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Opdracht van het hofhorige goed Enserinck, gelegen in kerspel Vorden, buurschap Delden, aan
Henrica van Hackfort, douairière Hayo Ripperda, onder het hofrecht van de hof te Hengelo

op de achterzijde:
Brieff van erffcoop ende
opdracht van den goede
Enserinck
[latere toevoegingen]
No. 24
Lantrentmeester Cornelis Andries [moet zijn: Anthonisz]
transcriptie
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Ick Cornelis Anthonisz[oon], index [aangewezen] tot landtrentm[eeste]r ende hoffrechter des
Graeffschaps Zutphen van wegende uuyt beveel Co[nincklick]e M[ajestei]t
van Spaengnen, Engelandt, et[cetera] ons[en] alder genaedichsten heere, als Hertoge van
Gelre ende Grave van Zutphen, doe kondt allen den gheenen die desen openen besegelden
brieff zullen sien off
hoeren lesen: dat voor mij ende huysgenoeten1, mede als gerichtzluyden hier nae
beschreven, daer ick sadt in eenen openbaeren syttende hoffgerichte gespannende banck
mit oirdel ende gerichtzluyden
becleet als recht was, in eygener persoenen gecomen zijn Arent Enserinck ende Elysabeth
zijn echte huysvrouwe, Welmer Enserinck, Johan Enserinck met Dierica zijn echte
huysvrouwe,
Heyndrick Enserinck die olde met Hadewich zijn echte huysvro[uwe], Goessen Obbekinck, als
getrouwt hebben[de] Alijt Enserincx ende Henrick Enserinck die jonge, alle kinderen ende
mede als
erffgenaemen van z[elig]e Herman Enserinck, hoerich naeden goede Enserinck, gelegen
inden kerspel van Vorden inde buyrschap van Delden, hoere[nde] inden hoff toe Hengelloe.
Ende hebben mij te
kennen gegeven hoe dat Herman Enserinck z[elig]e, haerluyden vaeder, eenen erffcoop
mytten erentfesten ende fromen Hayo Ripperda zeliger memorien, in zijnen leven raedt
Co[nincklick]e M[ajestei]t in Gelrelandt,
ende joffrouwe Henrica van Hacfort zijn echte huysvrouwe gehalden heeft belangen[de] den
voors[chreven] goede Enserinck ende dat op zeekere handelinge ope nottule daer van zijnde.
Ende dat zij
tzamentlycken ende elx een bijsonder vermidtz den dootlijcken affganck Hermans
voorn[oemt] den voors[chreven] erffcoop in vougen als die geschiet en[de] bewylliget,
bevestiget ende geconfirmeert
he[b]ben, bewylligen, bevestigen ende confirmeren bij desen. Belijden voorts dat zij
tsamenlijcken ende elx een bijsonder myt oeren goeden rijpen raede ende vrijen wylle voor
hon ende oeren
erven ende naecomelingen, in eenen steden, vasten ende onverbreekelycken erffcoop,
ewelijck ende erffelijck dueren[de] vercoft, upgedraegen ende overgegeven he[b]ben,
vercoopen, draegen op ende
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gheven over ende verthiende vande handt, als erffcoops recht is in crachte des[es] brieffs die
erentfeste ende frome, eerbare ende duechsame joffrouwe Henrica van Hacfort, wedtfrouwe
Hayo Ripperda ze[liger] memorien ende oeren beyder erven tvoorn[oemde] alinge erve ende
goet Enserinck zoe als tzelve in rechter bepaelingen inden kerspel van Vorden onder den
scholtisampte van
van Zutphen gelegen is, te weten hooge ende lege, toe water, toe lande, toe bussche, toe
broucke, toe torve, toe twijge ende voorts net allen zijnen olden ende nyeuwen rechten, in
en[de]
toebehoeren inde partessen van landen, zij werden dan verpacht ofte versath, nyet daer van
uuytgesondert, war die oeck bevonden zullen worden, voorbeholden alleenlijck dat Hermans
zelig[e]
voors[chreven] huysvrouwe besytten sal den den hofstedeken daer die olde Sinkesche plach
te woenen gedueyren[de] huer leven lanck en[de] nyet langer. Ende dat nae doode van haer
tselve hofstedeken
wederom komen ende vallen sal inden principalen hoff ende goet Enserinck voorn[oemt].
