscap van Vorden plach to halden toe enen 
Zutphenschen lene. Orkonde der selver manne voirs. Beheldelijc 
mij mijns rechten ende enen yegeliken des zijns. 

 
102. In den selven jaer voirs. ontfenc Gheret de Korte dat guet 

to Siverdinck, gelegen in den kirspel van Grolle in der 
boerscap van Lintvelde, also als sijn vader dat van my plach 
te haelden. Oirconde mynre manne Bernt Maelring ende Bernt 
Camps. 

 
103. In den selven jaer voirs. des manendaghes nae onser Vrouwen- 

dach Visitatio ontfeng Alijt Riderdynck, toe ter tijt echte 
wyf Hildebrant Boewynck, die teende aver dat guet ten Nyenhuus, 
ghelegen in den kirspel van Lochaem in der boerscap van Swipp, 
groff ende smael. It. den teende aver Wycbeldync groff ende 
smael, in der boerscap van Lengen. It. twe maelder winterroggen 
ende twe maelder koerns pacht zaedes ende den smaellen teende 
uyt Weesterholte, ghelegen in der boerscap van Dochterden. 
Daer Hildebrant oer man hulder off ghewoerden. s.Manne Willem 
die Roede ende Andries Brekenwerde. Beheildeliken my myns 
rechten ende een yegelick syns. 

 
104. It. in den selven jaer voers. mackede die selve Alijt Riderdinc 

voers. Hildebrant, oeren echten manne, die selve voers. teende 
ende pacht to rechter lijfftocht. Alse oerdel ende recht myne 
manne wisden, beheildelich my myns rechten ende een ievelyc des 
syns. Oirconde der selver man voirs. Willem die Roede ende 
Andries to Brekenwerde. 



 

-44- 
 
105. It. in den selven jaer voirs. ende op den selven dach Alijt ten 

Scoennevelde heyft opghedraghen in myn hant, in behoeff Heinric 
Wolterdyne ende Elzebe synre suster, dese teende nae bescreven. 
Twe maelder roggen, twe maelder koerns ende den smaellen teende 
aver Kedelholde ende die achterstde pach. It. I mael roggen ende 
seess scepel koerns uyt Baerhoerst. Ende dit voers. guet ende 
teende heb ie beleent Henric Wolterdinc in al der maeten als 
voers. is, beheldelic my myns rechten ende een ievelicken des 
sijns. Oirconde der selver manne voers. Willem die Roede ende 
Andries to Brekenwerde. 

 
[Fol. 16]. 
 
106. In den jaer van IIIIC ende XVI up sunte Petersdach ad Cathedram 

droech up Jacob van Heker in myn hant, myt willen Albertes van 
Zuederaes ende Dercks van Beloe, dat guet to Lutken Wynneken 
droech up in myn hant ende vertech daer up. Als ordel ende 
recht mynre manne van lene wijsede hijr nae bescr. dat zie daer 
aff ontervet weren ende ich mynen vrien willen daer mede doen 
ende laten mochte. Manne Henric Onbedwongen ende Albert ter 
Voirst. 

 
107. It. doe dit geschiet was doe belendick ich daer terstont voert 

Ludeken Hilverdinck dat zelve goet totten zelven rechte voirs., 
beheldelijc mij mijns rechtes ende enen yegheliken des zyns. 
Orkonde der zelver manne Henrixs Albertes voirs. 

 
108. In den jaer van IIIIC ende XVI des donredages na sunte 

Servatius'daghe droech up in myn hant Zweder Hadekinck, myn 
belende man, dat Vlant alzo alse dat in onse leen to Uppendarpe 
hoerde, dat gelegen is in den kerspel van Lochem in der burscap 
van Langhen. Alze dat Zweder daer van onterft is ende ie mijnen 
vrien wille daer mede doen ende laten mochte. Orkonde manne 
van lene die hijr aver onthaelt weren als Willem die Rode ende 
Hillebrant Bovinck. 

 
109. It. doe dat gheschet was doe belend ick daer terstont voert 

Andrese Baestes dat Vlant voirs., als dat gelegen is, voren 
recht Zutphens leen dat nu voirt an van mij ende minen nacome- 
lingen te lene te halden Zo ment en Zutphens len mit rechten 
halden zal, beheldelijc mij mijns rechten ende enen yegheliken 
des. Orconde der selver manne Willemes ende Hillebrandes voirs. 
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110. In den jaere ons Heren M virhondert ende sestrie des vridages na 

sinte Sarvatius'dagen doe beleende Jacob van Hacfoirden Conrade 
van den Goye, Arnts zoen van den Goye die noch onmundich is, dat 
guet to Veltkampe, gelegen in den kerspel van Voirden. Ende daer 
voir hulde Johan van Buerle ende wart man Jacobs 
voirs. in stat Conrads voirs. tot mundighen jaren to Conrads 
vors. Ende dit is een Zutphenschen leen. Hijr waren aver in 
manscap manne des zelven Jacobs alss Henric Onbedwongen ende 
Henric van Ockenbroeck gheheiten Voirstman. Beheldelijc Belen, 
des zelven Conrads moder, ore lijfftucht nae uutwysingen oers 
brieffs, beheldelijc mij mijn rechten ende enen egheliken zijns. 

 
111. In den jaere ons Heren MCCCC ende XVI up sunte Johansdach 

Decallatic ontfenck Henrix wijff van Lochem den thende to 
Laerne die Evert Ziberdinx plach to wesen ende IIII malder 
roggen ende IIII mal. coerns stedicheit uytten goede te Wernsynck 
ende den bisteren thende also als den Henric van Lochem plach to 
halden to enen Zutphenschen rechte, als oer die an gestorven is 
van Arnente van Lochem oren zone. Ende droech en daere terstont 
weder up in myn hant ende vertech daer op myt oren vryen wille. 
Also dat zie daer van ontervet is ende ich minen vryen willen daer 
mede doen ende laten machte. Als minen manne wijsden dat rechte 
is als Andries ten Brekenwerde ende Bernt Maelrinck. 

 
112. It. doe dat gheschiet was doe belend ijc daer terstont voert 

Helmychs wive ter Poerten, des selven Henrix dochter van 
Lochem voirs., den thenden ende stedicheit voirs. to enen 
Zutphenschen lene mit enen ponde te verherweden also vake alse 
zich dat geboert. Orkonde der selven manne voirs. Beheldelijc 
mij mijns rechtes ende enen yegeliken des zijns. Daer voir hulde 
Helmich ter Poerten oer man. 

 
[Fol. 17]. 
 
113. In den jaere ons Heren duesent vierhondert ende sestine up des 

helger Cruesdages belende Jacob van Hacfoirde Johanne den Geylen 
dat erve ende dat guet ten Herler in behueff zinre echte kinder 
die hie nu hevet. Orkunde mynre manne van lene als Andres ten 
Brekincwerde ende Bernt Maelrinck. Beheldelijc mij mijns rechtes 
ende enen yegeliken des zijns. 

 
114. In den selven jaer voirs. des anderen daghes na sunte Symon 

ende Judendaghe belende Jacob van Hacfoirde Ghesen Gherwerdinxs 
den Ockencamp. Daer voir hulde Henricus Gherwerdinck oer zoene. 
Orkonde man Andres then Brekenwert, Ghert van Hacfoirde. 
Beheldelijc mij in dessen saken ende elker mallic zijns rechtes. 
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115. In den jaere ons Heren dusent vierhondert ende XVII des vrij- 

daghes na des hilgen Sacramentesdaghe droech up in mijn hant 
Derc van Wijnberghen dat erve ende guet to Tegerdinck, orkunde 
manne, dat gelegen is in den kerspel van Zelem ende verteech 
daer up mit hande, monde. Als die manne wijsden dat recht was 
dat hij daer off entervet were ende ich mijnen vrijen wille 
daer mede doen ende laten mochte. Hijr weren an ende aver 
onthaelt manne als Bernt Maelrinck ende Bernt Hedekinck. 

 
116. It. in den selven jaere voirg. ende up ten selven vorg. dach 

belende ich dat vorg. guet to Tegerdinck Derc den Cnappert 
myt zinen tobehuer in alre maten als dat Derc voirs. vor van 
my gehalden hade, beheldelijc mij mijns rechtes ende al man 
des zijns. Daer die zelve manne voirs. aver ende an weren 
als mit namen Bernt Malrinck ende Bernt Hedekinck. 

 
117. In den jaere ons Heren duezent vierhondert ende XVIII des 

wonsdages na groet Vastavent droech up in myn hant Roloff van 
Urnmen desen thende  hijr na beschreven. Int. den tenden aver 
dat guet to Brunsinck groff ende smal. It. uyt ten guede to 
Gerboldinck IIII mal. roggen, I mal coerns, lil mal. haveren 
ende den smalen tende. Uytten guede to Nyenhues ende ter Bent IIII 
mal roggen, I mal. coerns, lil mal. haveren ende den smalen tende 
van beyden gueden. Uyt Achterlee I mal. coerns ende II hoenre. 
Uyt ter Paelhaer II hoenre, in Zwipe. To Bentloe den tenden 
groff ende smal. To Zweverynch to Duchterden lil mal. roggen ende 
lil mal. coerns ende den smalen tende. It. toe Bodinck to Laerne 
den tenden van V gasten twe gast ende den smalen tende. Ickinck to 
Markeloe den tenden groff ende smal. Ende vertech van den desen 
vurs. tende myt hande ende myt monde. Alse ordel ende recht mynre 
manne wijsede alzo dat hij daer van entervet weer ende ich mijnen 
vrijen wille daer mede doen ende laten mochte. Doe 
dat gheschiet was doe belende ie daer rechte voert den vurs. 
tende Joncfreu Lutgaert van Kuenre mijnre dochter, echte wijff 
Henrix van Keunre, to enen Zutphenschen rechte. In verwarden dat 
zijne ende oer erven den vurs. tenden van mij ende mijnen erven 
halden sollen voert meer. Daer dese saken ghescheden warden aver 
ende an onthaelt mijn manne van lene als Egbert Scamycke ende 
Gosen van Walle. Hijr vor hulde Henrick van Kuenre. 

 
[Fol. 18]. 

 
118. In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende neghentien des 

dinxdages nae sunte Wolberich belende Jacob van Hacfoirden Henric 
Camps ende Engelen, Gheret Elmerich wyf, toe ghelich dat guet 
toe Boechoerst als dat van oeldes to lene halden van der heer- 
scap van Voirden, beheldelic my myns rechten ende mallic des 
sijns. Ende hevet Gheret Elmerich ghehult als een hulder voir 
Engelen sinen wyve voirs. Dair dyt gheschiede dair woirden aver 
enthalt als Jacob van Heker, man myns lieven ghenedighen heren 
van Gelren om ghebrec der mynre op die tijt ende Andries to 
Brekyncwerde als myn beleende man die dair aver enthalt woirden, 
daer al dese voirs. punten ghesciet synt. 
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119. In den selven jaer vorg. des naesten vrydaghes daer na do droech 

mij up yn myn hant Sweder van Below den hoff to Beltrem myt al 
synen tobehorn, uetgheseghet de Hungherbreyde unde de Ruwenhorst 
daer zal Sweder vorg. unde syn ervent mijn man van blyven of 
mynen erven, unde verteech op den vorg. hoff myt hande, myt munde. 
Als ordel unde recht der manne Jacobs vorg. wysede dat Sweder 
vorg. ende syne ervend daer van alink untervet solden wesen un- 
de ie Jacob vorg. mijnen vryen wille daer mede doen machte. 
Dess vorg. eerftale ys [-] herscap van Borclo in der burscap 
[-]/[-]/[-]. Doe dyt ghescheet was du beleende ie Jacob 
vorg. terstunt voert den vorg. hoff in al der maten als vorg. 
steet Delyes van Overgoer to eynen Zutphenschen lene myt eynen 
punde to veerherwerden, beheldelijk my myns rechten ende eynen 
ieweliken des sijns. Oerkunde der selver manne vorg. 

 
120. It. in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende twynch des 

manendages nae belaken Pinxteren doe hulde Engelbert Hervel 
voir Engele dat goet toe Boechorst, gelich als dat Engele dat 
voir ontfangen hadde. Oirkonde mijnre manne van lene Bernt 
Malrync ende Henric Slewich. 

 
121. It. jaer ons Heren dusent vierhondert ende twintich op sunte 

Jacobsdach ontfenc Lizebet van Stenren, wilneer Walters wijff 
van Keppel was, van Jacob van Hacvoerden dat guet to Avesse also 
als men dat van Voirden to halden pleplet tot enen Zutphenschen 
rechte myt enen ponde to veerherwerden, beheldelic my Jacob 
voirs. myns rechten ende een igeliken des syns. Daer dit 
gheschiede daer woerden aver onthalt manne myns lieven ghenedighen 
heren van Gelren, om ghebreck der mynre op die tijt, als Henric 
van Middachten, Gijsbert van Brochoisen ende Wermelt 't Avercamp. 
Ende Deric van Steenre is hulder voir. Lizebet voirs. 

 
[Fol 19]. 

 
122. It. doe die gheschiet was doe beleende ich Jacob voirs. terstunt 

voert in den selven jaer ende op den selven dach voirs. Zweder 
van Beloe dat guet ter Avesse also als men dat van Voirden to 
halden pleget tot enen Zutphenschen lene myt enen ponde te 
veerherwerden, beheldelic my Jacob voirs. my myns rechten ende 
een igeliken des syns. Dair dit gheschiede dair woirden aver ont- 
halt manne myns lieven ghenedighen heren van Gelren, om ghebreck 
der mynre op die tijt, als Gijsbert van Brochusen, Wermelt to 
Averkamp. 

 
123. It. in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende XXI des 

dinxdaghes nae onser Vrouwendach Nativitas droech op in myn 
hant dat guet 't Averwech Zweder Hadekinc ende vertegen dair op. 
Als ordel ende recht der manne wysede dat Zweder voirs. dair aff 
onterfet were ende ie mynre vryen wille dair mede doen machte. 
Doe dat ghesciet was doe beleende ich Jacob als een leenhere 
terstont voert Bernt Onkrude to zulliken rechte als Zweder voirs. 
van my dat to haelden plach, beheldelic my myns rechten ende een 
ygeliken des sijns. Dair dit ghesciede dair weren aver onthaelt 
alse mynre manne van lene Willem die Roede ende Evert syn brueder. 
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124. It. in den jaere ons Heren dusent IIIIC ende XXI op sunte 

Matheus'avent ontfenc Bernt van Voirden, Jane zoen, dat achten- 
deel van der Wedersche to vijff marken. Dair dat ghesciede 
dair woerden aver onthalt alse manne myns ghenedigen heren 
van Gelren, om gebreek der mynre op die tijL, als Jacob van 
Hekeren ende Geret Momme van Kelle. 

 
125. It. in den jaer ons Heren dusent IIIIC ende XXI op sunte 

Gallendach ontfenc Wendel, Henric des Valken dochter, dat guet 
to Lebbync als men dat to lene heylt van der heerscap van 
Voirden, beheldelic my myns rechten ende een ygelik des sijns. 
Ende hijr hevet vair gehult Henric die Valke. Hijr woerden aver 
ende onthaelt dair dit gheschiede als mynre manne van lene 
Bernt Maelrync ende Henric Slewych. 

 
126. It. in den selven vors. jaer van XXI up sunte Katerinenavent 

droech op Derck die Knapper, borgher toe Dotynchem, dat goet 
toe Tegherdinc, gheleghen in den kerspel van Selem, soe als 
hye dat voertides van my ontfanghen hadde unde vertech daer op. 
Als ordel ende recht der manne wisede dat hie daer af ontervet 
wer unde ie mynen vrien willen daer mede doen machte. Doe dat 
ghschet was doe belent ie terstont dair voert Albert Middenderp 
dat selve vors. goet to Tegherdinc tot den selven rechte, be- 
heltlic my myns rechten ende enen yeggheliken des syens. Daer 
dit ghschede worden aver ende an onthalt alse manne myns lieven 
ghenedigen heren van Ghelren Egbert Megheboldinc ende Steven 
Meyerinc. 

 
[Fol. 20]. 

 
127. In den jaer ons Heren dusent IIIIC ende XXII des sonnendages 

na sunte Pulcyen ontfenc Arent van Locum, Henric soen van 
Locum, den Blomenkamp also als sijn moeder voertydes plach van 
my to holden, beheltlic my mijns rechten ende enen iegeliken 
des sijns. Daer dit gescede daer worden over ende an onthalt 
myn man van lene alse Berent Hedekync ende Berent Malrync. 

 
128. In den selven vors. jaer van XXII des dinxedages na sunte 

Pulcyen ontfenc Alit ter Borch dat guet toe Brecwert als 
Andries toe Brecwert voertides plach van my toe holden, 
beheltlic my mijns rechten ende enen iegeliken des sijns. 
Daer dyt gescede daer wert over ende an onthalt alse manne 
van lene alse Henric van Nettelhorst, man mijns genedigen 
heren van Ghelren ende Willem die Rode, mijn man van lene. 
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129. In den selven vors. jaer van XXII des dinxedages na sunte 

Pulcyen droech op Alit ter Borch myt eren gecoren mumbaer dat 
guet to Brecwert ende vertech daer op myt hande, halme ende 
monde. Als ordel ende recht der manne wisede dat sye daer af 
ontervet weer ende ie mynen vrien willen daer mede doen ende 
laten mochte. It. doe dat geseet was doe beleende ie voert 
terstont Evert Depenbroec dat selve vors. guet toe Brecwert, 
beheltlic my mijns rechten ende enen iegheliken des sijns. 
Daer dat gescede worden over ende an onthalt als manne 
myns genedigen heren van Ghelre [-]Willem die Rode [-]. 

 
130. In den jaer van XXII des dynxedaghes na Passchen ontfenc Johan 

Kreinc, Andryes Kreync zoene, den tyende uut den Aelshave ende 
uut Boync to Sutfenschen rechte, beheltlyc my myns rechten ende 
enen yegheliken des sijns. Des tende synt gelegen in den kerspel 
van Vorden. Hijr weren aver ende an onthalt mijne manne van 
lene Henryc Unbedwugen ende Willem Scoltman. 

 
131. It in den selven vors. jaren des vryedaghes na Dyvysione 

Apostalorum belent desen tenden hijr na besereven Everde van 
Oelde. In oerkunde manne van lene alse Wyllem die Roede van 
Heker ende Hyllebrant Boevync. It. den tenden van Lutteken 
Smedynch ende van Salekync smal ende gr·of. It. uut Hallynch 
V scepel roggen stedicheyt ende den smalen tenden. It. uut 
Heerkync toe Langhe III molder roggen ende III molder corens 
ende den smalen tenden. It. uut Eghelinc toe Berchem IIII tend 
molder roggen ende I molder haveren, den smalen tenden. It. 
uut Wyllemynch II molder roggen ende II molder corens ende den 
smalen tenden. It. uut Hyddynch II molder roggen ende II molder 
corens ende den smalen tenden. It. uut Drafzele in Duchterden 
II molder roggen ende II molder corens. It. I scepel roggen 
stedicheyt uut der Wenghe. It. uut Nederlaren I molder roggen 
stedicheit in Zwype. 

 
[Fol. 21]. 
 
132. In den jaer ons Heren dusent vierhonder ende XXIII op 

Allerheilighendach droech op Bernt Oncruuiet dat guiet 't 
Oppenderp mit al syn toebehoer ende mit alsulliken rechte of 
ansprake als hie daer an hebben moechte ende droecht op in 
mijn hant ende verteecht daer op. Als ordel ende recht mynre 
man wist dat hie daer af onteerft wer ende ie daer mede minen 
vrien willen doen moechte. Daer dit ghesciede daer weren aver 
ende aen onthaelt minne manne van leen Hilbrant Buievinc ende 
Andries Uust. 

 
133. It. op dien selven dach ende op die selve tyt voers. ontfenc 

Sweder Hadekinc dat guet 't Uppenderp weder mit sinen toebehoer, 
beheldelic den genen oers rechtes die hie mit mynre hant daer in 
ghesat hevet, mit enen punt te vererven Zutphen rechte. Orcunde 
der selver man vors. Hilbrant Buievinc ende Andries Uust. 
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134. It. op Alreheilighendach droech op Sweder Hadekinc in myn hant I 

stucke ghenuimt voer IIII maelder saet ende ghehuiten dat 
Viercante Stucke, daer naest ghelent is an die ene side Henric 
Wenemerinc ende an die ander side Ludeken Herberinc, streekende 
mit den enen eende an den gronen wech. Unde noch een stucke 
landes daer bi ghelegen ghenuimt voer V scepel saets gheheiten 
die Cruiesgoer, daer naest gheleent is an die ene side Deric ter 
Palhaer unde an die ander Claues Cluseken. Also als die twie 
stucke landes gheleghen sin in den buerscap van Lanen in der. 
keirspel van Lochem. Hier weren aver ende aen onthaelt alse 
mainne mynne leen Hildebrant Buievinc unde Dries Uust. 

 
135. It. dese voers. Alreheiligendach doe belende Jacob die II 

stucke landes, dat enen van IIII maelder sats dat ander van V 
scepel saets, Johan to Haestelberch tot enen Zutphen rechte 
als sich dat geboert mit enen ponde te vererven. Hie weren aver 
ende aen mine manne van leen Hildebrant Buievinc ende Andries 
Uustes. 

 
136. In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende vyve ende 

twyntich des manendages nae sunte Servatius droech op Gheret 
Ribberdinc in myn hant drie stucke landes uyt den guede to 
Ribberdinc gheheiten Kastelsvoert, Bluemenstucke, Weersyncbriel. 
Ende die drie stucke haelden IIII malder zaedes, ghelegen in 
den kirspel van Grolle in die buerscap van Beltrem. Doe dat 
gheschiet was dae beleende ich dit voersc. lant terstont voert 
Jan ter Hoefstede ghelich als dat Gheret voirsc. van my to lene 
to halden plach ten Zutphenschen lene myt enen ponde to 
verherwen,beheldelic my myns rechten ende een ygelichken des 
zijns. Ende wanneer Gheret voirsc. off sijn erfgenamen dit 
voirsc. lant los, soe sal Gheret voirsc. off sijn erfgenamen myt 
enen nyen herwerde ontfangen dat lant voirsc. Hijr weren aver 
ende onthalt myne manne van lene Bernt Hedekinc ende Bernt 
Malrync. 

 

[Fol. 22]. 

[Fol. 23]. 

[Fol. 24]. 

[Fol. 25]. 

[Leeg]. 

[Leeg]. 

[Leeg]. 

 

137. In den vors. jaer van XXII des donredaghes na onser Vrouwen- 
ghebuert ontfenc Wendelken, Johans dochter ten Haghe, dat guet 
toe Lebbync, beheltlyc my mijns rechten ende enen iegheliken 
des sijns. Daer vor hevet ghehult die oelde Johan ten Haghe tot 
des kyndes mundyghen daghen. Hijr weren over ende an onthalt 
alse mijne man van lene Gherret die Korte ende Henryc Hylverdync. 



 

-51- 
 
138. In den jaer ons Hren dusent vierhondert ende XXIII des donre- 

daghes na onser Vrouwen toe Lichtmyssen ontfenc Rolof van 
Vieracker van Jacob van Hacvorde die Graffelsmaet, gelegen in 
den kerspel van Warnsfelde ende in der buerscap van Vieracker, 
beheltlyc my mijnes rechten ende enen ieghelyken des sijns. Dar 
dit geschede daer weren aver ende an onthaelt alse mijn man van 
lene Albert ten Velde ende Lambert Mackync. t. 

 
139. Gheertruyt, dye nu ter tijd Wyllem Pelegrims wijf ys, den hof 

to Herkeler untfanghen. Ende daer heeft vor ghehult Willem 
Pelegrim als Gertrude momber vorg. Beheldelic my m1JnS rechtes 
ende en yeweliken des sijns, ten Zutphenschen rechte. 

 
140. It. ter selver tijd beleent Ghert ter Linden den selven hof to 

Herkeler, beheldelic my ende en yeweliken sijns rechtes, to 
Zutphenschen rechte myt I ponde to verherwen. Orkunde manne. 

 
141. It. Ghert van Baec untfanghen dat gued to Groenenvelde, ghe- 

leghen in den kirspel van Wernsvelde ende in der buerscap van 
Vierackeren, ten Zutphenschen rechte myt I ponde. Oerkunde 
manne. Beheldelic my ende en yeweliken sijns rechts. 

 
142. It. dye vrouwe ten Velde, dye nu ter tijd wijf ys Gherts te 

Velde, untfanghen dat guet ten Velde, gheleghen in den kirspel 
van Wernsfelde ende in der buerscap van Vierackeren, ten 
Zutphenschen rechte myt I ponde. Ende daer vor ghehult Ghert 
ten Velde als en man. Beheldelic my ende en yeweliken sijns 
rechts. Orkunde manne. 

 
143. It. untfanghen een gued, gheleghen bij Daventer, heyt Elmering. 

[Fol. 26]. 

MET AL UNTFANGHEN 
144. It. Lubbert ter Steghen untfanghen dye Stegherslaghe in 

Oechelergoer ende voert dat halve Stegherslach ende voert dat 
Stegherslach daer nu uppe woent Rikewen Waghenijngen ende 
voert dat Stegherslach, gheleghen aver der straten by des 
vorg. Riquijns huys. Also als dese vorg. slaghe geleghen sin 
aver der Zuderaes beke. Voert den Stegher Beterskamp dye um en 
trint groet ys tyen scepel haverlants. Ten Zutphenschen rechte 
myt I ponde, beheldelic my ende en yeweliken sijns rechts. 
Orkunde manne Wyllem Pilgrim ende Arent ten Goy. 



 

-52- 
 

ME AL UNTFANGHEN 
145. It. Henric Bisscop untfanghen ter selver tijd dye twe 

Steghermede, byeen gheleghen tusschen Heckewicker Bredewijcke 
ende Sandersmaet, ende voert dye Sennenberghesmaet, schietende 
up Tedekens Sennenberghesmaet myt den enen ende ende myt den 
anderen ende an den Zudeneng. Voert en stucke lants by Stegher- 
huys, dat umtrint helt VI scepel saets ende en stucke van en 
halven mal. saet, ghelegen tendes Soermanshave. Voert den 
Stapelacker van VI scepel saet ende den Rietacker van III scep. 
saet. Ende voert II ander stucke, ellic van III scep. saet, 
dye ghelike groet syn, gelegen in den Laen, myt oeren toehe- 
hoer ende en stucke van I mal. saet ende scut up dye 
Vondermaet. Ende en lantstucke van III scep. saet ende scut 
up Wyllems maet van Baec, voert de hofstede daer Soerman up 
woent. Ten Zutphenschen rechte myt en ponde, beheldelic my 
ende en yeweliken sijns rechts. Oerkunde manne als vorg. 
staen. 

