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Edele waelgeboren waerdige hoichgeleerde Heeren, ick gebiede mij
met aller reverentit [eerbied] in uwe E[deler] moegentheyden goede gratie

Mijn heeren ick hebbe uwe moegentheyden brieff in date VII[den] may
laastvoirleeden ontfangen mette supple [verzoek] [an] uwer E[delen] vuergegeven bij
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Harmen Enserinck, wesende een hoffhoerig man, [des Roomschen Keyserlicken Majesteits]1
hoerende naeden hoffhoerigen goede Enserinck, staen[de] onder die subjectie
vanden [onderworpen aan de] Hoff thoe Hengel, welck goet gelegen is inden kerspel van
Voird[en]
ende hebbe mij opten inholden derselver supplen geinformeert. Die
ick uwe mogentheyden mits oick dit copie vanden versetbrief [overdrachtsakte] des goets
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cleyn Enserinck ende een extract samentlyck hier inne gesloeten
wederom vuerseynde. Twelck ick met eer en hebbe konnen gedoen
mitsdien ick verhoept hadde dat sich partijen verdrage[n] solden hebben.
Voir antwoirde sullen mijne Heeren gelaven te wetten dat dit goet
genaempt cleyn Enserinck buyten hoffhoerigen goede [des Roomschen Keyserlicken
Majesteits]
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Enserinck genaempt met een maechgescheyt2 daerbuyt versath is aen
[?] Jacob Enserinck voir twee hondert golden Ri[j]ns gulden als breeder
blijct bijde copie vanden verseth brieff hier bij gevoecht. Ende alsoe
Harmen Enserinck sijne [majesteit] met hoffhoerich[eyt] verplicht wesende
tvoirn[oemde] cleyn Enserinck bij zijnen voir alderen buyten voirs[egde] hoffhoerigen
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goede Enserinck [ver]sath gaerne wederom in lossen zolde ende tot
dien eynde mij als rentm[eeste]r ende hoffrichter aengeroepen ende die

1

In 1554 was Keizer Karel V van Habsburg de landsheer van Gelre en Zutphen, en daarmee van de Hoff thoe
Hengel, waaraan het goed Enserinck hofhorig was.
2
D.d. 12 mei 1485, regest in Gelders Archief, toegang 0556 (Huis Verwolde), inventarisnummer 1207.

penn[ingen] daermen tvoirs[egde] goet mede lossen mach under mij geconsignait,
begeren[de]
zijne partijen Jacob ende Jan Enserinck3 nu ter tijt occupatoirs [bewoners] vanden
selven goede daeraff die weete te willen doen [kennisgeven] ende henl[ieden] te verscrijven
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twelck ick gedaen hebbe. Ende zijn tot dinerst stonden aen beyden [partij]en
met all haer besceyt gecompareert. Dan en hebben sich ten laesten
met geene vrintscap konnen verdraegen. Dat zoe zijl[ieden] arme wichte zijn ende
thoffgerichte daeraff nyet en dorven bestaen aen te geven om der groote
oncosten te vermijden. Dan begerende datmen huere saecke wolde
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renvoyeren aen mij[ne]n heeren Cantzeler ende Rade [voirscreven]. Nu sal mijne
heeren gelieven te weeten dat een olt gebruyck ende hofrecht inder
Graeffschap van Zutphen is datmen gheene hoffhoerige goederen
deylen, versetten oft alieneren en mach, tzij bij hylicxe voirwaerde
maechgesceyt oft anderssins, sonder consent des heeren, twelck in desen
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affgescheyt nyet geobserveert en is alst blijct bij an extract uyt
een visitatie bouck hyerbij gevoecht. Ten tweeden en moeghen
alssodanige vrije luyde als die voir[genoemde] Jan ende Jacob zijn soedaene
hoffhoerige guederen nyet besitten. Dunct mij daeromme under
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correctie van U zeer moegende Heeren dat aengesien dese versettinge
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nyet naer hoffrecht geschiet is ende dat die inlossinge sal wesen
tot verbeteringe van [des Keyserlicken Majesteits] hoffhoerige goet dat men denselven
Harmen Enserinck als [des Keyserlicken Majesteits] eygen man totter voirs[egde] inlossinge
behoirt assistentie te doen ende zijne partijen voir U mijne Heeren te
compareeren te verscrijven, nochtans naerdat uwe mogentheyd[en] sullen
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bevinden in der saecke te behoiren.

Eedele waelgeboren waerdige hoochgeleerde vermogen[de] Heeren
onse Heer Godt zij met U, den welcke ick bidde uwer waerdige

3

Zoons van de in regel 13 genoemde Jacob Enserinck.

mogentheyt te willen gesparen lancklevendich gesont.
Gescreven tot Zutphen desen XVIII[den] decemb[ris] XV vͨ ier
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endevijftich [18 december 1554].
Uwer moegenheden onderdainige
dienaer Cornelis Anthoenis[zoon]
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