Transcriptie 23 – Gelders Archief toegang 0002 inv.nrs. 3-7-12 –
Datering 1466/1473/1481/1491/1527/1538 – Leenakten van het goed
Eschoten onder Otterlo
Ook bekend als transcriptie Bouw 77
Gelders Archief toegang 0002 inv.nr. 3
3-0159 Steven van Delen - Eschoten 1466
linker bladzijde (1465)
1) (deel van akte) Ghijsbert van Dompzel,
2) Lijffger Voet, Syrenenhof, kerspel Harderwijck Johan van Schenick
3) Des vrijdaigs post undecim milia virginis1. Ontfangen Engelbrecht van Aller Willemsz eyn Wiltfurste guet gelegen
tot Deelen inden kerspel van Anstoet tot2 Zutphenschen Rechtsmannen Gaert Franss van Nijersdom ende Peter van Langevelt.
(marge links): Engelbrecht van Aller
(marge rechts): Wilterfurster guet tot Delen gelegen
4) Johan Bentinck, t guet geheyten Arnsbergh Heerde
5) Henrick Bentinck, die thyende tot Englant, kerspel Begbergen
rechter bladzijde
1) (=vervolg van 5 op de linker bladzijde) Engelant, Henrick Bentinck
Anno 66
2) Anno quo pip[ ] des manendaigs op ten Heiligen Derthyendaghe3.
Ontfangen Steven van Delen Gerritss dat guet tot Eeschaten
then Anstoet in den kerspel van Otterlo gelegen tot Zutphensen Rechtemannen h. Thijs van Eijll Ritt[ ] ende Henrick van Apeltern
(marge links): Anno 66, Steven van Delen Gerritss
(marge rechts): t guet tot Eeschaten Otterloe
3) Rijcquijn Cloeck, Spaens weert, kerspel van Brummen

datumaanduiding heb ik niet kunnen vinden op internet. Na 21 september (St. Lucas), mogelijk 5
oktober
2 ten overstaan van, in aanwezigheid van
3 Driekoningen, 6 januari
1

4) Sander Schymmelpennijck, guet [A]dinck, kerspel Voerst, buerschap Tonden in
Veluwen
5) Wilhems IJsengonde, Sander Schymmelpennijnck, Averlentze kerspel gnt die
Weerd

Gelders Archief toegang 0002 inv.nr. 7
7-0122 Gerrit van Delen - Eschoten 1473, 1481
Linker bladzijde
Veluwen Hoevelaken
Anno lxxiii des xiien daghes in octobri heefft Steven
van Zuijlen van Nijevelt ontfangen die husinge ende hoff/
stede alsoe als die gelegen iss in Gotter erve tot Hoevelaken,
dat Wilmer Otten Meens soens wijff was mitt [ ] dagelixe
gerichte mitten thienden end renthen van Hoevelaken ende
myt enen viertell lants gelegen tot Hoevelaken dair Johan
Sijmons zijn kynder beneden naist gelant sijn ende boven die
onledighe ende Johan Naghell tot Zutphen recht[ ] scholte
etc. Mannen Johan van Holthuijsen ende Peter van de Wercken.
(marge links): Huys ende Hoffstat in Gotten erve tot Hoevelaken, thienden, een
verdell lantz
rechter bladzijde
c xxiiii
Aenstoet ende Otterloe
Anno etc. lxxxi opten iiiien dach van septembri
soe heefft Gerijt van Deelen ontfangen dat guet
tot Eesschoeten ten Aenstoet in den kirsspell van Otterloe
gelegen, welck guet haldende iss thien malder roggen
s jairs lants, dat westwert gelegen iss neven erve Stevens
van Deelen ende oistwert aen die Santschere ende neven
erve Henrick Hermanss ende voirt all om an die gemeynt
soe hem dat angekomen ende bestorven4 iss bij dode Stevens
van Deelen sijns vaders ende sijn vader dat voirtijts5
ende hij nu ontfangen heefft tot Zutphensen leenrechten. Beheltlick6 etc. Mannen Corselis van Aller ende Wijchaert
then Haeve,
Valet7 jairlix x malder roggen.
(marge links): Gerit van Deelen
(marge rechts): Dat guet tot Eesschoeten