 
146. It. Jacob ter Steghe untfangh dye hofstede ter Stege ter selver 

tijd en Gherdelands, gelegen bij der hofstede ende en half maelder 
seat. Ende den Stegherkamp ende Stegherhuerne ende dye anewende 
myt den cleynen stucke daer an gelegen van III scep. saet. Ende 
Stegherbyle van I mal. saet ende en stucke up Zudeneng. Ende en 
stucke lants, gelegen tusschen des hertoghenlande, Hecwickerlande. 
To Zutphenschen rechte myt I ponde to verherwen, beheldelic my 
ende en yeweliken sijns rechts. Orkunde manne vorg. 

 
147. In den jaer van Illlc ende XIII des wonsdages nae Pinxten droech 

up in mijn hant Evert Campinck, oerkunde mijnre manne nae be- 
screven, dat guet toe Elmering mit al zinen toebehaere ende 
vertech daer upp. Als oerdel ende recht mynnen manne wijsden. 
Ende hij van mij toe lene plach toe haelden toe Zutphenschen 
rechte. In behoeff zijns soens etcetera Everts. In orkunde mijnre 
manne als Roloff van Ummen ende Egbert Scammycke. Doe dat 
ghesciet was doe belende ie daer terstont voert den selven 
Everts zoen voirs. dat selve guet toe Zutphenschen rechte. 
Orkunder der selver manne voirs. Beheldelijc mij mijns rechtes 
ende enen yegeliken sijns. 

 
148. It. op die selve reijse die selver Evert dat selve guet voirs. 

Evert Kampynck, sinen vader, tot rechter lijftoch also lange 
als he levet. Oirkunde manne voirs. Beheldelic mijns rechten 
ende een yegelicken sijns. 
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[Fol. 27]. 

 
NIET UNTFANGEN 

149. In den zelven jaer voirs. des donredaghes nae onser Vrouwen 
Visitatie ontfenck Gert Ylmerinck van mij toe lenen die hof- 
stede ter Steghe mijtten halven maelder sade daer toe neven 
gheleghen ende mitter lose die ie van der hofstede an ander 
hofstede die toe den goede ghehoert hebben ende oeck mit mijnen 
antelle, die van den teende die ie van des guedes weghen hadde, 
daer Ghert voirs. weder aff betalen zal alle stedycheit die ie 
van des guedes weghen sculdich was toe betalen. Orkonde mijnre 
manne die daer aver onthaelt weren als Zweder Hadekynck ende 
Andries ten Brekincwoerde. 

 
NIET UNTFANGEN 

150. In den jaer van IIIIC ende XIIII des vriedaghes nae sunte Peter 
toe ingaenden oest droech upp die vrouwe ten Velde mit oren 
gecoren mombaer als Wenemer oren zone droech up in myn hant den 
Velderzuetkamp, gelegen in der buerscap van Vierackeren gelegen 
an den Mekelvelde, ende vertech daer up. Als ordel ende recht 
mynre manne wijseden dat zie daer off untervet were ende ie mynen 
vrien wille daer meden doen mochte. Hijr aver ende an onthaelt 
myne manne van lene daer dit voir gheschiet is alze Lubbert ter 
Steghe ende Bernt Camps. 

 
151. It. doe dit ghesciet was doe beleende ie den selven vors. 

Velderzuetkamp Engelberte, Lubbers zoen ter Steghe, tote 
Zutphenschen rechte mit enen ponde toe verherweden alzo als 
zich dat geboert, beheldelijc mij mijns rechten ende enen 
yegheliken des zyns. Orkonder der selver manne vors. als 
Lubbert ter Stege ende Bernt Camps. 

 
152. In den van IIIIC ende XIIII des donredages nae sunte Jacob 

droech up Jutte ten Velde mit oren ghecoren mombaer, die oer doer 
ghegeven waert alse recht was, Henric Stokebrant den Lantkamp 
mit enen weghe daer toe hoornde is in mijn hant, orkonde mijnre 
manne nae bechreven, unde verthech daer upp. Als ordel ende 
recht wijsede dat zie daer off untervet were ende ie mijnen 
vrien wille daer mede doen mochte. Manne daer aver onthaelt 
Willem Pelgrum ende Johan Camp. 

 
153. It doe dat gheciet was belende ie rechte voert Henric Badinghe 

den voirs. camp ende wech to Zutphenschen rechte mit enen ponde 
to verherweden als zich dat gheboert, beheldelijc mij mijns 
rechte ende enen yegheliken des zins. Orkonde der selver manne 
voirs. 
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154. It. in den jaer van IIIIC ende twintich op sunte Servaes'dach 

ontfenc Ghosen Ylmerync, Gheret Ylmerync zoen den God ghenedich 
sij, da die hoff ter Stheghen myt sullen tobeoer als Gheret voirs. 
dat van my to lene plach to haelden. In zulken voerwerden dat 
Aelbert Ylmeric hulder voer ghewoerden is hent des Ghosen dat kynt 
toe synen myndyghen daghe toe comet, soe sal Gosen dat kynt voirs. 
selveren syn huldinghe doen. Daer dyt gheschyede daer weren aver 
ende onthalt als myne manne van lene Bernt Maelrync ende Henric 
Stedewich. 

 
[Fol. 28]. 
 
155. In 't jiaer unset Heren dusent vierhondert ende XXI des neesten 

sonnendages nae Dertienden bekande Alberd to den Velde ende 
droech up in myne hande al alsodaen rech als he hadde in mynen 
lene als van den gode to den Velde, in behoff Wenemers sines 
broders. Also dat de manne wyseden dat Aelbert vorg. daer off 
onterff were ende Wenemer synen wyllen daer mede doen machte, 
behellich den leenheren synes rechtes. Manne de daer onthalt 
weren Bernd Malerynck ende Henrick Wynnekinc. 

 
156. It. in den selven jaren also vorg. is ende upp de selve tijt 

de droech upp Wenemer to den Velde in myne hant enen camp de 
gheheyten is de Lagecamp, de in myn leen als in dat goed to 
den Velde to horen plach, ende verteech daer up. Als oerdel 
unde recht mynre manne van lene wyzeden dat Wenemer daer aff 
onterff were unde ich mynen vryen wyllen daer mede doen mochte. 
Doe dat ghescheet was do beleende ich to der stont daer voert 
Lambert Makynghe den vorg. camp, behellych my myns rechtes ende 
enen elyken des synes. Daer weren an unde over als myne manne 
van leenne onthalt Bernd Malerynck ende Henryck Wynnekynck. 
Ende Alijt sien echte wijf hevet mede vertegen. 

 
157. In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende XXIII des 

saterdaghes na sunte Pauwel ontfenc Albert ten Velde van Jacob 
van Hacvorden dat guet ten Velde als een munbaer van weghen 
Gherret ten Veld, Wenemer sone ten Velde, hent toe sijnen 
mundyghen daghen toe, beheltlic my mijnes rechten ende enen 
ieghelyken des sijns. Hijr weren aver ende an onthaelt alse 
mijne man van lene Berent Hedekync ende Lambert Mackync. 

 
158. In den jaere ons Heren M virhondert ende XVI up ons Heren 

Hemelvardenavent droech up in onse hant, alse vor en Zutphens, 
Joncfrou Agnese van den Ruetenberghe ende Egbert Hake van den 
Ruetenberghe dat erve ende goed to Huetinck, dat geleghen is in 
den kerspel van Swolle ende in der burscap van Wijtman. Also 
dat wij onsen vrien willen daer mede doen ende laten mochten 
alse die manne wijsen dat recht is. Dit daer aver onthaelt weren 
als Albert van Reme ende Derc Wolbers. 
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159. It. doe dat gheschiet was doe belende ich Geriit van Hacforden 

ende Joncfrou Agnse terstont voert Aernde den Zwarten dat guet 
to Huetinck. Orconde der selver manne voirs. Beheldelijc ons onzes 
rechtes ende enen yegheliken des zijns. 

 
160. In den jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier ende twintich 

des manendages nae Oculi droech op Lambert Mackinc in myn hant 
enen kamp ghheiten die Langhekamp, die in myn leen hoert als in 
dat guet to den Velde, ende verteech dair op. Als ordel ende 
recht mynre manne van lene wyzeden dat Lambert dair geheel aff 
onterff were ende ich dair mynen vryen wille dar mede doen mochte. 
Doe dat ghschiet was doe beleende ich terstont voert Alijt, 
vrouwe to Machkinc, den voirs. kamp ende dair wart voir [-] 
hulder Henric Meirinch, bruder Alijts voirs. beheldelic my myns 
rechten ende een igelicken des syns. Ende dair weren an ende 
aver onthalt als myne manne van lene Bernt Hedekinc ende Henric 
Hilverdinc. 

 
[Fol. 29]. 
 
161.  In den jaer ons Heren M vierhondert ende XXIIII op sunte 

Luciendach droech op Aelbert ten Velde sine momberscap als 
hie hadde van den guden ten Velde Alyt, zelighe Wenemers 
syns broder wyven ende oren erven, ende verteech daer op. Als 
ordel ende recht wist der manne dat he of syn erven daer gheen 
recht to den hadden ende Alyt ten Velde veers. die momberscap 
bruken mach of oeren erven. Daer dit ghesciede weren aver ende 
aen Henric Hilverinc. Doe terstont ontfenc Alyt, zelighe 
Wenemers wyf, die momberscap tot oerre behoef ende tot oren erven. 
Daer hulde voer Kerstken oer broeder. Ende orkunde der selver 
man Aelber Ilmerinc ende Henric Hilverdinc. Beheldelic my 
mins rechts ende een ygelic des syns. 
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Bijlage III. 

I.H. 389. 

[Fol. 1]. 
 

Anno Domini. 
0 

1. Anno LXXXII dess donredages nae sunte Pauwelsdagen Conversienis 
heefft vercofft Alydt Roevers myt Jacob Scaerp, oeren echte man 
ind mombair, Sweder Hyssijnck ind synen erven een stucke landes 
uut Lebbynck, dat myn leen is, van vier maelder saetlandes 
geheyten den Smaller, gelegen op den Lynder Eng. Nae bepalungen 
alz die brieff den myn van den seligen gedachten Zweder vursr. 
dair van gegeven heefft ind mede Jacob Scarp besegelt heefft. 
Ind van mynen vader Gerit van Hacforden entfangen heeft ind 
voirt van mij entfangen ind haelden sall ten Zutphenschen 
rechten soe ducke dess geboirt. Orkonde manne van leen Werner 
Weeynck, Geerdt Hasskijnck. 

 
2. In den jaer ons Heren MCCCCLIIII doe belende Geryt van Hacvoert 

Fereck van Baer den tenden to Merynck gerof ende sssmal to enen 
Zutphens rechten. In oerkende mynre belender mane Herman Bruer 
en Hermen Taft. 

 
3. In den jaer van LV doe heft utghegaen ende opgedargen verowe 

ten Brynck dat erve en guet to Veltcamp, gelegen in der bursap 
van Veldewync, to behof oere dochter. Verowen oer momber 
Henryc, das oer man. Beheltelyc my myns rechten ende igelycken 
des syns to enen Zutphenschen rechten. In oerconde mynnere 
belender mane Hermen Bruer ende Henryc van Back. 

 
4. In den jaer onss Heren MCCCCLXVII des maendages nae sunte 

Lucie doe beleende Gerit van Hacforde Gerit ten Harler dat 
guet ten Harler myt synen toebehoer, gelegen in den kerspel 
van Voirden in der busscop van Lynde, toe enen Zutphenschen 
rechte. Oirkende myner beleende manne Gerit Hovelinck ende 
Hinrick Leifferinck. Beheltelick my myns rechtes ende eynen 
iuweliken syns. 

 
[Fol. 2] 

Voerden 

In den jaere ons Heren MCCCC negen ende twintich up sunte 
Jeronimus'dach beleende Gerijt van Hacfoirden sine manne. Oercunde 
manne mynes heren van Gelren, umme ghebreck der sijnre, als Jacob 
van Heker ende Henric die Valke. 
 
It. dit sint die leene in den kirspel van Voerden. 

 
5. In dat ierste beleent Henric die Unbedwungen dat halve guet 

to Wesselinck, ghelegen in den kirspel van Voirden in der 
burscap van Bramel, to enen pende. Oercunde der selver manne 
vurs. 
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6. Item up die selve tijt hevet beleent Gerijt van Hacfoirden 

Konrat van den Goye dat guet te Veltcampt, ghelegen in den 
vurs. kirspel in der buerscap van Veltwijc, to verherwen 
myt enen ponde. Oercunde der selver manne vurs. 

 
7. It. up die selve tijt belent Tyman up den Kelre die ander 

helfte van den guede to Wesselinck to enen Zutphenschen rechte, 
ghelegen in den vurs. kispel in der buerschap van Veldewijc. 
Oercunde der selver manne vurs. 

 
8. It. up die selve tijt beleent Johan Kreginc, Andries soen, den 

teenden uiet den Elshoef ende uiet Bodinck myt sinen tobehoer, 
ghelegen in den vurs. kirspel in der buerscap van Veldewijc, 
to enen Zutphenschen rechte myt enen ponde. 

 
It. to gedencken Hylbranns wyf van Telyter. 

 

9. Item up die selve tijt beleent Henric, Alberts sone, dat guet 
to Westenenge myt sinen toebehore, ghelegen in den vurs. 
kirspel in der buerscap van Veldewijc, to enen Zutphenschen 
rechte myt enen ponde. Oercunde der selver manne vurs. 

 

10.   It. to der selver tijt beleent Berent van Vurden, Johans soen, 
dat aechtendeel van der Wedersche to vijf maerken. 
Oercunde der selver manne vurs. 

 
11 . It. up die selve tijt beleent Henric Kamp dat guet to 

Buckeshoerst, gelegen in den vurs. kirspel, to enen Zutphen- 
schen rechte. Oercunde der selver manne vurs. 

 
12. It. up die selve tijt beleent Juffer Alide, Lubertes wijf, 

van Remen dat guet ter Avese, ghelegen in den vurs. kirspel, 
ten Zutphenschen rechte. Daer voer hevet ghehuldet Lubert van 
Remen, oer man. Oercunde der selver manne vurs. 

 
13. It. to der selver tijt beleent Johan ten Harler dat guet ten 

Haerler myt sinen tobehoer, ghelegen in den vurs. kirspel in 
der buerscap van Linde, to enen Zutphenschen rechte. 

 

14. It up die selve tijt beleent Henric ten Meddeler dat guet 
ten Berencamp myt sinen toebehore, gelegen in den vurs. 
kirspel, to enen ponde. Oercunde der selver manne vurs. 

 

[Fol. 3] 
 
15. It. up die selve tijt beleent Engelbert van den Gyre enen 

teenden die gelegen is in den kirspel van Voirden in der bur- 
scap van Linde to enen Zutphenschen rechte. Oereinde der selver 
manne. 
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16. It. den selven teenden noch beleent Juffer Griete van Baeck, 

geheyten van den Gyre. Daer aff man is ghewoerden oer broder 
Wyllem van Baeck. Beheldelijc my myns rechtes unde een yslic 
des sijns to enen Zutphenschen rechte. 

 
17. It. to der selver tijt beleent Berent Maelrinck dat guet to 

Luetteken Venhoerstinck myt sinen tobehore, gelegen in den 
vurs. kirspel in der buerscap van Delden, to enen Zutphenschen 
rechte. Oercunde der selve manne vurs. 

 
18. It. up die selve tijt beleent Henric Hilverdinck dat guet to 

Lutiken Wijnnekinck myt sinen toebehoer, gelegen in den vurs. 
kirspel in der buerscap van Mossel, to enen Zutphenschen 
rechte. Oercunde der selver manne vurs. 

 

19. It. anno LXXV 0 heefft ontfangen Ludeken Wynnekynck sins zoen 
dat guet toe Luetycke Wynnekinck. Orkonde mynre manne van leen 
Geert Havelinck ind Bernt Ketell, man myns heren van den 
Berge.Dess manendages post Octans Pentecostes. 

 
20. It. up die selve tijt beleent Wendel, Henrickes Valken dochter, 

dat guet to Lebbinck myt al sijnen toebehoer, ghelegen in den 
vurs. kirspel in der buerscap van Linde, ten Zutphenschen 
rechte. Daer hevet voir gehult Wessel Romer, oer man. Oercunde 
der selver manne vurs. 

 
21. It. in de jaere van XXX up sunte Johansdaech ante Poertam 

Latinam beleende Gerijt van Hacfoirden Derijc van Baer den 
teenden aver Meyerinck smael ende groe, gelegen in den vurs. 
kirspel in der buerschap to Honichulo. Oerkunde myn beleende 
manne Albert Myddeldaerpe ende Albert Ylmerinck. Beheldelic 
mij mijns rechts en een ysliken des sijns. 

 
22. Int jaere van XXXI des irsten sonnendages na sunte Mauritius 

beleende Gerijt van Hacfoirden Belyen van Duringen den Blomen- 
camp, so als die ghelegen is in den vurs. kirspel van Vurden 
in der burscap van Veldewick, ten Zutphenschen rechte myt eenen 
ponde to verherwen. Daer vur ghehuldet hevet Johan van 
Steenren. Oerkunden myne beleende manne Berent Hedekinck ende 
Berent Maelrinck. Beheldelic my myns rechten ende een ysliken 
des sijns. 

 
23. In den jaere ons Heren MCCCC ende XXXII up sunte Peters ende 

Pauwelsavent heb ie Gerijt van Hacfoirden ghegeven Johanne van 
Buloe, bastart, een hofstede die gheheyten is die Quequem- 
boerch, so als die ghelegen is in den vurs. kirspel tegen der 
Wedemkamp, streekende mytter eenre sijt an die strate ende an 
der maerke ende mytter ander sijt an Vurdenre Koppel. 
In varworden dat he die vurs. hofstede sal erven an sijne echte 
kinder unde anders an ghene erfgenamen. 
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Wert sake dat he storve ende gheen echte kinder aechter en leet 
so solde die vurs. hofste myt oren tobehoer weder komen up my 
ende up myne erfgenamen. Des so sal he unde sijne echte kinder 
die vurs. hofste holden vur een Zutphensch leen van my ende 
van mynen erfgenamen. Do dat ghescheet was terstont so he ie 
Gerijt vurs. belleent Johanne vurs die vurs. hofste myt oren 
tobehoer ten Zutphenschen rechte myt eenen ponde to verherwen. 
Beheldelic my myns rechtes ende een isliken des sijns. 
Oerkunde myne beleende manne die daer aver unthalt worden 
Berent Hedekinck ende Berent Maelrinck. 

 
[Fol. 4] 

 
24. It. in den jair doe men schrief viertienhondert drieundartich 

hevet beleent Wendel, Henrix Valken dochter, dat guet toe 
Lebbijng mit all sijnen toebehoer, gelegen in den kirspell van 
Vurden in der boerschapp van Lijnde, toe Zutphenschen rechten. 
Und dair hevet voir ghehult Jan Rofs, oer soen. (a) 
Oerkunde manne mijns heren van Ghelren als Ghijsberth van 
Bruechusen und Gherijt van Kell. 

 
25. In den jaer do men screeff veerteenhondert XXXVII beleende 

Gheert van Hacvoerde Tyes Voerstman dat halve guet to 
Wesselynck myt synen tobehoer, to behoeff der Borrenhoff, to 
enen Sutphenschen rechte. Oerkonde manne Johan Kregynck, Johan 
Stuerman. 

 
26. In den jaer do men screeff veertyenhundert XXXVII beleende 

Gheert van Hacvoerde de vrouwe van Bramele dat halve guet to 
Wesselynck myt synen tobehoer. Daer heft vor ghehult Marselijs 
van Bramele, oer sone. Oerkunde mynre belender manne Johan 
Kregynck ende Johan van Steenre. 

c 
27. In den jaer ons Heren do men screeff M IIII XXXVII beleende 

Gheert van Hacforde Ghertrude,Roleff wyff van Stenverde, dat 
guet to Westenenghe myt synen tobehoer to enen Sutphenschen 
rechte. Daer heft vor ghehult Roleff van Stenverde, ore man. 
Orkonde mynre belender man Andrees Yseren, Ghert soen, Johan 
Kregynck, Andrees soen. 

 
28. In den jaer uns Heren MCCCC ende XXXVI des donredaghes na 

mytvasten do belende Gheert van Hacfoerde her Steven, synen 
broder, dat guet to Wunnyck, dat guet to Tegherdinck mytten 
tenden de to Tegherdyngh hoert ende den Bucker ende Schonnevelt 
tot enen Sutphenschen rechte myt enen punde to verherweden. 
Orkonde mynre belender manne Johan Wittenberch unde Johan van 
Stenre. 

 
It. 

 
(a)"Jan Rofs oer soen" is geschreven in een andere hand. De oor- 

spronkelijke tekst "Goesen van Beke verre suster" is doorge- 
streept. 
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29. It. in jaer ons Heren dusent vijrhundert ende XXXIX belende 

Geryt van Hacvort Sueder to Langel eyn maet dye hy gekoch hefft 
van Bernt Malrynck, dye gelegen ys in den Dellescenbruch to 
eynen Sutman Reych, myt eynen punt to verhaven. Orkunde myn 
belenden manne Gert Harstynck ende Albert Medeldarp. 

 
30. It. in jaer ons Heren dusent vijrhundert ende XXXIX belende 

Gerijt van Hacforde Wyllem van Meydeler dat Fenharstynck kempen 
ende eyn maet dye daer to hoert tot eynen Sutphen recht. 
Orkunde man Jan ten Herler ende Henrich ten Meydeler. 

 
[Fol. 5]. 

 
31. In den Jalr ons Hern dusent vyerhundert een ende vyertich des 

nesten dinxdages na sent Egidius beleende Gerijt van Hacforden 
Gerijde Taft dat halve guet to Wesselynck to behueff hern 
Borrenhoff. Orkonde mynre beleender manne Andries Ysern, 
Gerijts soen ende Johan Kreynck. 

 
32. In den jair ons Heren dusent vyerhundert twe ind vyertich des 

nesten wonsdages na sent Jacobsdagbe beleende ich Gerijt van 
Hacfoirden Luedeken Wynnekynck dat erve ind guet geheyten 
Luytke Wynnekynck myt synen tobehoer, soe als dat gelegen is in 
dan kerspel van Voirden. Oirkunde myne beleende manne Jacob van 
Hacfoirden ind Bernt Maelrynck. 

 
33. In den jaer ons Heren dusent vyerhundert XLIII des dyxdaghs na 

sunte Mychgel belende Geryt van Hacfforde Engelen, Herman 
Berners husvrowe, den tynden aver Elshaffve unde Boedyng tot 
enen Sutphensche rechten. Orkonde mynre belende manne Jacob van 
Hacvorde unde Bernt Malryng. 

 

34. In den jaer ons Heren dusent vyerhundert ende XLVII0   des nesten 
dynxdaches na Lychtmyssen beleende ich Gerijt van Hacfoirde 
Andryes Kreijnck dat guet to Veltkampe, gelegen in den kerspel 
van Voerden in der buerschap van Veltwijck, to verherwen myt 
enen ponde. Oirkunde myne beleende manne Jacob van Hacfoerde 
ende Herman Barner. 

 
35. In den jaren ons Heren dusent vierhondert ende seven indt 

sestich doe beleend Gherit van Hacforden Jan van Steenre dat 
halve guet to Wesselinck, tot behoeff Bornhaeffs, tot enen 
Zutphenschen recht. Orkunde mynre manne van leen heren Jacob 
van Hacforden, ritter, ind Henrijek van Baeck. 
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36. Int jaer ons Heren dusent vyerhundert XLVIII0 beleende Gerijt 

van Hacforden Jacob Schymmelpennynges soen Andryes dat halff 
erve ende guet to Wesselinck, op sent Agnetendach, to behueff 
hern Borrenhoff ten Zutphenschen rechte. Oirkunde myne beleende 
manne Andryes Kreynck ind Herman Barner. 

 
37. It. in den jaer van LIII belende Geryt van Hacvoert Henryck 

Venhorstynck dat guet to Lutken Venhorstynck to enen Zutphen- 
schen rechten. To oercenden myre belender mane Gert Hofelynck 
ende Henryck to Medeler. 

 
VACAT 

38. In den jaer LIII belende Geryt van Hacvoert Evert Meingerycnk, 
to behof Johan Meingerynck syns soens, den Belomenkamp myt 
synen tobehoer in den Zutphens recht. Oerconde mynne belender 
mane her Jacop van Hacvoert ende Hermen Bruer. 

 
39. In den jaer ons Heren MCCCCLIIII des iersten dynxdages in 

aperyl doe belende Geryt van Hacvoert Henryck Lyeferdynck 
ende Alyt syn huysverwe dat guet to Lutken Venhortynck to 
enen Zutphens rechten, beheltelycken my ende enen igelyck- 
en syns rechtes. In oerconden myre belender mane Feryck van 
Baer ende Bernt Ketel, man myns Jonekeren van den Beryge. 

 
[Fol. 6] 
Wijchmonde 

 
Item den jaere van XXIX up sunt Jeronimus'dach beleende Gerijt van 
Hacfoirden sine manne. Oercunde manne myns heren van Gelren, om 
gebreek der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric die Valke. 

 
40. It. in dat ierste Johan ten Maersche, Evertes soen, dat guet 

ter Stege als dat sijns vaders was, gelegen in den kirspel van 
Wijchmonde, to enen Zutphenschen rechte. Oercunde der selver 
manne vurs. 

 
41. It. up die selve tijt beleent Berent Hedekinck Sijn aendel van 

den guede ter Stege, ghelegen in den vurs. kirspel, ten 
Zutphenschen rechte. Oercunde der selver manne vurs. 

 
42. It. in den jaer van XXX up sunte Johansdach ante Portam 

Latijnam beleende Gerijt van Hacfoirden Albert Elmerinck die 
halve hofstede ter Stege ten Zutphenschen rechte myt enen ponde 
to verherwen, beheldelic my myns rechte ende een isliken des 
Sijns. Orcunde myne beleende manne als Derijc van Baer unde 
Albert Myddeldarpe. 