Ende dat voor een so[m]ma van pen[ninge]n die zijluyden ende elx van hem bijsonder
bekanden inden selven
gerechte voor hon ende oeren erven van joncfrouwe Henrica van Hacfort wedtfrouwe van
Ripperda voors[chreven] ontfangen te hebben ende guetlijck daeran voldaen en[de] betaelt
te zijn,
den eersten penn[ing] mytten laetsten, ende den laetsten penn[ing] mytten eersten. Voorts
hebben Aernt Enserinck ende Elisabeth zijn echte huysvrouwe, Welmer Enserinck, Johan
Enserinck met
Dyrica zijn echte huysvrouwe, Heyndrick Enserinck die olde met Hadewich zijn echte
huysvro[uwe], Goessen Obbekinck als getrouwt hebben[de] Alijt Enzerincx, Heyndrick
Enserinck die
jonge voors[chreven] voor hon ende oeren erven tvoorn[oemt] goet Enserinck met hande,
halme ende monde vertegen ende uuytgegaen als erffcoops recht is, alsoe dat die
gerichtzluyden
myt voorbedingden oirdel wesen dat zijluyden ende oeren erven vanden alingen goeden
Enserinck tot behouff der erentfester ende frome eerbare duechsame joffrouwe
Henrica van Hacfort wedtfrouwe Hayo Ripperda ze[liger] memorien voors[chreven] ende
oerer beyder erven genouchsaem vertegen, onterft ende uuytgegaen waeren ende dat zij
nae datum
van des[e]s geen recht, paert, nochte toeseggen daeraen he[b]ben, holden, noch vermeynen
en sullen te hebben, in geenre manieren, ende dat die voorn[oemde] wedtfrouwe van
Ripperda
ende oere erven daer weder aen geerft zijn ende blijven zullen, nu ende ten ewygen daegen,
zonder becroen [belemmering], bespier [verhindering] ofte wederseggen van yemande.
Geloofden mede die voors[chreven]
erffge[name]n ze[liger] Herman Enserinx voorn[oemt] voor hon ende oeren erven ende
geloeven myts des[e]s het alinge goet Enserinck woe voors[chreven] met zijnen toebehoeren
te staen, te wachten en[de]
te waeren ende aller hinder ende voorkommer, indien daer eenich voorco[m]mer voor
datum des[e]s briefs op gecomen is, aff te doen, voorbeholden hoochgedachter
Co[nincklick]e M[ajestei]t als
grave van Zutphen zijne renten jaerlix daer uuyt gaende ende een yder zijns goeden rechten
aen dit voors[chreven] goet. Ende oft zaeke waere dat die wedtfrouwe van Ripperda
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joncfrouwe Henrica van Hacfort ofte oere beyder erven voorn[oemt] van des[e]s erffcoop
ofte overgyft tot eeniger tijt beter opdracht ende vestenisse begeerden off doch noot waere.
Dat beloofden die voors[chreven] erffge[naeme]n Herman Enserinx tzamentlijcken ende elx
bijsonder voor hon ende oere erven altijt gaerne waer tzelve van noode wesen sal terwyllen
doen,
daermede joncfrouwe Henrica van Hacfort wedtfrouwe van Ripperda ende oere beyde[r]
erven voorn[oemt] nu ende ten ewygen daegen bewaert ende verseekert wesen ende blijven
sullen.
Uuytgesondert nochtans ofter eenige perchelen van landen uuyten voorn[oemden] goede
Enserinck met wylle des heeren verkoft ende voor datum van des[e]s bezegelt weren, des en
sullen
die voors[chreven] erffgenaemen Herman Enserincx gheene waer wesen. Stellende daer
onder alle huere guederen, roeren[de] ende onroeren[de] die zij nu hebben ofte naemaels
vercrijgen
sullen moegen, waer die oeck bevonden zullen worden, nyet daer van uuytgesondert. Alle
dinck zonder arch ofte lyst. Daer dyt geschiede waeren met mij rentm[eeste]r ende
hoffrechter aver ende aen huysgenoeten ende mede als gerichtzluyden Johan Uuyterdinck
ende Jacob Schuerinck ende meer goeder luyden genouch die dyt mede saegen ende
hoerden.
Ende tot voorder konde der waerheyt hebbe ick Cornelis Anthoenisz[oon],
landtrentm[eeste]r ende hoffrechter voorn[oemt] mijnen segel aen des[e]s brieff gehangen.
Gegeven inden jaere
ons heeren duysent vijfhondert negen ende vijftich opten maendach den XXen february.

A.C.J. Viersen, 25 december 2018