door erfenis verkregen
vroeger
6 met voorbehoud
7 brengt op, is waard
4
5

Gelders Archief toegang 0002 inv.nr. 7
7-0123 Brand van Delen 1481, 1491
linker bladzijde
Aenstoet ende Otterloe
Anno etc. lxxxi opten viien dach van septembri
soe heefft Brant van Delen ontfangen dat guet
geheiten Die Hage mit sijnen toebehoiren ten Aenstoet in den
kirsspell van Otterloe gelegen dair naist gelant iss
Wilhem Hugensoen an die een sijde ende die Herderwijcksche straet an die ander sijde, soe hem dat angekomen
ende bestorven iss bij dode Daems van Delen sijns vaders
ende hij heefft dat ontfangen tot Zutphensen leenrechte.
Beheltlick etc. Mannen Wijchaert then Haeve ende Ude the
Boecoep.
Valet jairlix vi R. gulden
(marge links): Brant van Deelen
(marge rechts): Dat guet geheiten Die Haghe myt sijnen toebehoiren
rechter bladzijde
c xxv
Veluwen Delen
1) Anno etc. lxxxi opten viien dach van septembri
soe heefft Wilhem van Doernick sijnen eedt vernydt8
van dat Woltforster guet in die buersschap van Delen
gelegen dair naist gelant sijn Aelberts kynder van Delen
aen die een sijde end Wilhems kynder van Aller an die
ander sijde, soe hij dat voirtijts ontfangen heeft tot
Zutphens leenrechte. Beheltliick etc. Mannen Ude te Boecoep
ende Corselis van Aller
Valet jairlix xii malder roggen
(in de marge): Wilhem van Doernick
(in de marge): Wiltforster guet tot Delen
2) Anno etc. xci opten xxviii en dach januarij is voir mij
Johan Pijeck als tes tijt Stathelder van den lenen ind voir
manne van leen hyrnae beschreven, komen is Willem van Doirnick ind heft bekant dat hij hyr bevoeren dat Wiltfurster
guet inder buersschap van Delen gelegen van der Herlicheit
diss Hertochdomsd[e] van Gelre ind der Greefschap van Zut8

vernieuwd

phen toe leen ontfangen heft ind mij als Stathelder vurschreven
begeret hem omme sijnre kentlicke noitwille ind sijnen
groiten schaiden dairmede verhueden gonnen wolde Seess
golden Rijnsgulden up eyne loisse an Cornelis Kaeck toe
moigen versetten, dat ick hem belieft ind gegont heb
inder mate dat Willem die vurschreven renten bynnen dem
neesten tokoemende sess jaeren bij verluyss des vurschreven alingen9
guetz weder omme vragen ind loissen sall # mit hoindert
goldene Rijnssche gulden # . Beheltlicken
mijnen genadigen Heren etc. Manne Gerit ten Wall und Geirlich
Moic.