 
43. It. int jaere van XXX des manendages na Alhilgen beleende 

Gerijt van Hacfoirden Lambert Tycheler die halve hofstede ter 
Stege so als die Gerijt Elmerinck beleent was van Jacob van 
Hacforiden seliger ghedachten, ghelegen in den vurs. kirspel 
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to eenen Zutphenschen rechte myt eenen ponde to verherwen, 
beheldelic my myns rechten ende een isleken des sijns. Oer- 
cunde myne beleende manne als Berent Hedekinck ende Berent 
Maelrinck. 

 
44. Int jaer ons Heren MCCCC twe ende derthtich up sunte 

Pontiendaech droch up Albert Ylmerinck int hant Gerijdes van 
Hacfoirden, sijnen leenheren, die halve Stegerhofstede ende 
dat vierdendeel van den breden Wijel myt oren tobehoer to 
behoeff Wolter Dempinge, so al dat ghelegen is in den vurs. 
kirspel. Doe dat ghescheet was doe beleende ie Gerijt vurs. 
den vurs. Wolter die vurs. hofstede ter Stege unde dat 
vierendeel van den breden Wijel ende al sulic leen na ynhalde 
eens brijfs den Jacob van Hacfoirden, myn vader seliger 
ghedachten, besegelt hevet van broderscheden Jacob ende Lubert 
ter Stegen an die ene sijt ende Jacob Tedekinck, oer neve, an 
die ander sijt, ten Zutphenschen rechte. Beheldelijc my myns 
rechten ende een ysliken des sijns. Oerkunde myne beleende 
manne Berent Hedekinck ende Berent Maelrinck. 
It. dit hoert noech in dat leen ter Stege ende Wolter den 
Dempinge vurs. mede beleent is. It Hoberdinckhoefstede mytten 
huese ende toebehoer ende die kamp die by der Stegen licht doe 
om dat Vondermaeteken, ghelegen by Treginck, om gewijsselt is 
ende twe stucke landes, ghelegen by Tedekinckhoff, so als die 
Jacob Tedekinck plaech aff to tunen ende een ander stucke 
landes, ghelegen by Tedekinckrietacker. Tosamen ghelegen in den 
vurs. kirspel van Wychmonde. 

 
45. In den jair ons Heren MCCCCXXXIII op sunte Benedictus'dagen doe 

beleende Gherijt van Hacforden Baten, Bernt Hedekijnx wijff, en 
stucke lands gheheiten die helfte van den dardeel van den guede 
gheheyten ter Steghe, geleghen in den kirspel van Wichtmonde, 
tot enen Zutphenschen rechte. Oirkonde manne hier na beschreven 
als Wolter die Dempijnghe unde Johan van Beloe. Unde dair heft 
vor gehult Bernt Hedekijng. 

 
[Fol. 7] 

 
46. Int jaer ons Heren dusent vyerhundert ind XLVII op sunte 

Martijnsmysse in den wynter beleende Gerijt van Hacfoirden 
Gerijde Hovenynge sess malder zaet uyt Luetken Wynnekynge tot 
enen Zutphenschen rechte. Oirkunde myne beleende manne Bernt 
Maelrynck unde Henric to Medler. 

 
47. It. in den jaer van LVI na der octafe van den heiligen Sacra- 

ment doe belende Geryt van Hacvort Jofer Alyt, Johans dochter, 
ten Ryn dat halfe erve ende guet to Weselyge, gelegen in den 
kerspel van Voerden, to enen Zutphenschen rechten ende ene 
igelyck des syns. Alsoe als Jute van Braml, oer alder moder, 
daer utgegaen is ende eer tegen heft oer mombaer Henryck van 
Voerthuysen. Oerconde mynere belender mane her Jacob van Hac- 
voert, reyter, Geryt Hafelynck. 
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48. It. in den jaere van LXIX0 op sunte Benedictus'dage doe hulden 
Godert Bruer, Hermans zoen, gehult voer syn moeder als voer 
den tienden ten Eslhave unde Boeynck myt synen toebehoeren, als 
men dat van Gerit van Hacfort toe leen heelt ten Zutphenschen 
rechten myt enen ponde. Orkunde mynre beleender manne Aelbert 
van Steenre unde Herman Taft. 

 
[Fol. 8] 

Waernesfelde 

 
In den jaere van XXIX up sunte Jeronimus'dach beleende Gerijt 
van Hacfoirden sine manne. Oercunde manne mynes heren van 
Gelren, om gebreek der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric 
die Valke. 

 
49. In dat ierste belent Rolof van Vieraeckeren Graffelsmaet, 

gelegen in den kirspel van Waernesfelde, ten Zutphenschen 
rechte. Oercunde der selver manne vurs. 

 
50. It. up die selve tijt beleent Alijt, vrouwe to Mackinck, den 

Langkamp, gelegen in den vurs, kirsp in der buerscap van 
Vieraeckeren. Daer hevet voir gehult oer brader Henric 
Mentinck. Ten Zutphenschen rechte. 

 
51. It. up die selve tijt beleent Henric van Baeck dat guet to 

ACAT Gronenvelde myt sijnen toebehoer, gelegen in den vurs. kirspel 
tot Vieraeckeren, ten Zutphenschen rechten. 

 
52. It. up die selve tijt beleent Gerijt ten Velde dat guet ten 

Velde, in den vurs. kirspel gelengen in der buerscap van 
Vierackeren, ten Zutphenschen rechten. 

 
53. Int jaeren ons Heren dusent vierhundert LXXII des mandage nae 

des hilgen Crucesdagh Inventonis belende Gherijt van Hacforde 
Geride van Baeck hunnen soene dat guet toe Gronevelde myt 
alinck sinen toebehoer to enen Zutfenschen rechte myt enen 
punde toe verharweden. Orkunde mynre belende manne Bernt Kethel 
ende Albert van Stenre. 

 
[Fol. 9] 

 
54. In den jaer van LV doe belende Geryt van Hacvoert Henryc 

Schemyck dat erve ende guet to Wegel, gelegen in den kerspel 
van Lochem/Wije, to enen Zutphenchen rechten. Oerconde mynre 
belender mane Albert Botelhoen ende Geryt die Koerte. Behelte- 
lyc my myns rechten ende en igely des syns. 
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55. It. in den jaer van LV doe belende Geryt van Hacvoert Meynt to 

Herckeler dat erve ende guet to Herckeler, gelegen in den 
kerspel van Lochem, to enen Zutphenschen rechten. Oerconde 
mynre belender mane Jan Hastelbrych ende Deryc, Oeten soen. 
Beheltelyc my myns rechten ende en igelycken des syns. 

 
56. It. Hilleken Dassen heeff entfangen dat guet tot Brandinchorst, 

daer Andries Yseren tolner voer gehuldt had daer nu Andries 
syn zoen voer gehult heefft. Orkunde manne myns gnedigen heren 
van Gelren Henrack Kreynck ind Henrick Kaelsack. Anno LXVII in 
den Meymarkete. 

 
[Fol. 10] 
 

In den jaere van XXIX up sunte Jeroniums'dach beleende Gerijt 
van Hacforden sine manne. Dreunde manne myns heren van Gelren, 
urn gebrech der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric die 
Valke. 

 
57. In dat ierste beleent Jutten, Henric Splinters wijff, dat guet 

to Wenmerinck, gelegen in den kirspel van Lochem in der buer- 
scap van Laer, ten Zutphenschen rechten. Daer hevet voir 
gehult Henric Splinter, oer man. Oercunde der selver manne 
vurs. 

 
58. It. up die selve tijt beleent Gosen van der Hoerst den alingen 

teenden to Nienhues unde to Alderinck grof unde smal, gelegen 
in den vurs. kirspel in der buerscap van Aelde, to enen 
Zutphenschen rechten. 

 
59. It. up die selve tijt beleent Gerijt Asse dat guet to 

Brandinckhoerst, gelegen in den vurs. kirspel, to enen 
Zutphenschen rechte myt enen ponde. 

 
60. Item up die selve tijt beleent Grijete van Lochem VIII maelder 

roggen aver Waernsinck ende den teenden aver Welmerinck, aver 
Zuierinckbrede, aver Bodinck, aver Juffer Hillen lant up den 
Luesgoer. Ende voert al sulke teenden als daer to hoert unde 
daer gelegen in den vurs. kirspel in der buerscap van Laer. 
Ten Zutphenschen rechten. Daer hevet voir gehult Gerijt 
Hoberdinck, oer echte man. Doe dat geschiet was hevet die 
selve Grijte den selve Gerijde an den selven teenden 
getuchtuget to lijftochte rechten. 

 
61. Item up die selve tijt beleent Gerijt Herinck den teenden to 

Brekenwert, gelegen in den vurs. kirspel ende in der buerscap 
van Duchteren, ten Zutphenschen rechten. 

 
62. Item up die selve tijt beleent Alijt, Hilbrant Bovinges wijff, 

den teenden to Nienhues smal ende groff in der buerscap to 
Swijp ende den tenden to Wybeldinck in der buerscap to Langen 
ende twe maelder roggen, twe maelder coerns uute den guede to 
Westerholt ende den smalen teenden ute der buerscap to Duchte- 
ren, tosamen gelegen in den vurs. kirspel, ten Zutphenschen 
rechten. Daer hevet voir gehult Hilbrant Bovinck, oer man. 
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63. Item up die selve tijt beleent Zweder Hadekinck dat guet to 

Uppendaerpe, gelegen in den vurs. kirspel in der buerscap 
van Langen, ten Zutphenschen rechte. 

 
64. It. up die selve tijt beleent Johan ten Nienlambertinck dat 

guet to Nienlambertinck, gelegen in den vurs. kirspel in der 
buerscap to Tuesselle, ten Zutphenschen recht. 

 
65. It. up die selve tijt beleent Gysebert van Oelde dat guet to 

Ovinck en dat guet to Kuttersgoer myt oeren tobehoer, gelegen 
in den vurs. kirspel in der buerscap van Oelde, ten Zutphen- 
schen rechten. 

 
[Fol 11] 
 
66. In den jaere ons Heren MCCCC ende XXX beleende Gerijt van 

Hacfoirden Derijc Woeltbeken den teenden to Oyenck myt sijne 
tobehoer, gelegen in den vurs. kirspel in der buerscap to 
Laren, to vijff maerke. Oercunde man myns heren van Gelren 
Johan Stenderdinck unde myn beleende man Henric Hilverdinck. 

 
67. In den selven jaere vurs. van XXX des manendages na sunte 

Gregorius'dach beleende Gerijt van Hacfoirden Evert van 
Diepenbroek dat guet to Brekenwert myt sijnen toebehoer, 
gelegen in den vurs. kirspel in der buerschap to Duechteren, 
to enen Zutphenschen rechte myt enen punde to verherwiden. 
Oercunde manne myns heren van Gelren, umme gebrech der mijnre 
up dese tijt, Derijc van Bellinchaven unde Gerijt van Kelle. 

 
68. In den jaere ons Heren MCCCC ende XXX up sunte Augustinus'dach 

hevet beleent Gerijt van Hacfoirden Gerijde to Haerkeler dat 
guet to Haerkeler myt sijnen toebehoer, ghelegen in der 
buerschap van Duchteren in den vurs. kirspel, ten Zutphenschen 
leene myt eenen ponde to verherwen. Oercunde myne beleende 
manne Berent Maelrinck ende Henric Hilverdinck. 

 
69. It. in den selven jaeren vors. XXX des sonnendaghes na sunte 

Vite ontvenghe Eevert van Alde: it. toe Dravesvelde II malder 
rogghen ende II malder garsten, it. ut Hiddinck VI scepel 
gersten ende den smalen teende, it. toe Wylminck VI scepel 
rogghen ende VI scepel garsten ende den smalen teende, it toe 
Herkijnck III malder rogghen ende III malder garsten ende den 
smalen teende, it. toe Halinck V scepel roggen ende den smalen 
teende, it. ter Wenghe I scepel rogghen, it. toe Nederlaeer I 
malder rogghen. Ende dit vors. saet dat ut desen gueden ghet 
dat ys alle Sutphensche maet. It. den teende aver dat guet toe 
Sallykijnc smael ende grof, it. toe Lutken Smedekinck den 
teende smael ende grof, it. toe Eegheldinck IIII malder rogghen 
ende I malder haveren, teende maet, ende den smalen teende. 
It. ych Gheryt van Hacvorden heb Eevert van Alde dese vors. 
teende ende guet beleent, beheltlyken my myns rechten ende een 
ijgheliken des siens. Oerkunde myenre beleender man Derych 
Woebeck ende Hilbrant Boevynck. 
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70. In den selven jaer vurs. van XXXI des sonnendages na unser 

Vrouwen Nativitas beleende Gerijt van Hacfoirden Johan Stuer- 
man, van den huesarmen wegen in her Borrenhof, den Duncter- 
kamp, ghelegen in den guede to Bruginc in den vurs. kirspe, 
ten Zutphenschen rechte myt I ponde to verherwen, beheldelic 
my myns rechten ende een ysliken des sijns. Oerkunde myne 
beleende manne daer aver unthalt Berent Hedekinck ende Berent 
Maelrinck. 

 
[Fol. 12] 

 
71. It. in den jaer ons Heren MCCCC een ende dertich des irsten 

wusedach na der octaven van Pinsteren hevet beleent Gerijt 
van Hacfoirden Willem den Roden den teenden to Zwijp myt 
sijnen toebehoer, ghelegen in den vurs. kirspel van Loechem, 
to vijff marken, beheldelijc my myns rechten ende een irsliken 
des sijns. Oerkunde myne beleende manne Hilbrant Bovynck ende 
Berent Maelrinck. 

 

noa 
72. It. in den selven jaere van XXXI up sunte Odolofsdach beleende 

Gerijt van Hacfoirden Willem den roden al sulic erve ende guet 
als he van Zweder Hadekinck ghecoft hevet unde hier na 
bescreven stet. It. die wonninge to Uppendarpe die up der 
Berkel leget ende mytten kamppe unde mytten bongerde die vur 
den dijck leget. Ende vijf maelder saet in Langereng ende een 
stucke roggenlandes gheheyten dat Apeldornenstucke. It. al die 
stedicheit van alinck Uppendarp die die heren van Zutphen daer 
uiet hebben sal willen, mede alinck betalen buten zwers hinder 
ende schaden, ten Zutphenschen rechte myt eenen ponde to 
verherwen, beheldelic my myns rechten ende een isselic des 
sijns. Oerkunde manne van leene als Jacob van Heker, myns heren 
manne van Gelren urn ghebreck des myns up des tijt, unde myn 
beleende man als Hilbrant Bovinck. 

 
73. In den selve jaere van XXXI de sonnendages na unser Vrouwen 

Purificationis beleende Gerijt van Hacfoirden Hillen Schoene- 
veldes, een unmundich kint, uyt Kedelholt II malder gersten 
ende II malder roggen ende uyt Baerhoerst I malder roggen ende 
VI scepel koerns ende aver Kelderholt ende aver Baerhorst den 
smalen teenden, ghelegen in den vurs. kirspel, ten Zutphenschen 
rechte myt I ponde to verherwen. Daer hevet vur ghehuldet 
Derijc Schonevelt. Beheldelijc my myns rechten ende een isliken 
des sijns. Oerkunde myne beleende manne Berent Hedekinck ende 
Johan ten Harler. 

 
DUBITO 

74. In den jaere ons Heren dusent CCCCXXXII des wonsdages na 
Nienjaersdaech droch up Griete van Loechem in hant Grijdes van 
Hacfoirden, oers leenheren, VIII malder roggen stedicheyt aver 
Wernsinck ende den teenden aver Welmerinck, aver Zuierinck 
brede, aver Bodinck, aver Juffer Hillen lant up den Luesgoer 
ende 
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voirt al sulke teenden als daer to hoirt myt Sijnen toebehoer, 
als die ghelegen sijnt in den vurs. kirspel myt oren toebehoer, 
in behoef Evertes Ketelhodes, oer eechten mans. Doe dat 
ghschiet was do beleende die selve Gerijt van Hacfoirden vurs. 
den selven Everde Ketelhoet vurs. den vurs. teenden als die 
vurs. Grijte van my to leene plaech te halden, beheldelijc my 
myns rechten ende een islick des sijns. Oerkunde myne beleende 
manne als Johan van Steenre ende Berent Hedekinck. Ten 
Zutphenschen rechte myt enen ponde to verherwen. 

 
75. In den jare ons Heren MCCCCXXXVII des dinxedages na belokenen 

Paschen do belende Gheert van Hacvoerde Evert Ketelhades sone. 
 
76. In den jaer ons Heren MCCCCXXXVII do belende Gheert van 

Hacforde Johan Stockems dat Vierkante Stucke, dat guet ten 
Ywelande, gelegen in Langeneng. 

 
[Fol. 13] 
 
77. In den Jair ons Heren MCCCCXXXVII doe beleende Geryt van 

Hacvorde Johan Stockems een stucke lands geheyten Ywelant, 
gelegen in langerenghe, unde een stucke lands van X scep. zaets 
dat daer tho hoirt in den Langesbrueke tot enen Zutphenschen 
rechten unde in den kerspel van Lochem. Orkunde mynre beleendet 
manne Johanne van Buerse unde Derick van der Woltbeken. 

 
[---]ontfangen unde heeft nu Woltbeck. (b) 

 
 
78. In den jair ons Heren dusent CCCCXXXVIII doe beleende Gerijt 

van Hacvorde Zweder van Keppell den tienden tot Odinck, 
gelegen in den kerspel van Lochem in der buerschap van Laerne, 
tho vijff mareken, beholtlic my myns rechten unde enen 
yeweliken des zyns. Oerkunde mynre beleender manne Johan van 
Buerse ende Hilbrant Bovinck. 

 
79. It. int jaer ons Heren dusent vyrhundert ende XXXIX belende 

Geryt van Hacvort Jan to Hastelberch dat guet to Brekyncwert 
myt syn tobehoer to eynen Sutvan recht. Orkunde myn belende 
manne Endrys, isser Geryt soen, ende Jan van Stenre. 

 
Dijt nae besereven guet heefft myn vader [-]vri gegeven 
etcetera. (c) 

 
80. It. int jare ons Heren MCCCCXXXXI des mandache na sunte 

Petersdach ad Vynclae belende Geryt van Hacfferde Gerturyt 
van Back uyt Kedelhoelt II malder roggen ende II malder gersten 
ende uyt Baerharst I malder roggen ende VI scepel koerns ende 
oever Kedelhoelt ende Baerharst den smellen tynden, in den 
vors. kerspel, ten Zutphensche recht. Orkunde mynne belende 
man Merselijk van Bramel ende Bernt Malrynck. Daer hefft voer 
gehelt Heynrych Tapitst. 

 
(b)Deze tussenzin is geschreven in een latere hand. Het eerste 

deel, 4 woorden, is onleesbaar door een inktvlek. 
(c) Deze tussenzin is in een latere hand geschreven 
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81.  In den jaer ons Heren MCCCC unde XXXIX des sonnendaghs na sunte 

Mychgiel belende Geryt van Hackfforde Jutte, Henrychs wyff van 
Vorden was, dat Vyerkant Stuck myt vyeff scepel seaes, geleghen 
in den Langheringhe in den keerspel van Lochgam, to 
Sutphensche recht. Daer hefft voer geholt Derych Otte, oer 
soen. Beleende manne Evert van Oelde ende Geryt dye korte. 

 
82. In den jaer ons Heren MCCCC unde XXXXII des gonsdaghs na sunte 

Myttijs belende Geryt van Hacfforde Gyssel Hulscars wijff dat 
halff guet Wenmerwiek myt sijnen toebehoer, geleghen in der 
buerscab van Laeren, to enen Sutphensche rechte. Daer hefft 
voer geholt Herman Hulscars, oer man. Beleende manne Evert van 
Oelde ende Johan van Buerse. 

 
83. In den jaer ons Heren MCCCC unde XXXXII des vrygdaghs na 

Judyka belende Geryt van Hackvorde Grytte ter Harst den tynde 
aver Alerynck unde Nyenhuys, geleghen in den kerspel van 
Locham. Daer hefft voer gehoelt Lambert Sturman. Orkunde 
mynre belender man Jan Kraynck unde Jan Sturman. 

 
quijt gevriet 

84. In den jaer ons Heren MCCCC unde XXXXIII des sonnendaghs na 
sonte Andryes belende Geryt van van Hacfforde Henrych Tyemppe 
uyt Kedelholt II malder gersten unde II mal. roggen unde uyt 
Baerhaerst II malder roggen unde VI scepel koerns unde den 
smallen tyndden aver Keelholt unde Baerharst. Orkonde mynne 
belende manne Jacop van Hacfforde unde Bernt Malrinck. 

 
[Fol.  14] 

 
85. In den jaer ons Heren dusent vyerhondert unde XLIIII des 

gonsdaghs na onser Vrowen Lychmysse belende Geryt van 
Hacvorde Jan ten Nyenlamberdyng, Jans soen, dat guet ten 
Nyenlamberdyng myt synen toebehoer, gelegen in den kerspel 
Lochim in der buerscap van Tuelssel. Orkonde mynne belende 
manna Jacop van Hacvorde unde Gert dye Kartte. Tot enen 
Zutphenschen rechte. 

 
86. In den jaer van XLIIII des naesten dages na sunte Thomas 

hevet Geret van Hacforden beleent Evert van Aelde dat guet 
tho Ovynck ende dat guet tho Kuxgor, gelegegen in den 
kirspelvan Lochem in der burschap van Aelde, myt al horen 
thobehor, beheltlick my ende enen ygeliken syns rechten. 
Orcunde manne Bernt van Vorden, Bernt Maelrynck. 

 
87. In den jaer van XLVII op onser Liever Vrouwenavent Vysitacyonem 

hevet Geret van Hacforden beleent Evert van Aelde dat guet 
to Ovynck ende dat guet tho Kuxgor myt al horen tobehoer, 
gelegen in den kirspel van Lochem in der burschap van Aelde, 
als de Gijsbert van Aelde in vortijden van my to lene tho 
halden plach, beheltlick my ende eyn igelicken sijns rechten. 
Orcunde manne Jacop van Hacfcrden ende Bernt van Vorden. 
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DUBITO 
88. In den jaer ons Heren dusent vyerhundert ende XLVII0 des nesten 

manendages na Lychtmyssen doe beleende ich Gerijt van 
Hacforde Evert Ketelhaets soene Deriche VIII malder roggen 
stedicheyt aver Wernsynck ende den teenden aver Welmerinck, 
aver Zuierynckbrede, aver Bodinck, aver Jonfer Hillen lant 
op den Luesgoer ende vort al sulke teenden als dar to hoert 
halff, als dye gelegen synt in den kerspel van Lochem myt 
oeren tobehoer. Oerkunde myne beleende manne Jacop van 
Hacforden ende Gerijt dye Korte. 

 
Henrick Zoruiswes 

89. In den jair ons Heren dusent vyerhundert ende XLVII0 des 
dinxdages na sent Lambert beleende ich Gerijt van Hacforden 
Lubben, Gryeten dochter, ter Horst den teende aver Aelerynck 
ende Nyenhuys, gelegen in den kerspel van Lochem. Ende dar 
heft voir gehuellt Rijnt Pijel. Oirkunde myne beleende manne 
Jacop van Hacforden ende Roloff ter Poerten. 

 
90. In den jaer ons Heren MCCCC vyerhondert twe ende vyftych op 

sunt Joansavent doe belende Geryt van Hacvoert Hermen Meine 
den Dunterekamp to behof der huysarmen in der Brorenhof to 
Zutphen to enen Zutphenschen rechten. To oerconden mynre 
belender mane Hermen Bruer ende Hermen Tast. 

 
91. It. den hoff toe Wengele in den kerspel to Wije. In den jair 

onss Heren dusent vierhondert ende acht ende tsoventich des 
donredages nae sente Johansdach ante Portam Latinam doe 
beleende Gherijt van Hacforden Lambert, Claewes soen, burger 
toe Deventer tot behoeff des hilligen Sacramentsgilde in onser 
Liever Vrouwenkercke bynnen ende den huysarmen vijff ende 
twyntich goldenen Rijnsche gulden jaerliker renthen uyt den 
hoff ende erve toe Wengele myt synen alyngen tobehoeren, 
gelegen in den kerspel van Wije. Oirkonde mynen beleenden manne 
Henrick van Depenbroeck ende Ghoert Berner. Tot enen 
Zutphenschen rechte myt enen ponde toe verhegewerden, beheulick 
my ende mynen erven ende een iclik sijns rechts. [---] (d) 

 
[Fol. 15] 

 
92. In den jaer oens Heren MCCCC en de LXII in die Pynsteren 

Heyligedage doe beleende Gerit van Hacfort Johan Splynter dat 
halve guet Wenmerinck toe Zutphen recten, in den kerspel van 
Lochem in der boerscap van Laer. Oerkonde beleende man Beernt 
Ketel ende Henric toe Velthussen. 

 
93. It. in den jaer ons Heren MCCCCLXVII up onser Leven Vrouwen- 

dach Nativitatis doe beleende Gerit van Hacforde Wolter van 
Oelde, Evert sonne. It. ontveng Wolter vors. ut Dravesvelde II 
molder roggen ende II molder garsten. 

 
(d) Hier een notitie uit 1657. 
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It. ut Hyddynck VI scepel roggen ende VI scepel gersten ende 
den smalen teende. It. to Wylmyck VI scepel roggen ende VI 
scepel gersten ende den smalen teende. It. toe Herkynck III 
mol. ende III mol. gersten ende den smaelen teende. It. toe 
Halinck V scepel roggen ende den smalen teende. It. ter Wenge 
I scepel roggen. It. toe Nederlaer I mol. roggen. Ende dijt 
vors. saet dat ut desen gueden ghet dat is alle Zutphensche 
mate. It. ten teenden over dat guet to Sallikynck smael ende 
groeff. It. toe Lutken Smedinck den teenden smael ende groeff. 
It. to Eegeldynck III mol. roggen en de I mol. haveren, 
teende mate, ende den smaelen tende. 

 
94. It. up de selve tijt Gerit van Hacfort beleende Wolter van 

Oelde dat guet toe Ovynck ende dat guet tho Kuxgor myt allen 
synen toebehoer, gelegen in den keerspel van Lochem in der 
burscap van Oelde, beheltelick my myns rechtes ende eynen 
iwieliken des synes. 

 

95. It. in den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXV0 op 
Philippi et Jacob heefft Gerit van Hacforden beleent Griete 
van Baeck, wedue Otten van Echtelt nu huysfroweis Jan van den 
Steenhuijss, Labbenteynde myt allen synen toebehoer, gelegen 
in den kirspell van Voirden in der buerscap van Lynde. Voir 
gehult der jonge Jan van Middachten. Orkonde mynre manne 
Gadert Beruer ende Aelbert van Steenre. 

 

[Fol. 16] 
 
[Fol. 17] 

[Leeg] 

 

Gronloe 
 
In den jaere van XXIX up sunte Jeronimus'dach beleende Gerijt van 
Hacfoirden sine manne. Oercunde myns heren van Gelren, um gebreek 
der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric die Valke. 
 
96. In dat ierste beleent Johan ter Hoefstede Stefelswoert ende 

Blomenstucke ende die Wernenschenbrede myt oren toebehore, 
gelegen in den kirspel van Gronlo in der buerscap van Beltrem, 
ten Zutphenschen rechten. Orcunde der selver manne vurs. 

 
97. Item to der selver tijt beleent Eggehert ter Schoet dat guet 

ter Schoet, gelegen in den kirspel van Gronlo in der buerscap 
van Beltrem, ten Zutphenschen rechten. 

 
98. Item ter selver tijt beleent Johan Kemppinck geheyten 

Wijttenbaerch ende Stijnen sijne echten wijve die, die had 
Herinck (e), Haverwoert, die Henischemaet, den Katerkamp unde 
drie maelder saetlandes, gelegen in den Mersche, unde is 
gecomen uiet den hoeff to Beltrem, gelegen in den vurs. 
kirspel, unde ses voederhoyesgewas, gelegen in der Havermaet. 
In al der foermen als die brijff begrepen hevet den Jacob van 
Hacfoirden besegelt hevet Johanne Budden. Ten Zutphenschen 
rechten. It. die bi Voerden hort sall Herman van Diepenbraeek 
ontfangen. (f) 

 
(e)Deze tussenvoeging in een andere hand. 
(f)Deze laatste zin is in een latere hand. 



 

-71- 
 
99. Item up die selve tijt beleent Johan van Beloe die Ruwenheerst 

ende die Hungerbreyde myt oren toebehore, gelegen in den vurs. 
kirspel in der buerscap van Beltrem, ten Zutphenschen rechten. 

 
100. It. up die selve tijt beleent Derijc Ketel ende Yelijs to 

Avergoer den hoff to Beltrem na utwijsinge der brieve die he 
hevet van Jacob van Hacfoirden, gelegen in den vurs. kirspel, 
ten Zutphenschen rechten. 

 
101. Item up die selve tijt belent Gerijt den Koerten dat guet to 

Zuierdinck myt sinen tobehoer, gelegen in den vurs. kirspel 
in der buerschap to Lintfelde, ten Zutphenschen rechten. 

 
102. Item to der selver tijt droech up Gerijt Ribbertinck in hant 

Gerijdes van Hacfoirden, des leenheren, dat guet to 
Ribbertinck myt sijnen tobehoer. Oercunde der selver manne 
sijnen vrien willen mede te done. Do dat geschijt was so hevet 
Gerijt van Hacfoirden beleent dat selve guet Wijllem van Nede. 
Dat selve voergenemede guet gelegen in den vurs. kirspel, ten 
Zutphenschen rech, unde gelegen in der buerscap van Beltrem. 

 
103. It. up die selve tijt beleent Henric to der Scharenboerch dat 

guet ter Scharenboerch, gelegen in den vurs. kirspel in der 
buerscap van Beltrem, ten Zutphenschen rechten. 

 
[Fol. 18] 

 
104. Item up die selve beleent Sweder ten Holte dat guet to 

Elverkinck, gelegen in den vurs. kirspel in der buerscap van 
Beltrem, ten Zutphenschen rechten. 

 
Sall entfangen Herman van Diepenbroeck. (g) 

 
105. Int jaere ons Heren MCCCC ende XXXI des saterdages na Perpetue 

et Felicitatis belende Gerijt van Hacfoirden Helewich van 
Herven den hoef to Beltrem, in al der maten als Derijc Ketel 
ende Ielijs to Avergoer van my dat untfangen hebben na 
uietwisinge der brieven die se hebben van Jacob van 
Hacfoirden. Daer vur ghehuldet hevet Willem van Herven, oer 
man. Beheldelic my myns rechten ende een isliken des sijns, 
to eenen Zutphenschen rechte myt eenen ponde toe verherwien. 
Oercunde myne beleende manne als Berent Hedekinck unde Berent 
Maelrinck. 

 
106. In den jaere ons Heren MCCCCXXXII up vigilia Peter et Pauwels 

droech up Zweder ten Holte dat erve ende guet to Elverkinck 
myt sijnen tobehoer, als dat ghelegen is in den vurs. kirspel 
van Gronlo in der burscap van Beltrem, in myn hant, Gerdes 
van Hacfoirden sijns leenheren, mynen willen mede to done. Do 
dat gheschiet was terstont do beleende ie Gerijt vurs. dat 
selve erve ende guet to Elverkinck myt sijnen t behoer, als 
dat ghelegen is, Derijc Husekinck ten Zutphenschen rechte myt 
eenen ponde to verherwen. Beheldelic my myns rechten ende een 
isliken des sijns. Oercunde myne beleende manne die daer aver 
unthalt worden Berent Hedekinck ende Berent Maelrinck. 

 
(g) Deze tussenzin in een latere hand. 
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107. In den jaer uns Heren dusent IIIIC unde XXXVII belende ik 

Gheert van Hacforde Henrich ter Scharenborch dat guet ter 
Scharenborch ten Sutphenschen rechte met enen punde to 
verherweden, beheldeliken my myens rechten unde enen ysliken 
des syens. Orkunde mynre belender manne Bernt Maelrynck ende 
Johan ter Hoffstede. 

 
108. In den jaer uns Heren dusent IIIIC XXXVIIII up sunte 

Margretendach beleende ik Ghert van Hacforde den begynen to 
Grolle, in den oldesten begynenhues, dat guet ter Schoet myt 
synen tobehoer, so alze dat gheleghen is in den kerspel van 
Grolle in der burscap van Beltrem. Daer heft vor ghehuldet 
alze eyn mombaer Derck, Lambert zoen, borgher to Grolle. To 
enen Zutphenschen rechte met enen punde to verherweden so 
dicke alze de hulder versterft, beheldeliken my myens rechten 
unde enen ysliken des syens. Orkunde mynre belender manne 
Jacop van Hacforde unde Bernt Maelrynck. 

 
[Fol. 19] 
 
109.  In den jaer uns Heren dusent IIIIC unde LX belende ick Gerit 

van Hacforden den begynen to Grolle, in den aldesten 
begynenhues, dat guet ter Schoet myt synen tobehoer, soe alze 
dat gheleghen is in den kerspel van Grolle in der burscap van 
Beltrem. Daer heft vor gehult alze eyn mombar Merlse then 
Owinchave. To enen Zutphenschen rechte met enen punde to 
verherweden so dicke alze die hulder versterft, beheltelicken 
my myns rechten unde enen ysliken des syns. Orkunde belender 
manne. 

 
 
110. In den jaer oens Heren dusent IIIIC ende LXII0 up oenser 

Liever Vrouwenavent Asumcio doe beleende Gerit van Hacfort 
Johan van Belo Wernsinckbreide ende Stelswoert ende dat 
Bluemstuck ende een ander stuck by dat Bluemstuck ende dat 
Regenkempken dat ick van Ackerstaef kocht, gelegen in der 
Horstwick, ende noch een ander stuck, oyck gelegen in der 
Horstwick, dat ick oyek van Ackerstaef gekocht heb. Dese vors. 
stucken syn utter Schardenberch ende is beleent to Zutphen 
rechten. Oerkunde beleende man Sander van Presynchave ende 
Wyllem Laenssinck. 
It. dat Hoerstwickervelt, Blomenstucke ende die Steellswoert 
ende noch ende stucke dat licht an dat Blomenstucke ende 
schoet met den eynde an die Hoeverwoert ende dat Awynck- 
kempeken dat is ock ende Zutphen pondleen. It. vor dijt vorg. 
als dat Hoerstwickervelt is aver gegeven ende verwesselt vor 
die Wernsinckbrede, die hefft Herman van Diepenbraeek ende 
sall die van mij voirt toe leen und kompt in den hoff toe 
Beltrem weder. Ende dit allent gescheet met concente dess 
leenheren Gerts van Hacvoerden. 
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111. Int jaer ons Heren dussent CCCC und LXXXI0 des goesdaghes nae 

der drieer hilligher Konnynghedaghe voer my ghecomen ys 
Styne, Gherts Korten dochter, myt Johan Hurnyck oeren 
ghekaren mumber ende droech up in mynen hand dat goet toe 
Zyberdycnk, dat yck mynen vrien wyll daer mede doen mach. 
Doe dat gescyet was doe beleynde yck Gherit van Hacfoert, 
leynheren, dat goet toe Zyberdinck myt synen toebehoer, 
ghelegghen in den kerspell van Groll. Daer heet voer ghehult 
Henrick Rutter, oer echte man ende monber. Oerkende manne 
Jacop van Hacfoert, ritter, ende Johan Huerninck. 

 
112. In den jaer ons Heren dusent CCCCLXXXIII des dinxdages nae 

midvasten doe ontfenck seelige Otte Keygen huesfrouwe den 
teynden aever Heyginck ende aever Hoetinck thoe eenen 
Zutphenschen rechte. Oirkende mynre belender manne Ghuedert 
Barner ende Gherret van Baeck. Daer heeft voir gehuelt Andres 
van Holthuesen als een momber. Beheltelick mij ende en yder 
man syns rechtes. 

 
[Fol. 20] 

 

113. Anno Domini MCCCCLXXVI0 op onser Liever Vrowenavont 
Nativitatis is voir my Gherit van Hacfort als een leenheer 
gecomen Aleydt, echte huysfrowe Herman Tast zeliger gedachten, 
myt Werner Tast, oerre twier zoen ind gekaeren momber ind 
hulder die oer van mij leenheer vurg. gegont wart, ind droech 
op myt oers hulders hant myt oeren vrien willen in myn hant 
ael zodane theenden groff ind small myt allen synen rechten 
toebeheer als van den twien erven gehieten Heynck ind 
Hoetynck, gelegen in den kirspell van Voirden. Orkonde manne 
naebescr. Doe dijt duss geschiet was heb ick Gerit van 
Hacfort beleent die selve teynden vurg., om oerre beyder beden 
willen, Gertruyden, echte huysfrowen Otto Keyen, belleent 
beyden teyden myt oeren toebeheer ten Zutphenschen rechten. 
Voir gehuldet meyster Loeff Keye. Orkonde manne van leen als 
Jan van Holthusen, man myns heren van Burgone ind Geert van 
Baeck myn man . Actum ut supra. 

 
[Fol. 21] 

 

114. It. int jaer onss Heren dusent CCCC ind LXXVII0   des vridaghes 
sunte Olfluffsdaghe beleende Gherut van Hacfoerden Johan den 
Roden, Johans soen, dat halve goet toe Wenmerynck, geleghen 
in den kyrspel van Lochem in der buerscap van Lochem Laer, soe 
als Evert dye Rode, den Got gnade, van my toe haelden plach 
tot eynen Zutphen pondyschen leen. Hyer weren myt my aver myne 
beleende manne Ghert Haevelynck, Henrick dye Meddeler. 



-74-  

 
115. Int jaer onss Heren dusent CCCC ind LXXVII0 dess sonnendaghes 

voer sunte Johannesdaghe in den sommer beleende Gherit van 
Hacfort Sweder den Rode dat selve halfe guet toe Wenmerynck 
vors. myt synen toebehoer, ghelegen in den kerspell van 
Lochen in der buersscap van Laer. Oerkonde manne van leene 
Evert Horstynck, myn beleende man, ende Jacop van Hacfort 
myn soen, man myns heren van den Berghe. Doet dat gheschyet 
was doe baedt my Sweder dye Rode vors. dat ick dat selve halfe 
goet Herman, synen soen, heleenen wolde ende gaff dat aver 
voer ende var dye selve manne. Dat ick ghdaen heb oem bede 
wyll Sweders vors. ende heb dat Herman vors. beleent toe eynen 
Zutphenschen rechten. Oerkonde der selver manne. 

 
116. Ind jaer ons Heren MCCCCLXXXI des dinxdaeghes nae onser 

Liever Vrouwendaeghe Visitatio beleende Gerit van Hacforden 
Anna, Aelbert Splinters dochter, dat halve guet thoe 
Welmerinck thoe eenen Zutphenschen rechte. Daer heet voer 
ghehult Willem Splinter, Henricks soen. Behelteliken oerre 
moeder oerre lijftucht ende voert mij ende een ijder man 
sijns rechtes. Oerkunde mynre beleender manne Gerd van Baeke 
ende Willem van Vieracker. 

 
117. It. int jaer van LXXXI op suente Lusyendach gaff aver Cart 

Haevelyck een stucke landes geheyten Wenekinck, gelegen in 
den kerspel van Fuerden, dar op hy vertech ende gaft Eeusse 
Haevelicks, wedewe selge Steven Haevelycks eche husfrow, oer 
ende oeren kinderen. Dat Cart van Hacforden oer ende oeren 
kinderen belent hefft nae enen Sutphenschen rechte. Orkonde 
mynre helender mannen Cart Barner ende Cart van Baeke. 

 
[Fol. 22] 

 
118. In den jaer ons Heren MCCCCLXXII op suente Urbanus'dach is 

foer my Gerit van Hacforden ghecomen Peter van der Fecht ende 
vertech ende droch op Cart ten Wostenneyne ende Trude, syene 
echte husfrowe, al suelken tende als Peter vors. lygende had 
in den kerspel van Bruemmen in der borsap van Ocken, dar ie 
Cart van Hacforden een leenheer aver byn ende heb dyt Gert 
ende Truede vors. belent als een leenher nae Zutphuenschen 
rechten, beheltelijc myns rechtes. Hyr weren myt my aver ende 
an als manne van leen myns ghenedychen heer van Ghelre, greve 
van Zutphen Jan van Holthusen ende Arnt Iseren dye dyt hebben 
ghehort ende ghesyen. 

 
[Fol. 23] 

 
119. In den Jalr ons Heren dusent vyerhundert een unde vyrtich 

beleende ich Gerijt van Hacforde Hyllebrant ter Scharenborch, 
Henrix soen, dat guet ter Scharenborch ten Sutphenschen rechte 
myt enen punde to verherweden, beheltlich my myns rechten 
ende ende yclyken des syns. Orkunde mynre beleender manne 
Jacop van Hacforden ende Bernt Maelrinck. Ende dar heft vor 
gehult als een mombair Henric Toff, to des kynts mundygen 
dagen, des nesten dinxdages na sent Nyclaes'dage, des helgen 
bysscops. 
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120. In den jair ons Heren dusent vyerhundert twee ende vyertich 
opp Alrekynderdach beleende ich Gerijt van Hacforde Neese 
ten Kaeten dat guet ter Scharenborch ten Zutphenschen rechte 
myt enen punde to verherweden, beheltlich my myns rechten ende 
een yclyken des syns. Orkunde mynre beleender manne Gerijt 
dye Waele geheyten Horstinck ende Albert Myddeldarp dye aelde. 
Ende dar heft vor gehuelt als een mombair Gerijt Gebbynck. 

 
121. In den jair ons Heren dusent vyerhundert twe unde vyrtich des 

nesten wonsdages na sent Wlburgedage, der heylger Joncvrouwen, 
beleende ich Gerijt van Hacfoirden Gertruut ter Scharenberch 
dat guet ter Schaerenberch ten Zutphenschen rechte myt enen 
punde to verherweden. Dair heft vur gehuldet als een mombair 
Evert ten Holte. Oirkunde mynre beleender manne Derick van 
Baer ende Goesen van Beek. Beheltlyck my myns rechten ende een 
yclyken des syns. 

 
122. In den jair ons Heren dusent vyerhundert twe ind vyrtich 

des nesten wonsdages na sent Jacopsdage beleende ich Gerijt 
van Hacfoirden Johanne van Baloe, Sweder soen, dye Ruewehorst 
ind dye Hongerbreyde tot enen Zutphenschen rechte, gelegen in 
der buyrschap van Beltrem ind in den kerspel van Gronloe. 
Oirkunde myne beleende manne Wyllem dye Roede ind Evert v2n 
Aelde. 

 
123. In den jaer ons Heren dusent virhondert twie ende virtich 

up sunte Peters ende Pauwelsavent secundorum Apostalorum doe 
belende ich Gert van Hacforde Wolter van Duenen, als en hulder 
unde momber Ghiseberts van Nyede sins broeders, dat aelingen 
erve unde guet to Ribbertinck myt synen alyngen toebehoer to 
Zutphenschen rechte. Oerkunde mynre belender manne als Gert 
Lyefkinck unde Bernt Maelrynck. 

 
124. In den yaer ons Heren dusent vyerhundert negen ende vyertich 

des dinxdages voir ons Heren Hemelvaertsdage heft Gerijt van 
Hacfoirden beleent Johan ten Haeve, als van Stijnen Wytten- 
bergs wyfs wegen, dye Haeverwoert, dye Hemschemaet, den 
Katerkamp ende drij malder zaetslants, gelegen in den Mersche 
ende is gecomen uyt den hoff to Beltrem, ende sess voeder- 
hoysgewas, gelegen in der Haevermaet. It. op dye selve tijt 
heft Stijne vurg. voirt opgedragen myt oeren mombair Gerijde 
van Hacfoirden, oeren leenheer. Ende doe dat geschyet was heft 
Gerijt vurg. als een leenheer voirt myt den selven leene 
beleent Gerijde ten Haenenvelde to Zutphenschen rechte. 
Oirkunde mynre beleender manne Gerijt Haevenynck ende Henrick 
to Meddeler. 

 
[Fol.24] 

 
125. In den iaer ons Heren dusent IIII hundert unde vijfftich des 

sonnendaghes na sunte Lamberte do belende ie Gerijt van 
Hacvorde den iunghen Willeme van Hervele, Wilmes zonne van 
Hervele, den hoff tot Belteren in sulliker maten als 
Heilewich, sijn moder, van my Gerijt van Hacvorde ontfangen 
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hefft tot eynen Suytphenschen rechte. Oerkunde mynne beleenden 
manne Johan ter Hoffstede, Gert ten Hannenvelde. 

 
126. In den jaere van LIII op sunt Merten doe belende Geryt van 

Hacvoert Wolter, Welters soen van Dunnen, dat erve ende guet 
to Rabbertynck myt synen allyngen toebeheer to Zutphenschen 
rechten. Syn momer Jan die Bose. In oerconden mynre belender 
mane her Jacop van Hacvoert, ryter, ende Geryt Haflynck. 

 
Deventer 

 
In den jaere van XXIX up sunte Jeronimus'dach beleende Gerijt van 
Hacfoirden sine manne. Orcunde manne myns heren van Gelren, um 
gebreek der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric die Valke. 

 
 
127. Int ierste beleent Evert Elmerinck, een unmundich kint, dat 

guet to Elmerinck, gelegen in den kirspel van Deventer in der 
buerscap van Oertelle. Daer hevet voir gehult Albert 
Keinppinck, to sinen mundigen dagen. Ten Zutphenschen rechten. 

 
128. It. in den jair van XXXIII beleende Gherijt van Hacfoirden 

Aelberth Buddelhoen dat gued toe Averwech, gelegen in den 
kirspell van Wesepp in der boerscapp van Deventer, van des 
heliger gheestes wegen. Orkonde manne mijns heren van Ghelren 
und Gherijt vurs. Ghelmer Meijvelt und Eggbert Schoemick. 

 
129. In den jaer van LVII op sunt Merten doe belende Geryt van 

Hacvoert dat erve ende guet geheyten Overwech, gelegen in den 
kerspel van Wesp, Gerdes Hugynge gersen to behof der armer des 
helygen Gestes to Deveter. In oerconde mynre belender man 
Wylem to Colyck ende Lubert Bovynck. 

 
 
[Fol. 25] 

Wije 

Item in den jaere van XXIX up sunte Jeronimus'dache beleende 
Gerijt van Hacfoirden sine manne. Oercunde manne myns heren van 
Gelren, um gebreek der sijnre, als Jacob van Heker unde Henric die 
Valke. 

 
130. In dat ierst beleent Eggebert Schymicke de hoff to Wengel myt 

sinen tobehoer, gelegen in den kirspel van Wije, ten Zutphen- 
schen rechten. 

 
131. In den jaere onss Heren duseid vierhondert ind LXXVI op dy 

octave unss Heren Heminelvoertzdach ys gecommen Schelmycken 
sonen ind hefft entfangen den hoff to Wengel myt den 
Wytterwert ind voirt myt allent synre tobehoeren tot enen 
Zutphensschen rechte myt enen pende to verharwede. Oirkonde 
mijne beleende mannen Geret Barner ind Evert Mengerijnck. 
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132. It. up den selven dach ys gekommen dy selve Schelmycken sonen 

vurs. ind hevet my Geryt van Hackffoeden gebeden alz ende 
leenheer, oirkonde der selver manne vurs., dat ick Aleit, 
synre huysfrouwen, dair uyt den selven gude ter lyfftuycht 
maken walde XXV golden Rynsschen gulden dess iaers off zij 
langer levende dan hye to lyfftochs rechte. Dat ick gedaen 
hebbe na eyn bezegelden brieffs. 

 
Brummen. 
 
133. In den selven vurs. jaere van XXIX up die selve tijt beleent 

Johan Schaldeman eenen teenden, gelegen in den kirspel van 
Brummen in der buerschap van Oeken, ten Zutphenschen rechten. 
Oercunde der selver manne vurs. 

 
134. Int jaer ons Here MCCCC ende XXXIX belende Geryt Hacvort 

Endrys Isseren, Geryt soen, den tynden, gelegen yn den kerspel 
van Brumen in der burscap van Oeke, to eynen Sutvan recht. 
Orkunde mynen belende manne Jan Kreynck ende Jan van Stenre. 

 
135. In den jaer van LV doe belende Geryt van Hacvoert Fenen, 

Endryes Iseren Gerydes soen syne dochter, en tynde geheiten 
Schaldemans tynde. Oer moer Geryt Iseren. Oerconde mynre 
belender mane Hermen Bruer ende Henryc van Back. Beheltelyc 
my myns rechten ene igelyc des syns, to enen Zutphensgen 
rechten. 

 
[Fol. 26] 

Wesepe. 

136. In den selven vurs. van XXIX up die selve tijt beleent dat 
erve ende guet to Averwech, gelegen in den kirspel van Wesepe, 
is man aff gewoerden van des hilgen Gestes wegen to Deventer, 
Gosen van Halle, der statknecht to Deventer. Oercunde der 
selver manne vurs. Ten Zutphenschen rechten. 

 
Wenterswijck. 

 
137. In den selven vurs. jaere van XXIX up die selve tijt beleent 

Johan van Buerse dat guet to Herdinck myt sijnen tobehoer, 
gelegen in den kirspel van Wenterswijck in der buerscap to 
Medeho, ten Zutphenschen rechten. Orcunde der selver manne 
vurs. 

 
138. In den jaere ons Heren MCCCC ende XXX up sunte Bartolomeus' 

avent hevet beleent Gerijt van Hacfoirden Luedeken Drosten 
wijf, Henrickes suster van Dodingeswerden daer vur ghehuldet 
hevet Luedeken Drosten oer man, dat guet to Egginck, ghelegen 
in der buerschap to Korloe in den kirspel van Wenterswijck. 
Oerkunde myne beleende manne Lubers van Remen ende Johan van 
Buerse. Ten Zutphenschen rechte to enen punde to verherwen. 



 

-78- 
 
 
 

139. In den jaer ons Heren dusent vyerhondet unde XLIII up 
Alrekynderdach belende Geryt van Hacvorde Geyrt van Buerss 
dat guet to Herdynck myt synen tobehoer, gelegen in den 
kerspel van Wenterswyck in der burscap to Medeho, ten enen 
Zutphensce rechte. Orkonde myn belende manna Jacop van 
Hacvorde unde Geyrt dye Karte. 

 
[Fol 27] 

Zelem. 

140. In den selven vurs. jaere van XXIX up die selve tijt vurs. 
beleent Albert Myddeldoerpe dat guet to Tergerdinck, gelegen 
in den kirspel van Zelem, ten Zutphenschen rechten. 
Oercunde der selver manne vurs. 

 
141. Item up die selve tij beleent Gerijt Sessinck Hobinckkamp, 

gelegen in den vurs. kirspel, ten Zutphenschen rechten. 
 

142. It. beleent up die selve tijt Henric Gerwerdinck den Otters- 
0
a kamp, gelegen in den vurs. kirspel by Luedekinck, ten 

Zutphenschen rechten. 
 

143. In den jaer uns Heren MCCCCXXXVIII do droech up Rabe Sessinck 
Hobynckkamp, daer Steven Vlecke up woent, ende en hoff de 
daer to hoert ende een molder saet dat Raben moder under heft 
in hant Gherijt van Hacforden, syens leenheren, to behoeff 
Steven Vlecken. Do dat ghescheet was do belaende ik Gherijt 
van Hacforden Steven Vlecken den Hobynckkamp myt synen tobe- 
hoer to enen Sutphenschen rechte myt enen ponde to 
verherweden, beheldelick my myens rechten unde enen ysliken 
des syns. Orkunde mynre beleender manne Ghert Horstinck ende 
Albert Myddeldorp. 

 
Hengel Zeelem. 

 
144. In den zelven vurs. jaer van XXIX beleent Gerijt Hortinck den 

teenden aver Horstinck, ghelijc als sijn vader den to leene 
plach te halden van Jacob van Hacfoirden zeliger ghedachten, 
ten Zutphenschen rechte myt enen ponde to verherwen, 
beheldelic my myns rechten ende een isliken des sijns. 
Orcunde der selver manne vurs. 

 
145. In den jaere ons Heren dusent vierhondert seven indt sestich 

dess guesdages nae Pynxten heefft Gherit van Hacforden 
beleent Johan Sessynck een deellerffs myt namen geheyten 
Hoebynckkamp, die hoffstede myt den kamp daer achter gelegen, 
myt den Coellhaeve ende twie stucke lands op den Smytkamp. 
Ind oeck een slach in den Rubroeck myt witten ende myt 
waeren. Als dat in den kirspell van Zeelem gelegen is. Toe 
verherweden myt enen Zutphenschen ponde als sich dat geboert, 
beheltelicmij ende enen ygeliken syns rechtes. Orkonde 
manne van leen myns gnedigen heren van Gelre, omme gebreek 
der mynre, Johan Heynck die aelde, Otte Egelynck. 
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146. It. in den jaere van LXIX0 heefft Gerit van Hacforden beleent 
Johan Heijinck een deelseerffs myt namen Hoebynckkamp, die 
hoffstede myt den kamp ind myt den bongart in den Coelhave. 