9

gehele

Gelders Archief toegang 0002 inv.nr. 12
12-0218 Aleijd van Delen - Eschoten 1527, 1538
linker bladzijde
Aenstoit ind Otterloe
Anno etc. xvc xxvii opten xxven dach septembris hiefft
Aeleijt van Delen vermitz10 hoeren gekaeren11 momber Meister Johan
Kuijper van mijnen genadigen lieven Hern to leen ontfangen id guet
to Eeschaten mit allen sijnen in- ind toebehoere, haldende omtrent
thien malder roggensaetz lantz, in der Veluwen ten Aenstoit en
inden kerspell van Otterloe gelegen, dair weestwert t naest gelant is
Steven van Delens erffgenamen ind oistwert an die Santschere
ind beneven erve Henrick Hermanss off sijnen erffgenamen toebehoerende
ind voirt all om aen die gemeynte. Soe wie hoir datselve guet
van hoeren vader selige Gerit van Delen aenbestorven ind van
mijnen genadigen Hern tot Zutphens rechten to leenruerend is. Ind meister
Johan hieft mijnen genadigen Hern van wegen Aeleijt vurschreven hulde
ind eyde gedaen etc. Ind is bevurwairt indem Aeleyt vurgemelt
afflijvich wurde12 vur beyde hoere susteren als Stijne ind Jutte,
dat Stijnna alsdan hoere suster Jutten die helffte van den
vurschreven guede uytrichten13 off dairvur gebuerlicke14 jairrent
geven ind verzekeren sall, eer zij id guet vurschreven aenvenckt ind
sulicke jairrent sall Sijna off gebreck hoere15, hoere erven bynnen
acht jaeren alsdan neestvolgende affloissen ind id vurschreven
leenguet weder vrijen16 bij verluys desselven guetz. Ind
dese vurwarden hiefft mijn genadige Here oirkonde der17 mannen
hyrnaebeschreven belieft ind bestedicht, kondich ind van
werden to sijn. Beheltlick dairenthiendens sijnen ff. g.18 ind
eynen ederen sijns gueden rechten. Mannen Meister Herman
Kiespennijnck in medicinis doctor, Johan van den Sande
ind meere gueder mannen.
(in de marge): Stijna van Delen
Anno etc. xxxviii viien junij hiefft Ztijna van Delen aidmitz hoeren
echten man ind momber Henrich Wolterssz van Moessell dit vurschreven
middels
gekozen
12 overlijden zou
13 beheert
14 gebruikelijke
15 als zij in gebreke blijft
16 vrijmaken
17 met als getuigen
18 ? forstelicke genade
10
11

guet mit allen sijnen toebehoer to leen ontfangen, so wie hoer dat van hoere suster
Aleit aenbestorven ind van mijnen geadigen Here tot Zutphens recht
to leenruerend is. Beheltlick in allen als vurschreven. Mannen
waeren Herman van Wijhe Haeff[ ] ind Roetert Goessenss.
rechter bladzijde
iic xi
To Delen
(in de marge): Meister Johan harnischmaicker genant Johan van Kales
(in de marge): Eyn Wiltfurster guedt
Anno xvc ind xxiiii den vien dach van october
hiefft Wijnant van Doirnick myt sijnen vrijen wyll
mijnen genadigen lieven Heren opgedragen ind avergegeven ind dairop
myt hant, halm ind monde alst recht was, vertegen19
eyne Wiltfurster guet myt allen sijnen rechten
ind toebehoere gelegen in Veluwen to Delen, alre
naest eynen anderen Wiltfurster guede, dat nu
Derick van Stepraide van wegen sijnen huysfrouwen
Agnesen van Doirnick toebehoert. Ind dit guet lieght
nae Arnhem ind Stepraidtz guet nae der Lith.
Die dit geschiet was hiefft mijn genadigen Here ter
demoidiger beden, desselven Wijnantz Johan
van Kales, harnischmaicker, datselve Wiltfurster
guet myt allen sijnen rechten ind toebehoere voirt
opgedragen ind avergegeven ind hij hiefft dat van
sijnen ff. g. tot Zutphens rechten to leen ontfangen,
dairvan huldinge ind eyde gedaen etc. Beheltlick
in allen mijnen genadigen Hern ind eynen ederen sijns gueden
rec hten. Ind des gheynen uyt desen guede versath
gewiest is, dat hiefft Johan vurschreven nu weder
geloest ind gevrijet. Mannen waeren Ot van
Hoeckelom ind Gijsbert van der Hoeven als manss
man Vrederix van Voirst ten Dorenweerdt.
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afstand gedaan van