 
147. Int jaer onss Heren dusent vyerhundert LXXV beleende Gherit 

van Hacfoert Evert Horstynck den teende aver Horstynck, ach 
taghe nae sunte Johan toe mydsommer, mydt all synen 
toebehoer. Oerkunde mynre beleender manne Steven Haeffelynck, 
Bernt Keettelt, man myns heren van Berghe. 

 
[Fol. 28] 

Gyesteren. 

la 148. In den vurs. jaere van XXIX up die selve tijt beleent Gerijt 
Lievekinck dat halve guet to Lievekinck, gelegen in den 
kirspel to Gyesteren in der buerscap to Lempele, daer he ut 
versaet hevet een stucke landes sijnre suster voier vijchtich 
Arnemsche gulden, dat he gelavet hevet by sijnen leene weder 
in te losen to sunte Merten naest to comende aver drie 
jaeren off vervallen to wesen van sijnen leene. Oercunde der 
selver manne vurs. Ten Zutphenschen rechten myt enen ponde. 

 

149. Int jaere ons Heren dusent vierhundert een ende dertich des 
irsten wusedach na der octaven van Pinsteren hevet beleent 
Gerijt van Hacfoirden Willem den Roden dat halve guet to 
Lievekinck ende Eskinck half ten Zutphenschen recht myt eenen 
ponde to verherwen ende ghelegen in den vurs. kirspel van 
Gysteren, beheldelic my myns rechten ende een isliken des 
Sijns. Orcunde myne beleende manne Hilbrant Bovinck ende 
Berent Maelrinck. 

 
150. 

 

It. anno LXIX0
 
 
op sunte Matheus'dagen beleent Stynen Wynals, 

 
 
 
 
 
 

151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152. 

selige Geert Korten dochter, dat guet to Sijverdynck, gelegen 
in den kirspell van Grollo in der buerscap van Lyntell. Voer 
gehuldet Johan Huerdynck. Ten Zutphenschen rechten. Orkunde 
mynre manne Aelbert van Steenre ind Haman Tast. 
 
Int jair onss Heren dusent vierhondert ende LXXIII dess 
manendagss nae sunte Victoersdage beleende Gheridt van 
Hacfoirdt Aelbert Myddeldorp, Aelbert sonne, dat guet to 
Tiegerdynck in sulker maten alss hij mij gesacht hevet dattet 
dy hertoch van Burengonnien om weder gegeven hefft dat her- 
toch Adolph van Gelren om aff geschat hevet. Oirkonde beleen- 
de manne Hertwych to Biekeren, Dirck van Pusslacen, manne 
myns heren van Burgonningen, die daer over gestaen hadden 
alss manne dattet dat Aelbert Myddeldorp over gegeven wart. 
Ghelegen in den kirspel van Zeellem. 
 
Int jaer onss Heren dusent vyerhundert ende LXXVI0 dess 
donredaghes nae sunte Mychaelsdaghe beleende Gheerrit van 
Hacfoert Henrick Myddeldarp, Aelbers soen, dat guet toe 
Teegherdynck myt synen toebehoer toe enen Zutphenschen rechte 
myt eynen ponde toe haerweynde. 
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Oerkonde mynre beleender manne Evert Horstynck, Wyllem 
Lyefferynck. Beheltellyck my myns rechten ind eyn ytelick 
dess syns. 

 
153. Int jaer onss Heren MCCCC ende LXXVI0 dess donredaghes nae 

sunte Mychaelsdaghe beleende Gherrit van Hacfoert Alijt, 
Johan Roevers dochter, dat guet toe Lebbynck myt synen toe- 
behoer, gheleghen in den kyrspell van Vorden in der buersscap 
van Lyende. Daer heefft voer ghehult Gherrit Myddeldarp. 
Oerkonde der selver manne Evert Horstynck, Wyllem Lyef- 
ferynck. 

 
[Fol. 29] 

 
Buerscap van Rekene in den kirspel van Eybergen. 

 
154. In den selven vurs. jaere van XXIX up die selve tijt beleent 

Henric Huge dat halve guet to Huginck, gelegen in den kirspel 
van Rekenen, ten Zutphenschen rechten. 

 
155. It. up selve tijt beleent Evert van Diepenbruck dat halve 

guet Huginck, gheleghen in den kerspel van Rekenen, ten 
Zutphensche rechten. 

 
156. In den jair ons Heren dusent vyerhundert ende XLVII beleende 

Gerijt van Hacforden Henric van Dyepenbroeck dat halve guet 
Huginck, gelegen in den kerspell van Rhenen, to Zutphenschen 
rechte. Oirkunde myne beleende manne Jacop van Hacforden ende 
Gerijt dye Korte. 

 
noa 157. In den jair ons Heren dusent vijerhundert ende XLVIII des 

dinxdages voir mydvasten beleende Gerijt van Hacforden Johan 
Huginck dat halve guet to Huginck, gelegen in den kerspel van 
Rekenen, to Zutphenschen rechte. Oirkunde myne beleende manne 
Gerijtt Hovelinck ind Bernt Maelrinck. 

 
158. It. in den jaeren ons Heren dusent virhonder LXXV op dyns- 

sedach nae sunte Johansdage Babtyste hefft belent Gheret van 
Hacfort Johan Laenckynck, als eenen hulder voir Gheret 
Hemmynck, den teynde aever Lamberdynck ind aever Pelferinck 
groes ind small, gelegen in den kerspel van Merkell, then 
Zutphenschen leynrechten, beheltlick my inde een ytlick syns 
recht. Orkonde manne van leen Henrick van Vorthuysen inde 
Berndt Kettel. 

 
Maerkel. 

 
159. In den jaere ons Heren MCCCC ende negen ende twintich des 

iersten sonnendages na Elvedusent Megeden beleende Gerijt 
van Hacfoirden Roloef, die coster, den teenden aver Lamber- 
tinck ende aver dat guet aver Pelferinck groff ende smal, 
gelegen in den kirspel van Maercel, ten Zutphenschen rechten. 
Oercunde myne beleende manne Berent Kamps ende Berent 
Maelrinck. 



 

0 
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160. In den iaer ons Heren dusent CCCC ende LII des sonnendages 
voer sunte Mycheyl beleende Gerit van Hacvoert Henrik 
Laevelinck den teenden aver Lamberdynck ende aver Pelferinck 
groff ende smael, gelegen in den kirspel van Maerkel, ten 
Zuetpehen recht. Oerkunde man Bernt van Voerden. 

 
161. In den iaer ons Heren dusent CCCC ende LIX des sonnendages na 

sunte Gal beleende Gerit van Hacfoert Johan Lavelinck den 
teynden aver Lamberdynck ende aver Pelferinck groeff ende 
smael, gelegen in den kerspel van Maerkel, ten Zutphen recht. 
Oerkunde man Gerit Hoerstynck ende Gerit Havelinck. 

 
162. Anno LXXXIII 

 
up manendages post Lucie heb ick Jacob van Hac- 

forden beleent Johan Lavelinck die teynden aever Lamberdynck 
ind aever Pelferinck groff ind small, dat hij untfangen 
heefft van mynen vader seliger gedachten dair Berndt Ketell 
man aever was ind Henrick van Vorthuisen. Orkonde manne van 
leen Luyken Brekevelt ind Bernt Ketell. Doe dijt geschiet 
was doe ginck Johan vurscreven dein eenen teynden uut, in 
bijweessen der manne vurscreven, geheyten Pelferinck toe 
behoeff Geerds Hemmicks toe Zutphenschen rechten. Orkonde 
mannen vurscreven. It. Henrick Laevelynck. 
Ind Geerdt vurscreven heefft den teynden geheiten Pelferinck 
van my voirt untfangen, in byweessen der manne vurscreven, 
ten Zutphensche rechten ind soe sall den voirt haelden alst 
behoirt. 

 
[Fol. 30] 

 
163. In den jaer oens Heren MCCCCLXII des saterdages na oens Heren 

Hemelvaertsdach beleenden Gerit van Hacfort Gert Lavelinck 
den teynden aver Lamberdinck eende aver Pelferinck groef ende 
smael, gelegen in den kerspel van Markel, ten Zutphen 
rechten. Oerkonde man Deric Heymerich ende Johan van Ryn. 

 

164. It. anno LXVIII0 heb ick Gherit van Hacforden beleent Joffer 
oa Gerit van Presynchaven, zelige Zander huesfrowe, den teynden 

toe Roederloe ind toe Lochem ind toe Markelloe myt den 
Schepellteynde als Wynalt van Arnhem, myn mane, van mij den 
toe haelden plach, nae uutwynsynge Joffer Gerids brieff vurg. 
ten Zutphenschen rechten. Orkunde mynre manne van leen Gerit 
die Corte ind Gerit Havelynck Vur gehult Gerit van Vorden. 

 
Wolde. 

 
165. In jaere ons Heren MCCCC ende XXIX des iersten wusedages na 

sunte Merten in den winter beleende Gerijt van Hacfoirden 
Stinen, Clauwes wijf ten Brinke, dat guet ten Spikerhues myt 
sijnen tobehoer, gelegen in den kirspel van der Wolde. Ende 
daer is man off gewoerden Clauwes ten Brinke, oer man. 
Oerkunde manne myns heren van Gelren, om gebreek der mijnre 
up die tij, Johan van Oeckenbroeck ende Gelmer Meynoldes 
soen unde myn beleende man Gosen die Bade. 
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166. In den jaer ons Heren MCCCC ende LI des donresdages na des 
helygen Crusdach doe belende Geryt van Hacvort Arnt van den 
Brynck dat erve ende guet ten Spyckerhuys, gelegen in den 
kerpel van der Walde, to eenen Sutphenensgen rechten. 
Orconde myn belende mane Anderys Iseren, Gerydes soen, 
ende Hrmen Tast 

 
167. In den jaer van LXXI up Meydach doe belende Gerijt van 

Hacfforden Egbert toe Herkeler dat goet toe Herkeler myt 
HEM synen tobehoer to enen Zutpheschen rechte, beheltliken my 

ende echliken sin recht. Oerkunde mynre belender manne hir na 
besc. als Derick Otten unde Gerijt Havelinck. 

 

168. In den jaer van LXXI up Meydach doe belende Gerijt van 
Hacfforden Jacob Stockmans eyn stucke lands geheyten dat 
Eywelant, gelegen in der Langerenge, ende eyn stucke lands 
van X scepelen ztas dat daer toe hoert in den Langerbroeke 
tot enen Zutphenschen rechte. Unde in den kerspel van Lochem. 
Oerkunde mynre beiender mannen hir na beschreven als Derick 
Otten unde Geryt Havelinck. 

 
[Fol. 31] 

Lochem. 

169. In den jair ons Heren MCCCCXXXIII doe beleende Gherijt van 
Hacforden Henric van Vorden, bastart, dat Vierkante Stucke 
mit vijff schepel saets die dair toe hoeren ten Zutphenschen 
rechten, gelegen in der Langherenghe in den kirspell van 
Lochem. Oirkonde manne Deric van der Wolbeke unde Hillebrant 
Bovijng. 

 

170. In den jair ons Heren MCCCCXXXIII doe beleende Gherijt van 
Hacforden Hillen, echte wijff Andries Buysten, en stucke 
lands gheheiten dat Ywelandt, ghelegen in Langherenghe, und 
en stucke lands van X schepel saets dat dair toe huert, 
gheleghen in der Langhensbroeke, toe enen Zutphenschen 
rechten. Und gelegen in den kirspel van Lochem. Oirkonde 
manne als Deric van der Wolbeke und Hillebrandt Bovijng. 

 

a 171. In den jair van XXXIII doe beleende Gherijt van Hacforden 
Willem den Roiden van Heker dat alijnghe arve und guet toe 
Oppendorpe, sijde und hoger, mit tarve, met twijghe, mit 
holte ende mit aller slachternat und mit den broecsleghen 
bij namen dat Swickeler, dat Lendenslach, dat Twijll, dat 
Ruweler mitter Blijtschapp tot enen Zutphenschen rechten 
mit enen ponde toe verhergheweden. Gheleghen in den kirspel 
van Lochem. Oirkonde manne hier nae berscr. als Deric van 
der Woltbeke und Hillebrant Bovijng. 

 
Roederloe. 

 
a 172. In den jaer ons Heren MCCCC ende XXXV des vryedaghes na 

sunte Peter ende Pauwel doe beleende Gherret van Hacforden 
Henryc toe Lyndenscoten dat guet toe Herync myt sijnen 
toebhoer, soe als dat geleghen ys in den kerspel van Roderlo, 
beheltlic my mijns rechten ende enen ieghelyken des sijns. 
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Orkunde manne Henryck Kamp ende Berent Maelrynck 
 
173. In den jair ons Heren dusent CCCC twe ind vyertich des 

wonsdages na sent Jacopsdage doe beleende ich Gerijt van 
Hacfoirden Henrick to Lyndeschaeten dat halve erve ind 
guet to Herynck, soe als dat gelegen is in den kerspel van 
Roderloe, beheltlich my myns rechten ind een ygelyken des 
syns. Oirkunde myne beleende manne Henrick Kamp ind Bernt 
Maelrynck. 

 
174. In den selven Jalr des wonsdages na sent Jacopsdage doe be- 

leende ich Gerijt van Hacfoirden Jutten to Lyndenschaten dat 
halve erve ind guet to Herynck, soe als dat gelegen is in den 
kerspel van Roederloe, beheltlyck my myns rechten ind een 
ygelyken des syns. Ind dair is man aff woirden Reynt 
Scroeder. Oirkunde myne beleende manne Henric Kamp ind 
Bernt Maelrinck. 

 
175. In den jaer ons Heren MCCCCLXII up ons Heren Hemelvaertsavent 

doe beleenden Gerit van Hacfort Jacop Traest dat halve erve 
ind guet to Herynck, soe als dat gelegen is in den kerspel 
van Roderlo, beheltelick my myn rechten ind en ygelicken des 
syns. Oerkende beleende man Andries Wedersche ende Bernt 
Keetel. 

 
[Fol. 32] 

 
176. In den jaer onss Heren MCCCCLXXVIII nae onsses Heren 

Hemelvordesdach do beleende Gerit van Hacforden Claues 
Snellenberch den tenden to Meygerinck myt syner tobehoer 
groff ende small, geleghen in den kerspel van Voirden, den 
Frederick van Baer ut gegaen heefft. Oiurkunde twygher manne 
van lenen als Hinrick de Medeler ende Berent Kettel. 
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Bijlage III. 
 

 
I.H.   390 

 
1. It. Wolter van Oelde versatuut Cuxgoer XII maelder roggen den 

Joffer van Presinchave, toe leessen bynnen XII jaeren, dair nae 
Sacramenti die tijt van omme is. Men screeff LXXII dar omme 
dijt gegont wart. 

 
2. It. Lansyncks oeck toe gedencken van den versettingen. 

 
3. It. Jacop Scarp oick van VI maelder roggen Jo Roever versat an 

Tyman van Griet. 
 

a 4. It. die teynde toe Swyp, vyff marck, onttfangen Willem den 
no Roden, entfangen van Gerit van Hacforden anno XXVI. 
 
 

a no 
rtuus 

5. It. Henrick Veensthorstinck van der versettunge van den roggen 
an Geerde van Bramell. 

 

6. It. beleent Sweder van Keppell den teynden toe Odynck, gelegen 
in den kirspell van Lochem in der burscap van Laerne, toe vyff 

a marke, entfangen anno XXXVIII van Geerde van Hackforden. 
no 

 
7. It. anno XXX entfangen Luyken Drosten, Henrix suster van 

Donigwerde, dat guet toe Eggynck, gelegen in den kirspell van 
Wenterswyck in der buerscap van Korloe. Manne Lubbert van 
Remen, Jan van Buersse. 

 
8. It. Geert van Buerze entfangen dat guedt toe Herdynck, gelegen 

in den kirspell van Wenterwyck in der buerscap van Medehoe. 
Ontfangen anno XLIII0 

• 
 

9. It. Tgedencken dess halven guedes toe Lieffkynck, dair uut ver- 
sat is water by vervalle dess leens, gelegen in den kirspell 
van Ghiesteren. 

 
10. It. Henric Herinck was punde mir schuldig, VIII geelden 

Rijnsche gulden, ind sall inleessen die maelder roggen van 
Arnt wyff van Welighen. 

 
11. It. die Hanengrieven hebben onder den anderen myn leen gespleet 

buyten consent dess heren. 
 

12. It. Zweder to Langeli een maet in dat Dellenschenbroeck ge- 
cofft van Bernt Maelrinck. 

 
[Fol. 1] 

 
Voirden. 

 
13. In den jaere onss Heren dusent vierhondert ind LXXXIIIIo heefft 

beleent Jacob van Hackforden Gerit van Tellicht den Labben- 
teijnden, gelegen in den kirspell van Voirden in der burscap 
van Lynde, ten Zutphenschen rechten ind beheltlick mij myns 
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rechten ind een ytlijck dess syns. 
Orkonde mynre manne van leen Dirck van Hacforden ind Gadert 
Beruer. Geschieden op guesdagen nae Palmen anno LXXXIII!. 

 
14. It. gegont op die selve tijt teende vurscreven toe versetten 

uut den vurscreven teynden IX Rijnsche gulden current jairs 
an den gyldemeisters unser Lieven Vrouwengilde toe Zutphen 
ten bruederen X jaer lanck ind bynnen den X jaeren toe vrien 
bij peene van vyfftich aelde Franxsche schilden. 

 
Voirden. 

 

15. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up sater- 
dagen post Assumptionis Marien heefft beleent Jacop van Hack- 
forden Claes van Snellenberch den teynden aever Meyerinck, ge- 
legen in den kirspell van Voirden in der buurscap van Lynde, 
ten Zutphenschen rechtz. Dair hij Elsken, syn echte huysfrowe, 
vort aen, bij mynen consent, aen getuchtiget heefft aer leven 
lanck. Beheltlick mij ende een ytlick syns rechten. Orkonde 
manne van leen Adolp van Remen, Johan van Besten. Habet 
Litteram 

 
16.  In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXVI0 up donre- 

dagen post Letare Jehrusalem heefft Claes Snellenberch den 
teynden uutgegaen voir mij ind myne manne van leen, den teynden 
aever Meyrinck, toe behoeff Esken synen huysfrowen. Bij alsoe 
dat sije den teynden vurscreven erven ende [?] weenden ind 
kieren aen oeren erffgenamen, wair oir dess behoiren sall buy- 
ten vertoech Claes vurscreven nae uutwysyingen myns sbrieffs 
ind dess schulten brieffs. Orkonde manne van leen Willem van 
Poelwyck ind Sweder Hyssynck. Ind der dijt duss voir mij Jacop, 
leenheren, geschiet was alz vurscreven is, heb ick beleent 
Elsken vurscreven in alre rnaeten alz vurscreven  is den teynden 
toe Meyerinck groff ind small ten Zutphenschen rechten. Behelt- 
lick mij ind een ytlick syns rechtz. Voir Elsken gehuldt Egbert 
van Vreden in bywesen oers mans. Bij manne vurscreven Willem 
van Poewick, Zweder Hyssynck. Restat dux [?] hergewade dixit 
quod voluit contradere et nondum fecit. 

 
[Fol. 2] 

Voirden. 

17. In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   dess 
saterdages nae Letare Jehrusalem heefft beleent Jacob van 
Hacforden Henrick Wynnekynck dat guedt ten Lutticken Wynne- 
kynck ten Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind een ytlick 
syns rechten. Orkonde van leen Bernt Ketell ind Henrick then 
Velthuyss. 

 

18. Anno XCI0 op sunte avont Philippi et Jacobi heefft gegont 
Jacop van Hacforden Henrick Wynnekynck toe versetten uut den 
erve toe Wynnekynck IIII ml. roggen tsiaers an handen Berndt 
Tioden ind Geertken Uxein, toe leessen bynnen sess jaeren by 
een peene van XX golden Rijnsche gulden nae vermoigen des 
principaels brieffs. Urkonde manne van leen Cracht van Hac- 
forden, Werner Weynck. 
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19. Anno XCVII0 heefft Henrick Wynnekynck uutgegaen die Hoijmaet, 

hoerende in Lurticke Wynnekynck, toe behoeff Henrick des 
Hollondris. Doe dijt duss voir mij geschiet was heb ick dair 
mede beleent Henrick dess Hollandris vurs. ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick my ind een yslick syns rechten. Urkonde 
myne manne van leen Kracht van Hackfort ind Berndt Ketell. 

 
Voirden. 
 
20. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op 

dynxdages nae den sonnendagen Jubilate heefft beleent Jacob 
van Hackforden Evese Haevelincks, weduwe seliger Stevens, 
seess maelder saetlands dat uut Wynnekynck komen is ten 
Zutphenschen rechten ind beheltlick mij ind een ytlijck sijns 
rechtz. Voirt oer gehuldet Henrick ten Velthuyss. Orkonde mynre 
manne van leen Henrick tho Meddeler, Henrick Wynnekinc. 

 
21. 

 
It. anno XCI 

 
gegont Evese Havelynck toe versetten acht jaer 

lanck IIII maelder roggen uut den vurs. seess maelder 
saetlandes aen Willem ter Heghen ind sijn huysfrowes, ind 
weder umme toe leessen ind vrien bynnen acht jaeren by een 
peen van XX golden Rijnsche gulden. Dat sije myt oeren momber 
aever gegeven heefft, Henrick then Velthuyss, nae vermeigen 
dess versetsbrieffs. Actum op avant Philippi et Jacobi geheyten 
Meyavont anno XCI0 

 

[Fol. 3] 

Voirden. 

22. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 dess 
dynxdages nae Pijnxten heefft beleent Jacob van Hacfort Johan 
toe Buerkamp den Buerkamp, gelegen in den kirspell van Voirden 
in der buerscap van Lijnde, ten Zutphensche rechten, behelt- 
lick my ende een ytlick syns rechten. Orkonde mynre manne van 
leen meister Gheert van Baeck ind Henrick ten Velthuys. 

 
23. It. oick heefft Johan vurscreven bysonder entfangen een 

kempken dat gecofft is uut Lutticke Veenhorstinck ten 
Zutphenschen rechten. Orkonde manne vurscreven ind op dach ind 
datum bysonder toe verherweden wan dess noet geboirt. 

 

24. Anno LXXXVIII0 op manendagen post Lamberti heefft Johan thoe 
Buerkamp uutgegaen den Buerkamp vurscreven tot behoeff zuls 
zwagers Johan, dess Brien soen. Orkonde myn manne van leen 
Sweder Hyssynck ind Werner Weijnck. Doe dijt geschyet was 
beleende ick den Buerkamp vurs. Johan vurscreven then 
Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind een ytlick syns 
rechtz. Orkonde manne vurs. 
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25. It. op dach ind manne vurscreven heefft Jacob vurs. gegont 

Johan vurs. toe versetten twie maelder roggen tjairs uut uut 
den Buerkamp, nae vermolgen dess brieffs, die hie gelaefft 
heefft toe vrien bynnen seess jaeren by eene peene van tijen 
golden Rijnsche gulden. Actum. 

 
Voirden. 

 
26. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   up 

sonnendagen nae dess hilligen Sacramentsdagen heefft beleent 
Jacop van Hacforden Mechtelt, aeldeste dochter Henrick 
Liefferinck, dat erve ind guet geheyten Lutticke Veenhorstinck, 
gelegen in den kirspell van Voirden in der buerscap van Delden, 
ten Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ende een ytijlick 
syns rechten. Dair voir gehult heefft Geerdt Eggynck, oer man 
ind mombair. Orkonde mynre manne van leen Henrick ten Velthuyss 
ind Johan toe Buerkamp. 

 
[Fol. 4] 

Voirden. 

27. In den jaere unss Heren dusent vierhonder LXXXIIII0 op manen- 
dagen nae sunte Laurentius'dagen heefft beleent Jacop van 
Hacforden Henrick Lansynck dat halve erve ende guedt toe 
Wesselinck myt synen toebehoir gelick om dat aengestorven is 
van synre moeder selige gedachten, gelegen in den kirspell van 
Voirden in der gelegen buerscap van Bramell, ten Zutphenschen 
rechten. Doch beheltlick my ind ytlick syns rechten. Orkoinde 
manne van leen Henrick toe Velthuyss ind Berndt Ketell. 

 

28. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op dymigen 
post Mauritii heefft beleent Jacop van Hacfort eracht van 
Hacfort, bastert, dat erve ind guedt toe Wacherinck, gelegen in 
den kirspell van Voirden in der buerscap van Delden, ten 
Zutphenschen rechten. Beheltlick my ende een ytlijck syns 
rechten. Orkonde myn manne van leen Johan van Beloe ind Henrick 
ten Velthuyss. 

 
 
Voirden. 

 

29. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up sunte 
Mauritius'dagen heefft beleent Jacop van Hackfort Johan Roevers 
dochter selige gedachten dat erve ind guedt toe Lebbynck myt 
synen toebehoir ten Zutphen rechten. Dair voir gehult heefft 
Jacop Scaep, oer man. Beheltlick mij ende ytlyck syns rechten. 
Orkonde myn manne van leen eracht van Hacfort, Werner Weeynck. 
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[Fol. 5] 

Voirden. 

30. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   heefft 
beleent Jacop van Hacfort Geerdt Haskynck die Slyermebrede, 
streekende mytten einen eynde an den Groenenweech ende mytten 
anderen eynde aen Lebbynck Duerstucke ende mytten eenen eynde 
aen Leentreyserlant ende mytten ander zydt aen die Brede. Ten 
Zutphenschen rechten, beheltlick mij ende ytlyck syns rechten. 
Orkonde myn manne van leen eracht van Hacfort ende Henrick ten 
Velthuyss. Actum dynxdagen post Mairitii. It. dijt leen is 
gecomen ende vercofft uut Lebbynck ind nae besereven Smaller 
mede, ind dat stucke geheiten dess hertogen Busschstucke dat 
Werner Wedynck ontfangen hefft. 

 

31. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIII0   up 
dynxdagen post Mauritii heefft beleent Jacop van Hacfort Zweder 
Hyssynck dat Smaller, nae vermoigen sbrieffs besegelt myt 
segell myns vaders. Wellick Smaller uut Lebbynck gecofft is, 
nae vermoigen sbrieffs besegelt myt segell Gerit van Hacfort. 
Ten Zutphenschen rechten, beheltlick my ende een ytlfjck syns 
rechten. Orkonde myn manne van leen eracht van Hacfort ende 
Henrick tho Velthuyss. 

 
Voirden. 

 

32. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up 
dynxdagen nae sunte Mauritius'dagen heefft beleent Jacop van 
Hacfort Werner Weynck dess hertogen Busschsstucke, dat oick 
uut Lebbynck vercofft is, nae vermoigen sbrieffs besegelt myt 
myns vaders segell. Ten Zutphenschen rechten, beheltlic mij 
ende een ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen 
eracht van Hacfort ende Henrick tho Velthus. 

 

33. Anno XCVIII0   op manendagen post Vocem Jocunditatis beleent 
Heyllwich, huysfrowe Johan ten Oesterkamp, dochter Werner 
Wedyng, dess hertogen Busschstucke soe oir vader oer dat ge- 
geven heefft ten Zutphen rechten. Voir oir gehult Johan ten 
Oesterkamp, oir man. Beheltlick mij ende ytlicken syns rechten. 
Urkonde myn manne van leen Jacop Ketell, richter, ind Henrick 
Hollander. 

 
[Fol. 6] 

Voirden. 

34. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up 
dynxdagen post Mauritii heefft beleent Jacop van Hacfort Geerdt 
ten Hairler dat erve ende guedt ten Hairler, gelegen in den 
kirspell van Voirden in der buerscap van Lynde, ten Zutphen- 
schen rechten, beheltlick my ende ytlijck syns rechtz. Orkonde 
myn manne van leen eracht van Hacfort, Henrick then Velthuyss. 
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35. It. up den selven dach ind by manne vurscreven beleent Henrick 

then Meddeler dat erve ind guedt toe Buerkampe, gelegen in den 
kirspell van Voirden in der buerscap van Lynde, ten Zutphen- 
sche rechten, behelt mij ende een ytlijck syns rechten. 

 
36. Anno XCIII up saterdach post Reminiscere beleent Willem ten 

Harler dat erve ind guet then Harler myt synen toebehoir, ge- 
legen in den kirspell van Voirden in der buerscap van Lymde, 
then Zutphenschen rechten, beheltlick my ind een ytlicken syns 
rechten. Urkonde myn manne van leen Warner Wedynck ind Johan 
toe Buerkamp. 

 
Voirden. 

 

37. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op alle 
santers [?] hilligen avont heefft beleent Jacop van Hackfort 
Joffer Margariten Beenyerff, nu ter tijt echte huysfrowe 
Henrick die Heyden, dat erve ind guedt toe Veltkamp myt synen 
toebehoir, gelegen in den kirspell van Voirden in der buerscap 
van Mossell, ten Zutphenschen rechten. Dair voir gehult heefft 
Henrick die Heyden, oer man. Beheltlick my ende een ytlijck 
syns rechtz. Orkonde myn manne van leen Cracht van Hacfort, 
bastart, ind Henrick then Velthuyss. 

 
38. Anno XCII0 op fridagen post Valentini heefft uutgegaen Henrick 

die Heyden, volmechtich synre huysfrowen, dat erve ind guet toe 
Veltkamp myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van 
Voirden in der buerscap toe Mossell, toe behoeff Henricks soen 
van Dorte. Dair voir gehult heefft Herman Voirvechter bess den 
tyden hie bynnen lantz kompt. Doch beheltlick mij ind een 
ytlicken syns rechten. Orkonde man van leen myns Joncheren van 
Brunckhorst Gheerdt Lansynck ind myns mans Henrick Lansynck. 

 
[Fol. 7] 

Voirden. 

39. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 op donre- 
dagen post Oculi heefft beleent Jacop van Hacforden Otto 
Keijen huysfrowe seligen gedachten die twie teynden aever 
Heijinck ind Hoetijnck ten Zutphenschen rechten. Dair voir 
gehult heefft Andries van Holthuysen. Beheltlick mij ind een 
ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen Cracht van 
Hacforden, bastart, ind Henrick then Velthuyss. It. ind stadt 
Andries van Holthuyssen is Otto, oir soen, voir oir hulder 
worden myt ledige hant beleent. Presentibus Berndt Ketell ind 
Goesschack Roevers op fridagen post Ponciam. 

 
40. Anno XCIII0 op guesdagen post Mathie beleent Johan Vurvechter 

dat erve ind guet toe Veltkampe myt synen toebehoir, gelegen 
in den kirspell van Voirden ind buerscap van Mossell, ten 
Zutphenschen rechten soe Herman, syn soen, dat van mij unt- 
fangen had 3lz een hulder toe behoiff Henrick soen van Dorte 
nae vermoigen dess leenboicks. Doch beheltlick mij ind een 
ytlijck syns rechten. Urkonde manne van leen Henrick van 
Bramell ind Berndt Ketell. 
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41. Anno XCIII 
 

up manendagen post Reminiscere beleent Seynen van 
Dorthe, bastert, dat erve ind guet toe Veltkamp myt synen toe- 
behoir, gelegen in den kirspell van Voirden, ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick my ind een ytlick syns rechten. Urkonde 
myn manne van leen Gadrt ind Henrick Beruer, gebraden. 

 
Voirden. 

 
42. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0   op fridagen 

nae Inventionis Crucen heefft beleent Jacop van Hackforden 
Gadert Beruer dat halve erve ind guedt toe Wesselinck, tot 
behoeff Bornenhaeffs, ten Zutphenschen rechtz, beheltlick my 
ind ytlijck syns rechtz. Orkonde myn manne van leen Cracht van 
Hacforden, bastart, ind Berndt Ketell. 

 

enhoff 
 

43. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV up sunte 
Michaels'avont heefft beleent Jacop van Hackforden Gherlich 
Stuerman den Dunckerkamp, toe behoeff der armen an Bornenhoff, 
then Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ind een ytlick syns 
rechten. Urkonde myn manne van leen Gadert Beruer ind Henrick 
Beruer, gebrodern. 

 
[Fol. 8] 

Voirden. 

44. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up fridagen 
nae Crucen Inventionis heefft beleent Jacop van Hackforden 
Henrick Beruer den teynden aever den Elsshaeve ind Boedinck 
myt synen toebehoir ten Zutphenschen rechtz, beheltlick my 
ende een ytlijck syns rechtz. Orkonde myn manne van leen Cracht 
van Hacforden, bastart, ind Berndt Ketell. 

 
45. Anno XCC et cetera heefft entfangen Bernt Wullynck van mij dat 

erve ind guet thoe Veltkamp myt synen toebehoir ten Zutphen- 
schen rechten. Ind doe dijt geschiet was vair manne nae be- 
screven heefft hie myt mynen witte ind hant Mechtelt, sijn 
huysfrowe, betuchticht an dat halve erve ind guet toe Veltkamp 
myt synen toebehoir. Beheltlick etlick syns rechten. Urkonde 
myn manne van leen Berndt Ketell ind Jacop Ketell, richter. 
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[Fol.9] 

Voirden. 

46. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up guesdagen 
post Crucen Inventionis heefft beleent Jacop van Hacfort 
Aleydt, jonxste dochter Henrick Veenhorstincks seliger gedach- 
ten, dat erve ind guedt toe Veenhorstinck myt synen toebehoir, 
gelegen in den kirspell van Voirden in der buerscap van Delden, 
ten Zutphenschen rechtz, beheltlic mij ind een ytlijck syns 
rechtz. By alsoe dat Aleydt vurscreven seget dat oer dat guedt 
voirscreven in hilixvoirwerden oer gegeven is van oeren vaider, 
beheltlick oeren vader sijn tucht dair aen. Ind oer vader 
laeffden oer mede hije wolde sullix ander leenheren berarbeyden 
ind bekosten buyten Aleyden schade ander leenheren dat hije dat 
consentieren solde, dair Berndt, Wolters soen anders geheyten 
Pluckoese, twie Rijnsche gulden toe toe volleste geven sold. 
Hier weren aever ind aen als hilixluyde Steven Snoeck ind Johan 
van Dulmen, Henrick van Vreden ind Henrick Beuwer, die dijt 
vurscreven voir mij leenheren ind by mynen mannen nae besereven 
gegicht hebben ind altijt by oeren ede haelden willen, alz dess 
myt recht geboirt. By alsoe dat Aleydt vursereven oeren sus- 
teren affseheydt solde doen nae Zutphenschen leenrechten by 
den leenheren. It. Aelbert Liefferinck, Johans soen, seget dat 
hije dair by geweest is myt Truden, synre suster, dat Henrick 
Liefferinck, syn stieffvader, begheraden van Gherit van Hac- 
fort, synen leenheren, dat hije Aleyde, syne dochter, dat guedt 
toe Lutticken Venhorstinc beleenen wolde dat hije consentier- 
den, ind solde hebben twie gulden ind Aleyde belenen toe oeren 
gesynnen. voir Aleyde vurscreven heefft gehult Berndt, Wolters 
soen anders genamt Pluckfoese. Orkonde myn manne van leen 
Willem Dempkynck ind Berndt Ketel!. 

 
47. Anno XVC ind een et cetera is Aleyde virs. beleent. Voir oir 

gehuldet oir mans bastert soen. Presentibus Berndt Ketell inde 
Otto Keijen. 

 
[Fol. 10] 

Voirden. 

48. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXVII0 up manen- 
dagen nae sunte Jacabsdagen Apostoli beeleent Ryquin toe 
Langell die Eecksmaet, gelegen int Dellenschebroick, die uut 
Veenhorstynck gecofft is then Zutphenschen rechten, beheltliek 
mij ind ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen Cracht 
van Haekfort, bastert, ind Berndt Ketel!. Ind syn zoen heefft 
ouck ontfangen. Urkoinde myn man van leen Jacop Ketell ind 
Berndt Kete.l! 

 

[Fol. 11] 

[Fol. 12] 

[Fol. 13] 

[Fol. 14] 

[Leeg] 

[Leeg] 

[Leeg] 
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49. Anno XCII0 fridagen post Willibrordi heefft untfangen Gerit 

ten Velde van mij Jacop van Hacfort dat guet ten Velde myt 
synen tobehoeren, gelegen in den kirspel van Wernsfelde in der 
buerscap van Vierackeren. Urkonde myn manne van leen Henrick 
Beruer ind Bernt Ketell. Doe dijt duss geschiet was soe is 
Gherit vurs. dess vurs. guetz ten Velde uutgegaen, voir my 
lenheren ind manne voirs., toe behoeff Henrick Raevens, synre 
dochter man. Soe heb ick Henrick vurs. beleent myt den selven 
guede ten Velde, soe dat gelegen is alz vurs. is, ten Zutphen 
rechten, myt synen toebehoir. Dan bij alsoe dat Henrick vurs. 
Gerit ten Velde ind Henrick Lebbynck sall voldoin alst die 
frunde dat bedyngt hebben ind beheltlick mij ende eenen 
ytlicken syns rechten. Urkonde manne vurs. 

 

50. Anno XCIIII0 up guesdach post Letare Ihrusalem heefft beleent 
Jacop van Hackfort Aleyde ten Velde, selugen Geerds ten Veldess 
dochter, weduwe, wilnere echte huysfrowe Henrick Raevenhorst, 
Goetscallictz zoen, dat erve ind guet ten Velde myt synen 
rechten toebehoir, gelegen in den kirspell van Wernsfelde in 
der buerscap van Vieracker, soe oir dat aengestorven is 
aevermytz dode oirs soens Wynant Ravenshuys, then Zutphenschen 
rechten. Beheltlick mij ind den ghenen die voirbrieve hebben 
op dat guet vurs. myt mynen offre mynre aelder segell besegelt 
ind eenen ytlicken syns gueden rechten. Urkonde myn manne van 
leen Henrick Beruer ind Berndt Ketell. Voir Aleyde gehult 
Goetscallic Raevenshorst. 

 
Wernsfelde. 

 

51.  In den jaere unss heren dusent vierhondert LXXXV0 op sunte 
Johansdagen Decollationis heefft beleent Jacop van Hackforden 
meister Gheerdt van Baeck dat erve ind guedt toe Gronefelde myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Wernsfelde in der 
buerscap van Vieracker, ten Zutphenschen rechten. Orkonde myn 
manne van leen eracht van Hackfort ind Berndt Ketell. Ind ick 
heb urn gegont dair uut toe versetten X Rijnsche gulden 
currentes tot Lieve, Roerfotz huysfrowe, ind oirre nichten nae 
vermogen sbrieffs besegelt myt mynen segell. 

 
[Fol. 15] 

 
Lochem. 

 

52. It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXIIII0 op 
sunte Pancraes'dach beleent Herman den Roden van Heker dat 
halve guedt toe Wenmerinck myt synen toebehoir, gelegen in den 
kirspell van Lochem in der buerscap van Lairen, soe hije ind 
syn vaider dat guedt vurscreven van mynen vaider seliger ge- 
dachten ontfangen hebben ten Zutphenschen rechten ind behelt- 
lick mij ind een ytlijck syns rechtz. Orkonde mynre manne van 
leen Dirck van Hackfort, myn broder, ind Gadert Beruer. 



 

. 
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53. In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXVI0 op dach 

sunte Marie Magdlenen heefft beleent Jacop van Hackfort Johan 
die Rode van Heker dat halve erve ind guet toe Wenmerinck myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Lochem in der 
buerscap van Lairen, ten Zutphenschen rechtz. Orkonde myn manne 
van leen Gheerdt van Welvelit, Bernt van Benvairde. 

 

54. It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op 
sunte Mirtensavant in der wynter heefft beleent Jacop van 
Hacfort Andres van Suderaes, als enen hulder synre huysfrowen 
Johanna Reyghers toe oerre lijftucht ind oeren kynderen ter 
erfft all toe oeren mundegen jaeren toe, dat halve erve ind 
guedt toe Wenmerinck, gelegen in den kirspell van Lochem in der 
buerscap van Laeren, ten Zutphenschen rechten. Beheltlic mij 
ende een ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen 
Berndt Ketele!nde Henrick Wynnekynck. 

 
55. Anno XVC ind twie op sunte Jheronimidach hefft belent Jacop 

van Hackfort Henrick Splynter, alz een hulder synre nichten 
Jacop ind Jairren, selige Aelbert Splynters dochter, dat halve 
erve ind guet toe Wenmerinck myt synen rechten toebehoren, 
gelegen in den kirspell van Lochem in der buierscap van Laren, 
ten Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ind ytlicken sijns 
rehten. Orkunde myn manne van leen Berndt Ketell ind Jorden 
Beyerinck. 

 
[Fol.  16] 

 
Lochem. 

 
56. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV heefft be- 

leent Jacop van Hacforden Egbert toe Herkeler dat guedt toe 
Herkeler myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van 
Lochem in der buerscap van Duchteren, ten Zutphenschen rechtz, 
beheltlick mij ind een ytlijck syns rechtz. Orkonde myn manne 
van leen Berndt Ketele!t cetera. It. die naegelaten soen unt- 
fangen van mij 't selve guet anno XCII0 

 

57. In den jare ons Heren dusent vierhondert LXXXV0 up donredagen 
post Crucen heefft beleent Jacop van Hacforden Jacop Stockmans 
een stucke lands gheyten dat Ywelant, gelegen in Langenenge, 
ind een stucke landes van X scepell saetz dat dair toe hoirt in 
Langessenbroeck, gelegen in den kirspell van Lochem, ten 
Zutphenschen rechten, beheltlick mij in een ytlijck syns 
rechtz. 

 
Lochem. 

 

58. In den jaere unss Heren dusent vierhandt LXXXV0 up donredagen 
post Cruicen heefft beleent Jacop van Hackforden Dirck Otten 
een Vierkantstucke lands myt vyff scepell saetz, gelegen in 
Langenenge in den kirspell van Lochem, ten Zutphenschen rechten 
beheltlick mij ende ellick syns rechtz. Orkonde manne van leen 
Berndt Ketell ind Jacop Stockmans. 
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59. Anno XVC ind twie op saterdach post Victoris heefft untfangen 

Frederick van Oelde, seliger Frederix soen, all sullick goet 
ind teynden alz ick synen vader beleent had, beheltlick synre 
moeder oerre lijfftucht nae vermogen oers brieffs myt mynen 
segell besegelt. Urkonde myn manne van leen Jacop Ketell ind 
Henrick Wynnekynck. Beheltlick mij myns rechten ind ydermens 
dess sijns. 

 
[Fol.17] 

Lochem. 

60. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up sunte 
Maigraitenavont heefft beleent Jacop van Hacfort Ffrederick 
van Oelde dat guedt toe Oevynck myt synen toebehoir ten 
Zutphenschen rechten. Orkonde manne van leen Henrick van 
Keppell ind Berndt Ketell. 

 
61. It. up den selven dach doe ontfenck Frederick virscreven dat 

Kuyxgoer myt synen toebehoir ten Zutphenschen rechten. Ind die 
vurscreven guede synen gelegen in den kirspell van Lochem in 
der buerscap van Oelde. 

 
62. It. op den selven dach doe ontfenck die selve Ffrederick vur- 

screven den teynden van Kuyxgoer myt synen toebehoir ten 
Zutphenschen rechten myt eenen ponde toe verherwen. Orkonde der 
selver manne vurscreven. Beheltlick my ende een ytlick syns 
rechtz, van allen dessen leenen. In den heb mede beleent 
Fredericken vurscreven all sullicke teynden smaell ind groff 
ten Zutphenschen rechten, gelijck alz Wolter van Oelde die van 
mynen vader ontfangen heid ten selven rechten nae uutwysyngen 
dess manbroecks by manne vurscreven. 

 
Lochem. 

 

63. In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXV0 op sunte 
Maigraitendach heefft beleent Jacop van Hackforden Geerdt 
Kreynck dat erve ind guedt toe Brandinchorst myt synen toe 
behoiren, gelegen in den kirspell van Lochem, ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick mij ind ytlick syns rechten. Orkonde myn 
manne van leen Gadert Baruer ind Henrick Ruter. 

 
64. Anno XCVI0 beleent Dirck Kreynck dat guet toe Brandinchorst, 

alz eenen hulder synre moider toe oirre lifftucht. Orkonde myn 
manne van leen Gadert ind Henrick Buer, gebraden. Beheltlic 
my ind yderman syns rechten. 

 
[Fol. 18] 

Lochem. 

65. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up sunte 
Maigraitendagen heefft beleent Jacop van Hackfort Henrick 
Ruter, als een hulder synre huysfrowe Stynen, Geerds Korten 
dochter, dat erve. 
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66. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up dynxdagen 

nae sunte Jacopsdagen heefft beleent Jacop van Hacforden 
Lubbert Stakerbrant die twie teynden aever Alerdynck ind 
Nyenhuyss groff ind small myt oeren toebehoir, gelegen in den 
kirspell van Lochem in der buerscap van Oelde, ten Zutphen- 
schen rechten, beheltlick mij ind een ytlijck syns rechtz. 
Orkonde myne manne van leen Henrick Lansynck ind Henrick Beruer 
et cetera. 

 
Lochem. 
 

67. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 dess sonnen- 
dages post Bertholomei heefft beleent Jacop van Hackfort Dirck 
toe Haestelberch dat erve ind guedt toe Brekincweert myt synen 
toebehoir, gelegen in den kirspell van Lochem, ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick my ende een ytlijck syns rechten. Orkonde 
myn manne van leen Sweder Diepenbroick ind Herman die Rode van 
Heker. 

 

68. Anno XCII0 op sunte Poncianus'avont heefft beleent Jacop van 
Hacfort Egbert toe Haestelberch dat erve ind guet toe Haestel- 
berch ten Zutphenschen rechten. Orkonde manne nae bescreven. 
Doe dijt geschiet was gaff hie mij uet moetlicken threnen dat 
hije dat guet vurs. vercofft had omme kommers willen voir 
IIIIC gulden ind boet mij den koep, alz synen leenheren. Soe 
heb ick den koep aen mij genaemen ind heb den Henrick van 
Keppell aever gegeven ind heb om dat guet vurs. beleent ten 
Zutphenschen rechten. Bij alsoe dat men altijt dat guet vors. 
van my ind mynen erven ontfangen sall soe ducke dess vort 
geboirt. Urkonde myn manne van leen Gheerdt van Presinchave 
ind Bernt Ketel. 

 
[Fol. 19] 

Lochem. 

69. In den jare onss Heren dusent vierhondert LXXXVI0 op dynxdagen 
post Crucen heefft beleent Jacop van Hackfor en Engelhert ten 
Nyenbardynck dat erve ind guedt ten Nyenlamberdynck met synen 
toebehoir, gelegen in den kirspell van Lochem in der buerscap 
van Eexsell, ten Zutphenschen rechten, beheltlick my ind een 
ytlick syns rechtz. Urkond manne van leen Engelhert Mockync ind 
Berndt Ketell. Ind Engelhert vurscreven heefft daich der her- 
gewaden als III golden ind mynen knecht I Rijnsche gulden ind 
den scriver her Gheert X stuiver XIIII dagen by verluess dess 
leens. Orkond der selver manne. 

 

70. Anno XCII0 up donredagen post Justificatio Pauli heefft uut- 
gegaen Engelhert toe Nyenlamberdynck dat erve ind guet toe 
Nyenlamberdynck myt synen toebehoirt, gelegen in den kirspell 
van Lochem in der buerscap van Exsell, tot behoiff Johan die 
Korte. Doe dijt duss geschyet was beleende ick Jacop van 
Hacfort voirt van stont Johan Korten vurs. dat selve erve 
ind guet toe Nyenlamberdynck myt synen toebehoir, beheltlic 
een ytlijck syns rechten. Urkonde myn manne van leen Zweder van 
Diepenbroick ind Henrick van Keppell van Ampsen. 
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71. Anno XVc ind twie up manendagen nae Letare Jhrusalem beleent 

Johan den Korten dat erve ind guet Nyelamberdynck myt synen 
toebehoir, gelegen in den kirspell van Lochem in der buerscap 
toe Exsell, then Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind een 
ytlicken syns rechten. Urkonde myn manne van leen Jacop Ketell 
ind Berndt Ketell. 

 
Eybergen. 
 

72. It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXVII0 up 
manendagen nae sunte Margraitendagen heefft beleent Jacop van 
Hackfor en Sweder van Diepenbroick dat alinge erve ind guet tot 
Hugynck, dat sijn vairvaders halff toe hebben plegen ind van 
den van Voirden thoe leene toe haelden plegen, gelegen in den 
kirspell van Eybergen in der buerscap thoe Rekenen, then 
Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind een ytlijck syns 
rechtz. Urkonde manne van leen Jacop Ketell ind Bernt Ketell. 

 
[Fol. 20] 

Loch:·: m. 

73. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIX up manendagen 
nae Pynxten heefft beleent Jacop van Hackforden Dirck 
Ketelhuetz VIII maelder roggen stedicheijt aver Weernsijnck ind 
den teynden aever Welmerynck, aever die Zijenerinckbrede, aever 
Bodinck, aever Joffer Hillen landt op den Luysgor ind voirt all 
sullicke teynden alz dair thoe hoirt halff, alz die gelegen 
synt inden kirspell van Lochem myt oren thoebehoir. Beheltlick 
mij ind een ytlicken syns rechtz. Urkonde manne van leen 
miester Geerdt van Baeck ind Willem van Poellwyck. 

 
74. Anno XVC ind een up manendagen post Invocavit beleent Henrick 

Ketelhuez soen dessen vurs. teynden, gelyck alz sijn vader 
den toe voerns van my ontfangen had, then Zutphenschen rechten, 
beheltlick mij ind ytlicken syns rechten. Urkonde myn manne van 
leen Berndt Ketell, Jacop Ketell, richter, ind meister Gerdt 
van Baeck. 

 

75. Anno LXXXIX0 et cetera heefft Wolter van Keppell van Verwolde 
uutgegaen dat ere ind guet toe Lieffkynck, gelegen in den 
kirspell van Ghyesteren, toe behoeff Frederig van Seynden ind 
synre huysfrowen, Wolters dochter van Keppell. Doe dat geschiet 
was beleende ick Jacop leenheren Frederick van Seynden vurs. 
dat erve ind guet thoe Leffkynck vurs. myt synen toebehoir ten 
Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ind een ytlijck syns rech- 
ten. Urkonde manne van leen Johan, heren toe Voirst et cetera 
ind Ffrederick van Bronckhorst.  Zesten tygewoden. 
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[Fol. 21] 

76. Ano seess ind tnegentich heefft Herman van der Waeltbeck ont- 
fangen den teynden aever Odynck toe V marck rechten, beheltlick 
my ind een ytlick dess syns. Urkonde manne van leen Andries van 
Zuderais ind Jan die K0rte. 

 
[Fol. 22]   [Leeg] 

[Fol. 23]  [Leeg] 

[Fol. 24]  [Leeg] 

[Fol. 25]  [Leeg] 

[Fol. 26]  [Leeg] 

[Fol. 27] 

Wentersswyck. 

77. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up dynxdagen 
nae unser Lieven Vrouwendagen Assumptionis heefft beleent Jacop 
van Hackfort Berndt Drosten dat erve ind guedt toe Eggynck, ge- 
legen in den kirspell van Wentersswyck in der buerscap van 
Korloe, myt synen toebehoir ten Zutphenschen rechten, behelt- 
lick mij ende een ytlick syns rechtz. Orkonde myn manne van 
leen Herman die Rode van Hekeren ind Johan Goltsmijt. 

 
Wentersswyck. 

 

78. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXV0 up den 
anderen dach nae den hilligen Driekoningedach heefft beleent 
Jacop van Hackfort Geerde van Buerse dat guedt toe Herdijnek 
myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Wentersswyck 
in der buerscap van Medehoe, ten Zutphenschen rechten, behelt- 
lick mij ind een ytlick syns rechtz. Orkonde manne van leen 
Aloff van Remen ind Dirck van Voirden. 

 
79. In den jaere unss Heren dusent vierhondert XC up dynxdagen post 

Agneten Virginis heefft beleent Jacop van Hackforden Adriaen 
van Ffeerde, alz een hulder synre huysfrowen, dat erve ind guet 
toe Heerdynck myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van 
Wenterswyck in der buerscap van Medehoe, ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick mij ind een ytlicken syns rechten. Urkonde 
myn manne van leen Henrick Wynnekynck ind Werner Weijnck. 
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[Fol. 28] 

[lol. 29] 

[Fol. 30] 

[Leeg] 

[Leeg] 

 

Markell. 
 
80. It. in den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXIII0   op 

manendagen nae sunte Luciendagen beleent Jacob van Hacforden 
Johan Laevelynck die teynden aever Pelserinck ende Lamberdynck 
groff ind small, gelegen in den kirspell van Markell, als hij 
secht dat hije entfangen had van mynen vader seligen gedachten. 
Dair een van den mannen solde aever geweest hebben, Berndt 
Betell. Ten Zutphenschen rechten, beheltlick my ind ellick 
syns rechtz. Orkonde manne van leen Berndt Betell ind Luyken 
Brekevelt. 

 
81. It. op dach vurscreven ind bij manne vurscreven heefft Johan 

Laevelinck vurscreven diei eenen teynden vurscreven geheyten 
Pelserinck myt synen toebehoir uutgegaen toe behoiff Gerdt 
Heyncks. Ind doe dat geschiet was heb ick Jacob vurscreven 
Geerdt Heyincks dair mede beeleent den teynden aever Pelserinck 
groff ind small ten Zutphenschen rechten, beheltick mij ind 
een ytlick syns rechten, bij manne vurscreven Hanc litteram 
sigillatam sigillo meo. 

 
Markell. 

 

82. It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up 
sunte Poncianus'avont beleent Jacob van Hacforden Aleydt 
Laevelings den teynden aever Pelserinck groff ind small, gele- 
gen in den kirspell van Markell, ten Zutphenschen rechten ind 
beheltlick my ind een ytlick syns rechtz. Ind voir oir gehult 
oer man Jacob Gysbertzoen. Orkonde manne van leen Henrick 
Voirthuesen ind Evert Bertolds soen. Ecce haz litteraz. 

 
83. Anno XVC ind twie up sunt guesdach post translatienis Merten 

heefft uutgegaen Johan Laevelynck den teynden aever Lamberdynck 
groff ind small, gelegen in den kurspell van Merkell, gelyck 
Johan den van mij entfangen had, toe behoeff Lambert Cuper. 
Doe dijt vurs. geschiet was ind by manne van leen nae 
bescreven, heb ick belaent Lambert Cuper mytten teynden aever 
Lamberdynck groff ind smal myt allen synen rechten ind toebe- 
hoir then Zutphensch rechten, beheltlick my ind ydermant synt 
rechten. Urkonde myn manne van leen Jacob Ketell ind Henrick 
die Hollender. 

 

[Fol. 31] 

[Fol. 32] 

[Leeg] 
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Wije. 
 
84. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up donre- 

dagen post Laurentii heefft beleent Jacop van Hackforden 
dochter seliger Schemicker den hoff toe Wengell myt synen 
toebehoir ind mytten Uuterweerdt, gelegen in den kirspell van 
Wije in der buerscap van Wengell. Dair vair gehult heefft hent 
tot oeren mundighen dagen toe Johan Monnick. Ten Zutphenschen 
rechten, beheltlick mij ind een ytlijck syns rechten. Orkonde 
manne van leen Willem Lerinck ind Arndt Yseren. 

 

85. Anno XCIII0 op fridagen post Mauritii beleent Zwenen Swarten, 
seligen Johan Zwarten dochter, dat erve ind guedt gehieten den 
hoff toe Wengell myt den uuterwirdt myt allen synen toebehoir, 
gelegen in den kirspell van Wije in der burscap van Wengell, 
ten Zutphenschen rechten. Beheltlick Berten oerre moeder XXV 
golden Rijnsche gulden tjairs dair uut toe tucht, up sunte 
Merten in den wynter toe boeren. Dair vair gehult heefft Johan 
Monnick, oer stieffvader. Urkonde manne van leen Henrick van 
Braemell ind meister Johan Tymmerman et cetera. 

 
Wije. 

 

86. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up sunte 
Luciendagen Virginis heefft beleent Jacop van Hackforden 
Lambert, Claes soen, burger bynnen Deventer XXV golden Rijnsche 
gulden dess jairs uut mynen leen geheyten die hoff toe Wengell 
myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Wije in der 
buerscap van Wengell, tot behoiff der huyssarmen van dess 
hilligen Sacramentsgilde ten Zutphenschen rechten. Beheltlick 
mij ind ytlijk syns rechten. Orkonde myne manne van leen Bernt 
Ketell ind Geerdt Heygijnck. 

 
87. Anno XV 0 ind twie op manendagen post Reminiscere beleent 

meister Loedewich, aptelrer toe Deventer, XXV golden Rijnsche 
gulden tjairs uut den hoff toe Wengell toe behoiff dess 
hilligen Sacramentzgilde bynnen Deventer then Zutphenschen 
rechten, beheltlick mij ind een ytlick syns rechten. Urkonde 
myn manne van leen Jacop Ketell ind Berndt Ketell. 

 
[Fol. 33] 

Wije. 

88. Anno XCV0 op saterdach post Ascensionis Domini beleent Zwenen, 
Johan Swarten dochter seligen gedachten, dat erve ind guedt 
toe Wengell myt synen uutterwerdt ind myt allen synen rechten 
toebehoir ten Zutphenschen rechten, beheltlich my mynen rechten 
een ytlick tsijns ind oerre moder oerre tucht ind alle die 
dair uut gevest synt myt myns off mynre aelder segell airs 
gueden rechten. Dair voir gehult heefft Willem Pronck. Urkonde 
manne Jacop Ketell ind Johan then Rubler. 
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[Fol. 34] 

Der Woelde. 

89. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   up sonnen- 
dagen nae unser Lieven Vrowendagen Assumpsionis heefft beleent 
Jacop van Hacfort Arndt van der Brincke dat erve ind guet toe 
den Spykerhuijss myt synen toebehoir ten Zutphenschen rechten, 
gelegen in den kirspell van der Woelde, beheltlick mij ende 
een ytlick syns rechtz. Orkonde manne van leen Bernt Ketell 
ind Henrick van Bramell. 

 

90. Anno XCIII0   op fridagen nae Nyenjaersdach heefft Jacop van 
Hacfort beleent Joffer Stynen van der Brincke, nu ter tijt 
echte huysfrowe Rutgers van Haerst, dat erve ind guedt then 
Spykerhuyss, gelegen in den kirspell van der Walde, ten 
Zutphenschen rechten myt synen rechten toebehoir. Doch behelt- 
lick mij myns rechten ind een ygelijck dess sijns. Urkonde 
manne van leen Gadert Beruer ind Herbert Spytloff. Dair voir 
gehult heefft Rutgher van Hairst, oer man. 

 
Deventer. 
 
91. Anno XCII op saterdagen post Assumptienis Marie beleent Arendt 

Vlanirinck dat erve ind guet toe Elmerinck, gelegen in den 
kirspell van Deventer, myt synen toebehoir alz hije dat van 
mynen broder entfangen had, alz hie secht then Zutphenschen 
rechten. Beheltlick ydermans sijns rechten. Urkonde myn manne 
van leen Jacop Ketell, richter ind Berndt Ketell, kirchmeister. 

 
[Fol. 35] 

Wesepe. 

92. Anno XCIII up den hilligen Driekoningenavant beleent Geerdt 
Hugynck, alz eenen hulder van dess hilligen Geestes wegen 
toe Deventer, dat erve ind guet toe Aeverwech, gelegen in den 
kirspell van Wesepe, ten Zutphenschen rechten. Beheltlick mij 
ind een ytlick syns rechten. Urkonde manne myns heren van 
Utrecht Johan van Wyrndesijn end Henrick Aehuijss. 

 
93. Anno XVC ind twie up sunte Willibrordus'dach beleent Gherit 

Huginck, seliger Gerds soen, alz hulder van dess hilligen 
Geestes wege bynnen Deventer, dat erve ind guet toe Aeverwech 
myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Wesepe, ten 
Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ind ytlijcken synss 
rechten. Urkonde myn manne van leen Jacop Ketell ind Berndt 
Ketell. 
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[Fol. 36] 

Brummen. 

94. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up up 
manendagen nae sunte Johannis'dagen Decollationis heefft 
beleent Jacop van Hackforden Henrick toe Westenenge den 
Schoeltmansteijnden, gelegen in den kirspell van Brummen in der 
buerscap van Oecke, als den Geert toe Westenenge, sijn vader, 
den teynden vurscreven van mynen vader seliger gedachten 
ontfangen had ten Zutphenschen rechten. Dat welke Johan toe 
Westenenge beliefft heefft die oeldeste broder dat ick Henrick 
vurscreven den teynden beleenen walde, dat ick gedain heb. 
Beheltlick my ind een ytlyck syns rechten. Orkonde manne van 
leen Berndt Ketell ind Werner Weynck et cetera. 

 

95. Anno XCVI0 op Kirsavant beleent Johan then Westenenge den 
Schoeldmansteynden ten Zutphenschen rechten soe Henrick den 
teynden uutgegain had voir twie manne, tot behoff syns broders, 
alz Andries van Holthuyss ind Gadert Beruer Orkonde myn manne 
van leen Berndt Ketell ind Cracht van Hackfort. 

 
96. Anno XVc ind twie heefft uutgegaen Johan toe Westenenge, ur- 

konde mynre manne van leen alz Jacop Ketell, richter ind 
Henrick Wynnekynck, den Scheolmansteynden myt synen toebehoir, 
gelegen in den kirspell van Brummen in der burscap toe Oecken, 
tot behoiff syns broders Henrick thoe Westenenge. Doe dijt alz 
virs. is wat my ind manne van leen geschiet was, heb ick op die 
selve tijt ind urkonde der selver manne beleent myt den selven 
teynden Henrick thoe Westenenge myt synen rechten toebehoir 
then Zutphen rechten. Beheltlick mij ind een ytlick syns 
rechten. Actum anno [-]Purificationis. 

 
[Fol. 37] 

 
[Fol. 38] 

[Leeg] 

 
Gronloe. 

 

97. It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up 
guesdagen nae Pynxten beleent Jacob van Hacfort den Jofferen 
van den aelden convent toe Gronloe dat guedt ter Schoet myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Gronloe in der 
buerscap van Belterem, ten Zutphenschen rechten. Dair voir 
gehult heefft Meuse toe Winchaeve als een hulder der Jofferen 
vurscreven. Beheltlick mij ind een ytlick syns rechten. 
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98. It. in den jaere unss Heren dusent vierhonder LXXXIX up 

manendach post Crispini et Cirspiniani heefft beleent Jacop 
van Hackforden den Jofferen van den aelden convent bynnen 
Grolloe dat erve ind guet ther Schoet myt synen toebehoir 
then Zutphen rechten, gelegen in den kirspell van Grolloe in 
der buerscap van Belterem. Beheltlick mij ind een ytlick syns 
rechtz. Urkonde manne van leen Henrick Haeffken ind Berndt 
Ketell. 

 
Gronloe. 

 

99. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op manen- 
dagen post Maurtii heefft beleent Jacop van Hacforden Geerdt 
Lansynck dat guet toe Elverkynck mijt synen toebehoir, gelegen 
in den kirspell van Grolloe in der buerscap van Belterem, ten 
Zutphenschen rechten, beheltlick my ende een ytlicken syns 
rechten. Orkonde manne van leen Berndt Keteli ind Henrick then 
Velthuijs. 

 
100. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   up 

manendagen post Mauritii heefft beleent Jacop van Hackforden 
Herman Ackerstaff dat erve ind guedt ther Scharenberch myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Grolloe in der 
buerscap van Belterem, ten Zutphenschen rechten, beheltlick my 
ende een ytlijck syns rechtz. Orkonde manne van leen Berndt 
Ketell ind Henrick then Velthuyss. 

 
101. It. Henrick Geverdynck untfangen ten Zutphenschen rechten die 

III malder saetlantz in den Merssche, soe groet ind cleijn alz 
die gelegen maigen maegen weess, hoerende in den haeve toe 
Belterem off oick in den landt bevonden wurde hoerende in den 
haeve et cetera. Urkonde myn manne Jacop Keteli ind Berndt 
Ketell. 

 
[Fol. 39] 

Gronloe. 

102. In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXIIII0 op 
donredagen post Mauritii heefft beleent Jacop van Hacfort 
Herman van Diepenbroick den hoff toe Belterem myt synen 
toebehoir ind dair toe seess voiderhoyssgewas, gelegen in den 
Havermaet hoerende tot den haeve, ende drie maelder seatlands 
in der Mersche ten Zutphenschen rechten. Ind heb om mede toe 
guede geschulden Herman vurscreven all versuem an den leen 
vurscreven voirtijt geschien mocht wesen. Doch beheltlick my 
ende een ytlijck sijns rechten. Orkonde myn manne van leen 
Johan van Beloe ende Geerdt then Hanvelde. 
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103.Anno LXXXIX up sunte Aghatendagen heefft uutgegaen Herman van 

Diepenbroeck den hoff thoe Belthrem myt synen toebehoir ind myt 
seess voirderhoijgewass, voir mij leenheren ind manne nae be- 
screven, in behoiff Henrick van Diepenbroicks. By alsoe dat 
Henrick vurs. den hoff vurs, van mij untfangen sall then 
Zutphenschen rechte tusschen dijt ind midtfasten geheyten 
Letare Jehruzalem. Ind ick salt um heleenen myt lediger hant. 
Urkonde manne van leen Jan van Buize, Berndt Ketell. 

 
104.It. up dach vurs. heefft Herman van Diepenbroick uutgegaen, 

tot behoiff Goessen tho Liefercate, uut den haeve vurs. III 
maelder saetlantz in der Merssche, soe groet ind soe cleijn 
als die gelegen moiger weessen, hoerende in den haeve thoe 
Beltrem ind off oick ander landt bevonden wurde hoerende in den 
haeve vurs. sijn. lek, thoe vreden jond, heb dair mede beleent 
Goessen vurs. then Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind 
eijn ytlick syns rechtz. Orkonde manne vurs. 

Gronloe. 

105.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 op 
donredagen nae Mauritii heefft beleent Jacop van Hacfort Geerdt 
then Haenenvelde den Dyckergaerden ende den Kaeterkamp, die 
Heenisschemaet ten Zutphenschen rechten et cetera. 
Noch heefft Geerdt vurscreven van mij untfangen die Haeverwoert 
ind dat Gaerdeken op den kirckhaeve ten Zutphenschen rechten. 
Ind voirt voir mij ende manne nae besereven uutgegaen toe be- 
hoiff syns broders soens Willem then Haenenvelde. 

 
106.It. soe heb ick van stont aen beleent Willem then Hanenvelde, 

sijns brader soen, die Haeverwoirt ende dat Gaerdeken op den 
kirckhaieve ten Zutphenschen rechten, beheltlick mij ende een 
ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen Johan van Beloe 
ind Bernt Ketell. Ind dijt leen nu voirtaen altijt bysonder toe 
ontfangen ind toe verhergewaden soe ducke alst moet gebort 
van der herscap van Voirden. 

 

107.Anno XCIIII0 op sunte Katherinenavont beleent Gerit toe 
Haenenvelde, Geriritz soen, all sullicken leen sijn vader van 
my ontfangen had ten Zutphenschen rechten, beheltlic mij ind een 
ytlick syns rechten. Urkonde manne van leen Cracht van Hackfort, 
Jacop Ketell. 
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[Fol. 40] 

Gronloe. 
 

108.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 up manen- 
dagen post Michaelis heefft beleent Jacop van Hacfort Johan van 
Beloe die Ruwenhorst ind die Hungerbreyde myt oeren toebehoir 
then Zutphenschen rechten. 

 
109.It. noch heefft Johan vurscreven van mij ontfangen Weersynck- 

breyde ende Steelswoirt ende dat Bloemstucke ende een ander 
stucke bij dat Bluemstucke ende dat Regenkempken dat van 
Ackerstaff gecofft is, gelegen in der Horstwyck, ende noch een 
ander stucke oick gelegen in der Horstwyck dat oick van Acker- 
staff gecofft is, welke twie stucke uut den guede thoe Scharen- 
berch komen, synt beleent then Zutphenschen rechten. Beheltlick 
mij ende ytlick syns rechtz. Orkonde myn manne van leen Cracht 
van Hacfort ind Henrick tho Velthus. Ind Johan vurscreven droich 
op voir my leenheren ind manne vurscreven desse vurscreven 
peelen in myn hant tot behoiff syns jongesten soen. B actum 
eadem die. 

 

110.Anno XCIIII0 Octav Sacramenti beleent dochter Johans van Beloe, 
husfrowe Johans van Buirse, desse vurs. twie leene ten 
Zutphenschen rechten. Dair voir hulden Johan van Buerse. Urkonde 
myn van leen Henrick Lansynck ind Henrick van Bramell. 

 
Gronloe. 

 

111.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0 dess 
donredagen post Bertholomei heefft beleent Jacop van Hackforden 
Jacop toe Aelvuchoff dat erve ind guedt toe Rybberdynck myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Gronloe in der 
buerscap van Belterem, ten Zutphenschen rechten, beheltlick my 
ind een ytlijck syns rechten. Orkonde myn manne van leen Wolter 
van Keppell van Verwalde ind Herman die Rode van Hekeren. 

 

112.It. in den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIX0 up 
manendach post Crispini et Crispiniani heefft beleent Jacop 
van Hackforden Claes then Oevuchaeve dat erve ind guet thoe 
Rybberdynck myt synen toebehoirt, gelegen in den krispell van 
Grolloe in der buerscap van Beltrem, ten Zutphenschen rechten, 
beheltlick mij ind een ytlyck syns rechten. Urkonde manne van 
leen Henrick Henrick Haeffken ind Berndt Ketell. 
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113.Doe dijt geschiet was bekande Claes vors. voir um ind synen 

erven, voir mij leenheren ind manne vurs., dat Elsake sijn 
moder, Jacops huysfrowe seliger gedachten, dat erve vurs. 
gebruyken sall thoe lyfftuchtz rechten oer leven lanck. 
Dat ick leenheren vurs. beliefft heb. 

 
[Fol. 41] 

Groenloe. 

114.In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXV 0 op sunte 
Margraitendagen heefft beleent Jacop van Hacfort Henrick Ruter, 
als een mombair ind man Stynen Geerds Korten dochter, dat erve 
ind guet toe Zyberdinck myt synen toebehoir, gelegen in den 
kirspell van Gronloe, ten Zutphenschen rechten, beheltlick my 
ende een ytlijck syns rechtz. Orkonde manne van leen Johan van 
Keppell ende Gadert Beruer. 

 
115.Anno XCI0 up dach Decollationis Baptisten heefft uutgestalt 

Jacop van Hacfort all sullick versueck van leenss wegen alz 
van den guede toe Syberdynck, soe dat Henrick Riter seliger 
gedachten entfangen had van mij van wegen synre huysfrowen 
Stynen Korten. Ind sall blieven staen onbevair ind onversuemt 
tusschen dijt ind mydwynter neestkomende aever een jaer, ind 
under dess toe wat tyden dezer moder myt den frumden beliefft, 
sall ick der soen eene dat guet toe Syberdynck vurs. belenen myt 
lediger hant, want mij die hergewaide nu betaelt is. Urkonde 
beleender manne Johan die Korte ind Johan Ruter. 

 

116.Anno XCII0 op guesdagen post Purificationis Marie beleent 
Henrick Ruter, Henrix soen, dat erve ind guet toe Zyberdynck myt 
synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Gronloe, ten 
Sutphenschen rechten, beheltlick mij ind een ytlijck syns 
rechtz. Urkonde myn manne van leen Berndt van Presinchave ind 
Gadert Beruer. 

 
Gronloe. 

 
117.In den jaere unses Heren dusent vierhondert LXXXVII dess 

dynxdagen neest nae sunte Laurentius'dagen heefft uutgegaen 
Gheerdt Lansynck, myn belende man, dat erve ind guet toe 
Elverkynck myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van 
Gronloe in der buerscap van Beltrem, Gadert van der Waelde, 
anders geheyten Pelredam, tot behoiff synre huysfrowen, Gherds 
dochter. Dair aever besegelt hebben Gerdt lansynck ind Johan 
van Beloe ind Herman Ackerstaff, all myn manne van leen. Dair 
ick doe voirt myt rechten up beleenden Gharde van der Wolde 
dat vurscreven guet toe Elverdynck, toe behoiff synre huys- 
frowen, nae uutwysynge dess besegelden schijns hije mij brachte 
then Zutphenschen rechten. Beheltlick mij ind een ytlijck syns 
rechten. Orkonde mynre mannen van leen Henrick then Velthus 
ind Werner Weeynck. Actum Octava Laurentii anno LXXXVII0 

• 
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[Fol. 42] 
 

118.Anno XCIX0 up sunte Symonis ende Jude heeff uutgegain, voir 
mij leenheren ind manne nae bescreven, Willem thoe Haenevelde 
die Haverwoert, dat Gaerdeken op den kirckhoff toe behoifft 
Johans toe Haenevelde, syns neven. Doe dijt geschiet was heb 
ick Jacop, leenheren, beleent Johan toe Haenevelde die Haever- 
woirt myt den Gairden op den kirchofft myt oeren behaeren toe 
Zutphenschen rechten, beheltlick eellicken sijns rechten. Urkon- 
de myn manne van leen Henrick Geverdynck ind Berndt Ketell. 

 
 
119.Anno XCc ind een beliefft Johan toe Haenevelde toe versetten 

uutter Haeverwoirt II golden Rijnsche gulden tjairs den Pinsoren 
van sinte Anthonius Vicurie toe Groelle, toe leessen bynnen 
seess jaeren bij eenen peenen van X golden Rijnsche dat gededugt 
heefft die richter van Grolle Henrick van Zuderais ind her 
Gherit Ketell. Actum dess guesdagen post Andree. 

Gronloe. 

120.In den jaere onss Heren dusent vierhondert LXXXV 0  op onser 
Leven Vrouwenavant Conceptienis heefft beleent Jacop van Hacfort 
Willem van Hervell den hoff toe Beltrem myt synen toebehoir ten 
Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind een ytlijck syns 
rechtz. Orkonde myn manne van leen Andries van Suderaes ind 
Jacop Aevinchaeve. 

 
[Fol. 43] 

Zelem. 

121.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII 0 up den 
anderen dach van Apryll heefft beleent Jacob van Hackforden 
Henrick Middeldorp dat erve ind goet toe Tegerdynck myt synen 
toebehoir, gelegen in den kirspell van Zeelem, ten 
Zutphenschen rechten ind beheltlick mij ende een ytlijck syns 
rechten. 
Orkonde mynre manne van leen Cracht van Hackfort ind Henrick toe 
Vethuyss. 

 
122.It. up dach vurscreven ind by manne vurscreven heefft Henrick 

Middeldorp vurscreven dat vurscreven guet toe Tegerdynck uut- 
gegaen, voir mij leenheer ind voir manne vurscreven, tot behoiff 
Joffer Johanna, synre huysfrowen, tot oirre lyfftucht. Doe dat 
geschiet was heb ick, Jacob van Hacfort vurscreven, als een 
leenheer beleent Joffer Johanna vurscreven dat guet toe leger- 
dynek myt synen toebehoir toe lyfftuchts rechtz oir leven lanck. 
Dair Henrick oer mombar aff is ind huldynge aff gedain heefft. 



-107- 
 

 
 
123.Anno XVc ind een op guesdach post Renigh heeff uutgegaen 

Henrick Middeldorp dat erve ind guet toe Tegerdynck, vair mij 
ind man van leen nae bescreven. Doe dijt duss geschiet was heb 
ick van stont aen voirt beleent Witten Tamis ind Stynen, synre 
huysfrowen, mytten erve ind guet toe Tegerdynck myt synen toe- 
behoir, gelegen in den kirspell van Zelen, ten Zutphenschen 
rechten. Beheltlick ydermans syns rechten. Urkonde myn manne van 
leen eracht van Hackfort, bastart, ind Berndt Ketell. 

 
[Fol. 44] 

Zelem. 

124.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   up sunte 
Mauricius'dagen heefft beleent Jacop van Hacforden Johan 
Heijinck den Hobinckamp myt synen toebehoir, gelegen in den 
kirspell van Zelem, ten Zutphenschen rechten, beheltlick mij ind 
een ytlijck syns rechtz. Orkonde myn manne van leen eracht van 
Hacfort ende Henrick then Velthus. 

 
Rurolloe. 

 

125.It. in den jaere unses Heren dusent vierhondert XC0 up 
manendach nae den hilligen Palmdach heefft beleent Jacop van 
Hackfort Berndt van Presinchaeve den Bruyssynckteynde, gelegen 
in den kirspell van Roderloe, Lochem ind Markeloe off wair die 
vurs. teynde gelegen mach weessen, then Zutphen rechten, behelt- 
lick mij ind een ytlick synss rechten. Urkonde myn manne van 
leen Zweder van Diepenbroick in Henrick van Keppell. 

 

126.Anno XCII0 op sunte Theodorus'dach Mertelers heefft Henrick 
Herynck myt Jutten, synre huysfrowen, uutgegaen dat erve ind 
guedt toe Herynck, gelegen in kirspell van Roderloe, myt synen 
toebehoir toe behoiff Heyden, echte huysfrowen Johan toe 
Elschaten. Doe dijt vurs. voir mij, Jacob leenheren, geschiet 
was heb ick ter stont dair mede beleent mytten vurs. guede toe 
Herynck Heyde vurs. ten Zutphenschen rechten. Beheltlick my ind 
een ytlick sijns rechten. Dair voir gehult heefft Berndt toe 
Elschaten. Urkonde myn manne van leen Henrick Beruer ind Berndt 
Ketell. 
It. Johan toe Elschaten sall nae dode Henrick Herinx bynnen 
Jalrs Johan Steeldreygers huysfrowe, Henrix dochter, XXII ponde 
aever gegeven vair mij leenheren presentibus et cetera. 
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[Fol. 45]. 

Roderloe. 

127.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXVI0 op guesdagen 
post Ephiphanie heefft beleent Jacop van Hackforden Henrick 
Herynck dat erve ind guet toe Henrinck mytten teynde ind synen 
toebehoir ten Sutphenschen rechten, beheltlick my ind een 
ytlijck syns rechtz. Orkonde manne van leen Berent Ketell ind 
Henrick toe Braemell. 

 
128.It. anno XCI up sunte Aghatendach Lymis heefft Henrick vurs. 

uutgegaen, voir mij leenheren vurs., den teynden aever Herynck, 
erfflick ind ewelick, toe behoeff Jan Brouwers ind synen erven. 
Bij alsoe dat Johan den teynden vurs. van my ontfangen heefft 
toe leene, ind altijt men voirt haelden sall van der herscap van 
Voirden toe leene soe ducke dess noet geboirt. Ten Sutphenschen 
rechten. Urkonde manne van leen Henrick toe Bramell, Berndt 
Ketell. 

 
Roderloe. 

 

129.In den jaere unss Heren dusent vierhondert LXXXIIII0   op 
guesdagen post Vitoris heefft beleent Jacop van Hacfort 
Lutgarde, huysfrowen Johan Groiss, dat erve ind guedt toe 
Boxhorst myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van 
Roderloe, ten Zutphenschen rechten, beheltlick mij ende ytlijck 
syns rechtz. Dair voir gehult heefft Johan Groiss, oir man. 
Orkonde myn manne van leen Cracht van Hacfort, Bernt Ketell. 

 
130.Anno XCI0 op guesdach post Sacramenti heefft uutgegaen 

Lutgardt toe Buckhorst dat erve toe Boxhorst, toe behoeff 
oerens aeldesten soens Wolter. Doe dat geschiet was beleende 
ick Wolter vurs. mytten erve toe Boxhorst myt synen toebehaeren 
then Zutphenschen rechten, beheltlick mij myns rechten ind een 
ytlick dess syns. Orkonde manne van leen Arndt then Wall, 
Cracht van Hacforden. 

 
[Fol. 46]. 

Grolloe. 

131.Anno XVC ende IIII op dynxdach post Pauweln Verssyanys hebbe 
yck Henryck van Hackfort belent Johan den Ryken dat erve ende 
gut ter Scharenbarch met synre toebehor ten Zutphensschen 
rechten, beheltlyck my ende en ytlyck syns rechten. Orkonde 
manne van lene Gert van Vorden, Wyllem van Bermentloe. 
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132.Anno XVC ende sesse op dynsdach post Valentius hebbe ick 

Henryck van Hackfort belent den Jofferen int olde kenvent bynnen 
Groenloe dat erve ende gut ter Schaet ten Zutphensschen rechten 
met syner toebehoer, beheltlyck my ende een ytlyck syns 
rechten. Dar vor gehult heft Johan Rotger, borger bynnen 
Grolloe. Dyt vors. gut is gelegen in der burschap van Belteren. 
Orkonde manne van llene mynre Henryck Geverdynck, Henryck 
Schroer. 

 
[Fol. 47]. 

Vorden. 

133.Anno XVC IIII op dach Dyvysya Apostalorum hebbe yck Henryck van 
Hackfort belent Wolter toe Bockhorst dat erve ende gut toe 
Bockhorst met synre toebehorynge ten Zutphensschen rechten, be- 
heltlyck my ende een yderman syns rechten. Drkonde manne van 
leen Sondach van Manster, Johan van Prostynck. 

 
134.Anno XVC ende IIII op donredach nae sante Lusseyen hebbe yck 

Henryck van Hackfort belent Johan ter Hellen der Kamp der uut 
Luttyken Venhorsttynck, myn lengut, verkoft ys ten Zutphensschen 
rechten, beheltlyck my ende een ytlyck syns rechten. Orkonde 
manne van lenene Johan toe Osterkamp ende Reynt ter Lemreyse. 

 
135.Anno XVCXI op sondach nae sante Andres hebbe ick Henryck van 

Hackfort belent Gertken ter Helle der Kamp de verkoft is ut 
Lutken Venhorstynck. Dar vor gheholt heft Wyllem ter Hellen, 
oer son. Orkonde manne van lene Berent Kettel, Johan ten Bur- 
kamppe. 

 
Vorden. 

 
136.Anno XVC ende IIII op sante Syckstus'dach hebbe yck Henryck van 

Hackfort belent Henryck Schroer Lutteken Wynnekynck ten Zutphen- 
sschen rechten, beheltlyck my ende en ygelyck syns rechten. Or- 
konde manne van lene Henryck Lanssynck, Berent Kettel. 

 
137.Anno datum vors. hebbe yck Henryck van Hackfort belent Henryck 

Lanssynck dat halve erve toe Wesselynck, gelegen in den kerspel 
van Vorden toe Bramele, ten Zutphensschen rechten, beheltlyck 
my ende en yderman syns rechten. Orkonde manne van lene Henryck 
Schraer, Berent Kettel. 
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[Fol. 48]. 

Vorden. 

138. Anno XVC ende IIII op donredach nae sante Lusscye hebbe yck 
Henryck van Hackfort belent Johan ter Burkamppe den Burkamp ten 
Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende en ytlyck syns 
rechten. Orkonde manne van lene Johan ten Osterkamppe ende Johan 
ter Helle. 

 
139. Anno datum vors. hebbe yck Henryck van Hackfort belent Johan 

ten Osterkampe des hertygen Boschstucke gelyck selyger Werner 
Weynck gekoft heft uut Lebbynck, dat ock myn len ys, nae vermo- 
gen myns selegen vader lenbock ten Zutphensschen rechten. 
Beheltlyck my ende en ytlyck syns rechten ende ock hebbe yck 
lenher vors. gegont Johan vors. dat he versetten mèch uut den 
selver stucke II molder roggen sjars ende he sal my dat weder 
yn vryen bynnen ses jaren, by ene pene van X golden Ryns gulden. 
Orkonde manne van lene Johan toe Burkamppe ende Johan ter Helle. 

 
Lochem. 
 
140.Anno XCC ind vier op des hilgen Crucendach Inventionis hefft 

uutgegaen ind verkofft Henrick Kettelhuetz myt Uden, sijne 
echten huysfrouwen, vaer em leyden ind oren erven achtehalff 
molder roggen stedicheit aver Wernsinck ind den teenden aver 
Wylmerynck, aver de Zieverinckbrede, aver Bodinck, aver Joffer 
Hillen lant op den Loesgoer ind vort al sulke teenden als daer 
to hoert halff, als die gelegen synt in den kerspell van Lochem, 
myt oren tobehoer. Ind hebbe desen roggen ind tenden vors. ge- 
richteliken uutgegaen voer Henrick van Hacffordt, mijnen leen- 
heren. Dat mij Henrick van Hacfforden vors. mij ind mynre huys- 
frouwen gegunt ind togelaten hefft. Ind ick Henrick vors. ge- 
gunt ind togelaten hebbe gunne ind tolaete doer de Henricks ind 
sijnre huysfrouwen vors. to behoeff den pater ind convente van 
aeldemanshuijss, die mij daer enen gueden man van lene in die 
stede solen setten. So schelde ick Henrick leenheren vors. den 
selven Henrick Kettelhuet quyt al sulken eet ind hulde als hie 
mynen vader, den God genede gedaen had, ind mij nu schuldich was 
tdoen. Orkunde manne van leen Berndt van Hacffordt ind Bernt 
Kettell, richter to Vorden. Beholtliken my ind en ytliken syns 
rechten. 

 
[Fol. 49]. 

 
141.It. anno XVC ende vyve op sunte Pouwelsdach heft belent Henryck 

van Hackfort Jackop Stockmans een stucke landes yn Langellerenck 
geheten dat Ywelant ende noch tyn schepel saetlandes yn den 
Langensschenbroecke ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my 
ende een yderman syns rechten. Orkonde manne van len Gert van 
Hagenbecke, Berent Ketten. 
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[Fol. 49]. 
 
142.Anno XVC ende vyve op sunte Pouwelsdach heft Henryck van 

Hackfort belent Eggelbert toe Herckeler dat gut toe Herkeler 
ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende en yderman syns 
rechten. Orkonde manne van lene vors. 

 
143.Anno XVC ende vyve op sunte Pouwelsdach heft belent Henryck 

van Hackfort Gert van Vorden van Lochem en Verkantstucke landes 
in Langellerenck ten Zutphensschen rechten, beheltlyck mij ende 
en yderman syns rechten. Orkonde manne van lene Gert van Hagen- 
becke, Berent Kettel. 

 
144.Anno XVC ende IIII op sunte Andres'avent heft belent Henryck van 

Hackfort Lubbert Staekebrant den tenden aver Allerdynck ende 
Nyenhus, gelegen yn den krespel van Lochem yn der buersschap 
van Olde, ter Zutphensschen rechter, beheltlyck my myns rechten 
ende en yderman des syn. Orkonde manne van lene Berent Ketel, 
Henryck Schroer. 

 
[Fol. 50]. 

 
145.Anno XVC ende vyff op ten gunsdach post Nativitatis Marie heft 

Henrick van Hackfort beleent heren Johannen van Swolle, pater 
des conventz van admanshuiss, in behoiff des conventz vurs. 
achtehalff molder roggen stedicheit aver Weensinck ende den 
thienden aver Wilmerinck, aver die Zweverinckbrede, aver 
Bodinck, aver Joffer Hillen lant op den Loesgoer ende voirt al 
suleken thenden alz dair to hort halff, alz die gelegen syn in 
den kerspel van Lochem, mit oeren toebehoir. Orkonde manne van 
leene Arnt Blindewater ende Bernt Ketell. Ind Johan Haick heft 
voir dat vurs. convent hulde ende eede gedain na leenrecht. 

 
Wije. 

 
146.Anno XCC ind vier op donredach post Cantate heb ick Henrick van 

Hacffordt beleendt meyster Lodewich, apteyker to Deventer, XXV 
golden Rins gulden des jaers uut den hoff to Wengell, tot 
behoeff des hiligen Sacramentsgilde to Deventer, ten Zutphen- 
schen rechten, gelegen in den kirspell van Wije in der burschap 
van Wengell, ten Zutphenschen rechten. Beholtliken mij ind en 
ytliken syns rechten. Orkunde manne van leen Garist van 
Broechusen ind Bernt ten Have. 

 
147.Anno XVC ende IIII op donredach nae sante Merten heb yck 

Henryck van Hackfort beletn Zwenne Zwarten den hoff toe Wengele 
met synre toebehor ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende 
en yderman syns rechten. Dar vor gehult heft Henryck Wert. 
Orkonde manne van lene Henryck van Hussen, Haske van Dommeren. 
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[Fol. 51] 

 
[Fol. 52] 

[Leeg] 

 
Vorden. 
 
148.Anno XVC ind vier op vrijdach post Cantate heb ick Henrick van 

Hacffordt beleendt Otto Keijen ten tenden aver Heynck ind 
Hotinck ten Zutpheschen rechten als hie die ontfangen had van 
mijnen vader, den God genade, beholtlijken mij ind en ijtliken 
sijns rechten. Orkunde manne van leen Matheus van Schonevelt, 
genampt van Grasdorp, Gert van Vorden, richter to Borclo ind 
Bernt Ketell. 

 
149.Anno XVC ende VI op vrijdach nae sante Anplanya heft belent 

Henryck van Hackfort Gertken, Pluckrosen dochter, dat erve ind 
gut toe Luttyken Venhorstynck in den kerspel van Vorden in der 
bursschap van Dellen ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my 
ende en iderman syns rechten. Dar vor gehult heft or bastert 
broder, Johan Teypmaker. Orkonde manne van lene Johan ter Helle, 
Henryck Schroer. 

 
[Fol. 53]. 

 
150.Anno XVC negen op dynsdach nae Passchen heft belent Henryck 

van Hackfort Scander Meckynck met den erve ende goet geheten 
Lutken Venhorstynck in den kerspel van Vorden. Orkonde manne 
van lene Berent Kettel, Johan ter Helle. 

 
151.It. anno XVC negen heb ick Henryck van Hackfort op saterdach 

nae sante Mychel belent Hermen Beruer, Henryck soen, met den 
tenden aver den Elshof ende aver Bodynek met synen toebehor, 
belent ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende en ider- 
man syns rechten. Orkonde manne van lene Henryck Wert, Gert 
Ruter, Henryck soen. 

 
[Fol. 54]. 

 
152.Anno XVC ende vyve op sondach toe Belaken Pynsteren hebbe ick 

Henryck van Hackfort belent Adryaen van Erde dat gut toe 
Herdynck met synen toebehor ten Zutphensschen rechten, behelt- 
lyck my ende en yderman syns rechten. Dyt vors. gut ys gelegen 
in den kerspel van Wentersswyck in der burschap toe Medeho. 
Orkonde manne van lene Johan van Brockhesen, Berent Kettel. 
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[Fol. 55]. 

Wernsfelt. 

153.Anno XVc negen op vrydach nae Meydach hebbe ick Henryck van 
Hackfort belent Henryck van Baeck dat erve ende goet toe Grone- 
velde met synen toebehor, gelegen in der bursscap van Veracker. 
Orkonde manne van lene Henryck Ruter, mester Deryck van Stenre. 

 
Markel. 
 
154.Anno XVC ende IIII op mandach post Lusscya Vyrgilia hebbe yck 

Henryck van Hackfort belent Gert Hemmynck den tenden aver 
Pelserynck grof ende scmal met alle synen toebehort ten 
Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende ytlyck des syner. 
Orkonde manne van lene Steven van Sulen ende Henryck Lanssynck. 

 
155.Anno XVC ende IIII op mandach post Lusscya Vyrgilia hebbe yck 

Henryck van Hackfoert belent Gert Hemmynck den tenden aver 
Pelsserynck grof ende scmal met synen toebehor ten Zutphensschen 
rechten. Orkonde manne van leen Steven van Sulen, Henryck 
Lanssynck. 

 
[Fol. 56]. 

 
Zellem. 
 
156. Anno XVC1111 hebbe yck Henryck van Hackfort lenhe belent Wytten 

Tonys dat erve ende gut toe Tegerdynck ten Zutphensschen 
rechten, beholtlyck my ende en ytlyken syns rechten, gelegen in 
den kerspel van Zeelm an den Wassynckbrynck. Dyt ys geschet op 
sante Syxtax'dach, datum vors. Orkonde manne van lene Lubbert 
Stakebrant, Berent Kettel. 

 
157.Anno XVC ende vyve op dynsdach toe Belaken Passchen hebbe yck 

Henryck van Hackfort belent Kornelys Heyynck den Hobynckkamp met 
syner toebehoer ten Zutphensschen rechten, beheltlyck my ende en 
yderman syns rechten. Orkonde manne van lene Sondach van 
Monster, Berent Ketel. 
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Register van Goednamen. 
 
De spelling van de goednamen in dit register is tot stand gekomen 
door een gemiddelde te nemen van de in de bronnen voorkomende 
wijzen van spelling. 

 
 
Achterloe, I.H. 388; 4, 17 

 

Alderdinc, I.H. 388; 8, 83 en I.H. 389; 58, 83, 89 en I.H. 390; 
66, 144. 

 

Apeldornenstucke, I.H. 389; 72. 
 

Averwech, I.H. 388; 28, 67, 68, 91, 123 en I.H. 389; 128, 129, 136 
en I.H. 390; 92, 93. 

 

Aves, I.H. 388; 35, 121, 122 en I.H. 389; 12. 
 
 
Baerhorst, I.H. 388; 13, 14, 105 en I.H. 389; 73, 80, 84. 

Beltrem, hof, I.H. 388; 2, 119 en I.H. 389; 100, 105, 125 en I.H. 
 

390; 101, 102, 103, 104, 120. 

Bent, I.H. 388; 4, 117. 

Bentlo, I.H. 388; 4, 117. 

Blic, I.H. 388; 56. 

Bloemenkamp, I.H. 388; 7, 127 en I.H. 389; 22, 38. 

Bluemenstucke, I.H. 388; 136 en I.H. 389; 96, 110 en I.H. 390; 
 

109. 
 

Bodinck, I.H. 388; 4, 117 en I.H. 389; 60, 74, 88 en I.H. 390; 
 

73, 74, 140, 145. 

Boyinck, I.H. 388; 25, 130 en I.H. 389; 8, 33, 48 en I.H. 390; 
 

44, 151. 

Brandinchorst, I.H. 388; 42, 85, 97 en I.H. 389; 56, 59 en I.H. 
 

390; 63, 64. 

Brekincweerde, I.H. 388; 20, 24, 36, 128, 129 en I.H. 389; 61, 67, 
 

79 en I.H. 390; 67. 

Brusyng, I.H. 388; 4, 117 en I.H. 390; 125. 

Bucker, I.H. 389; 28. 

Buckhorst, l.H. 388; 19, 118, 120 en I.H. 389; 11 en I.H. 390; 
 

129, 130, 133. 
 

Buerkamp, I.H. 388; 51, 58, 80, 81 en I.H. 389; 14 en I.H. 390; 
 

22, 24, 25, 35, 138. 

Busschstucke, des hertogen, I.H. 390; 32, 33, 139. 
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Coellhaeve, I.H. 389; 145. 

Cruiesgoer, I.H. 388; 134, 135. 
 
 
Dravesvelde, I.H. 388; 15, 131 en I.H. 389; 69, 93. 

Dunchorst, I.H. 388; 21. 

Dunckerkamp, I.H. 389; 70, 90 en I.H. 390; 43. 
 

Dyckergaerden, I.H. 390; 105. 
 
 
Eecksmaet, I.H. 390; 48. 

Egginc, I.H. 388; 41, 70 en I.H. 389; 138 en I.H. 390; 7, 77. 

Eghelinc, I.H. 388; 15, 131 en I.H. 389; 69, 93. 

Elmering, I.H. 388; 143, 147, 148 en I.H. 389; 127 en I.H. 390; 
 

91. 

Elshave, I.H. 388; 25, 130 en I.H. 389; 8, 33, 48 en I.H. 390; 44, 

151. 
 

Elverkinc, I.H. 388; 17, 101 en I.H. 389; 104, 106 en I.H. 390; 
 

99, 117. 

Eveking, I.H. 388; 49. 
 
 
Gaerdeken, op den kirckhaeve, I.H. 390; 105, 106, 118. 

Gherbeldinc, I.H. 388; 4, 117. 

Graffelsmaet, I.H. 388; 33, 138 en I.H. 389; 49. 

Groenenvelde, I.H. 388; 141 en I.H. 389; 51, 53 en I.H. 390; 51, 
 

153. 
 

Gymmync, I.H. 388; 72. 
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Haestelberch, I.H. 390; 68. 

 

Hallinc, LH. 388; 15, 131 en LH. 389; 69, 93. 

Harler, I.H. 388; 113 en I.H. 389; 4, 13 en I.H. 390; 34, 36. 

Haverwoert, I.H. 389; 98, 124 en I.H. 390; 106, 118, 119. 

Henischemaet, I.H. 389; 98, 124 en I.H. 390; 105. 

Herdinck, I.H. 388; 10, 69 en I.H. 389; 137, 139 en I.H. 390; 8, 

78, 79, 152. 

Herkeler, LH. 388; 74, 75, 82, 139, 140 en LH. 389; 55, 68, 167 

en I.H. 390; 56, 142. 

Herkinc, LH. 388; 15' 131 en LH. 389; 69, 93. 

Herynck, LH. 389; 172' 173, 174, 175 en LH. 390; 126, 127' 128. 

Heyinck, LH. 388; 9 en LH. 389; 112, 113 en LH. 390; 39, 148. 
Hiddinc, LH. 388; 15' 131 en LH. 389; 69, 93. 

Hillenlant, Juffer, I.H. 389; 60, 74, 88 en I.H. 390; 73, 74, 140, 
 

145. 
 

Hoberdinckhoefstede, I.H. 389; 44. 
 

Hobinckamp, I.H. 388; 11, 12 en I.H. 389; 141, 143, 145, 146 en 

I.H.390; 124, 157. 

Hoetinck, I.H. 388; 9 en I.H. 389; 112, 113 en I.H. 390; 39, 148. 

Hoijmaet, I.H. 390; 19. 

Horstinc, I.H. 388; 47, 79 en I.H. 389; 144, 147. 

Horstwickervelt, I.H. 389; 110. 

Huetinck, I.H. 388; 158, 159. 
 

Hughinc, I.H. 388; 31, 32 en I.H. 389; 154, 155, 156, 157 en I.H. 
 

390; 72. 

Hungherbreyde, I.H. 388; 119 en I.H. 389; 99, 122 en I.H. 390; 

108. 
 
 
Katerkamp, I.H. 389; 98, 124 en I.H. 390; 105. 

 

Kedelholt, I.H. 388; 13, 14, 105 en I.H. 389; 73, 80, 84. 
 

Kuesgoer, I.H. 388; 45, 46, 77 en I.H. 389; 65, 86, 87, 94 en I.H. 

390; 1, 61, 62. 
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Labbenteynde, I.H. 389; 95 en I.H. 390; 13, 14. 

Laeren, I.H. 388; 4, 5, 92, 111, 112. 

Lagecamp, I.H. 388; 156, 160 en I.H. 389; 50. 

Lambertinc, I.H. 388; 40 en I.H. 389; 158, 159, 160, 161, 162, 
 

163 en I.H. 390; 80, 81, 83. 

Lambertinc, nije, I.H. 388; 53, 54, 55 en I.H. 389; 64, 85 en I.H. 

390; 69, 70, 71. 
 

Lantkamp, I.H. 388; 152, 153. 

Lasschebonen Warscap, I.H. 388; 71. 

Lebbinc, I.H. 388; 2, 58, 59, 125, 137 en I.H. 3898; 20, 24, 153 

en I.H. 390; 29. 

Lievekinc, I.H. 388; 29, 49 en I.H. 389; 148, 149 en I.H. 390; 9, 

75. 
 

Lijferinc, I.H. 388; 72. 
 
 
Maelrinc, I.H. 388; 72. 

Meyerinck, I.H. 388; 2, 98, 99 en I.H. 389; 2, 21, 176 en I.H. 

390; 15, 16. 
 
 
Nederlaer, I.H. 388; 15 en I.H. 389; 69, 93. 

Nijenhuys, I.H. 388; 4, 8, 27, 72, 83, 103, 104, 117 en I.H. 389; 
 

58, 62, 83, 89 en I.H. 390; 66, 144. 
 
 
Ockencamp, I.H. 388; 52, 114 en I.H. 389; 142. 

Oeken, I.H. 388; 2, 60, 61 en I.H. 389; 133, 134, 135 en I.H. 390; 
 

94, 95, 96. 
 

Ovinck, I.H. 388; 44, 89 en I.H. 389; 65, 86, 87, 94 en I.H. 390; 
 

60. 

Oyenck, I.H. 389; 66, 78 en I.H. 390; 6, 76. 
 
 
Paelaer, I.H. 388; 4. 

 

Pelserinck, I.H. 388; 40 en I.H. 389; 158, 159, 160, 161, 162, 163 

en I.H. 390; 80, 81, 82, 154, 155. 
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Quequemboerch, I.H. 389; 23. 
 
 

Regenkempken, I.H. 389; 110 en I.H. 390; 109, 110. 
 

Ribbertinck, I.H. 388; 23 en I.H. 389; 102, 123, 126 en I.H. 390; 

111, 112, 113. 

Rietacker, I.H. 388; 145. 

Ruwenhorst, I.H. 388; 119 en I.H. 389; 99, 122 en I.H. 390; 108. 
 
 

Salekinc, I.H. 388; 15, 131 en I.H. 389; 69, 93. 

Scharenberch, I.H. 388; 22 en I.H. 389; 103, 107, 119, 120, 121 en 

I.H. 390; 100, 131. 

Schonevelt, I.H. 389; 28. 

Scoet, I.H. 388; 18, 88 en I.H. 389; 97, 108, 109 en I.H. 390; 97, 
 

98' 132. 

Sennenberghesmaet, I.H. 388; 145. 

Slyermebrede, I.H. 390; 30. 

Smaller,  I.H. 389; 1 en I.H. 390; 30, 31. 
 

Smedinc, Lutteken, I.H. 388; 15, 131 en I.H. 389; 69, 93. 

Spikerhuys, I.H. 388; 56 en I.H. 389; 165, 166 en I.H. 390; 89, 

90. 
 

Spikerhuyskamp, I.H. 388; 56. 

Stapelacker, I.H. 388; 145. 

Steghe, I.H. 388; 86, 146, 149, 154 en I.H. 389; 40, 41, 42, 43, 

44, 45. 

Stegherbeterskamp, I.H. 388; 144, 146. 

Stegherbyle, I.H. 388; 146. 

Stegherhuerne, I.H. 388; 146. 

Steghermeden, I.H. 388; 145. 

Stegherslach, I.H. 388; 144. 

Stelswoert, I.H. 388; 136 en I.H. 389; 96, 110 en I.H. 390; 109. 
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Tegherdinck, I.H. 388; 2, 43, 63, 64, 115, 116, 126 en I.H. 389; 

28, 140, 151, 152 en I.H. 390; 121, 122, 123, 156. 

Todinch, I.H. 388; 30. 

Tyosing, I.H. 388; 48. 

Uppendarpe, I.H. 388; 3, 132, 133 en I.H. 389; 63, 72, 171. 

Velde, I.H. 388; 142, 155, 157 en I.H. 389; 52 en I.H. 390; 49, 

40. 

Velderzuetkamp, I.H. 388; 150, 151. 

Veltkamp, I.H. 388; 16, 110 en I.H. 389; 3, 6, 34 en I.H. 390; 37, 

38, 40, 41, 45. 

Venhorstinck, Lutteken, I.H. 388; 100 en I.H. 389; 17, 30, 37, 39 

en I.H. 390; 23, 26, 46, 47, 134, 135, 149, 150. 

Viercantestucke, I.H. 388; 134, 135 en I.H. 389; 76, 81, 169 en 

I.H. 390; 58, 143. Vlant, 

I.H. 388; 108, 109. 

Voercacker, I.H. 388; 56. 

Vondermaetken, I.H. 389; 44. 
 
 
Wacherinck, I.H. 390; 28. 

Wedersche, I.H. 388; 84, 124 en I.H. 389; 10. 

Welmerinck, I.H. 389; 60, 74, 88 en I.H. 390; 73, 74, 140, 145. 

Wengele, hof, I.H. 388; 1 en I.H. 389; 54, 91, 130, 131, 132 en 

I.H. 390; 84, 85, 86, 87, 88, 146, 147. 

Wenghe, I.H. 388; 15 en I.H. 389; 69, 93. 

Wenmerinck, I.H. 388; 34, 87 en I.H. 389; 57, 82, 92, 114, 115, 

116 en I.H. 390; 52, 53, 54, 55. 

Wernsinck, I.H. 388; 5, 111, 112 en I.H. 389; 60, 74, 88 en I.H. 

390; 73, 74, 140. 145. 

Wernsinckbrede, I.H. 388; 136 en I.H. 389; 96 en I.H. 390; 109. 

Wesselinc, I.H. 388; 65, 66 en I.H. 389; 5, 7, 25, 26, 31, 35, 36, 

47 en I.H. 390; 27, 42, 137. 
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Westerholte, I.H. 388; 27, 103, 104 en I.H. 389; 62. 

Wijel, breden, I.H. 389; 44. 

Wunnyck, I.H. 389; 28. 
 

Wusteneng, I.H. 388; 2, 73, 76, 94, 95 en I.H. 389; 9, 27. 
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