HET HUISARCHIEF

BUCKHORST

door J. W. Schaap

In de nabijheid van Kampen lag eeuwenlang te Zalk het kasteel
Buckhorst, zetel van de heren van Zalk. De bewoners, leden van het
geslacht Van Buckhorst, hadden een bedreiging voor de stad kunnen
betekenen, doch het is in vroege tijden slechts tot enkele conflicten
gekomen. Kampen werd daarbij dominant, zo zelfs, dat de Van Buck-.
horsten door het burgerrecht en de bijkomende bepalingen daarvan zeer
nauw aan de stad werden verbonden, Want weliswaar waren de slotbewoners vrijgesteld van het wonen en wachtlopen in de stad, doch daar
stond tegenover, dat zij over het kasteel en de heerIijke rechten niet konden
beschikken, als zij niet voor de verwerving daarvan het burgerrecht
hadden verzocht en verworven. Deze laatste voorwaarde was zeer
stringent, want zouden zij de verwerving van het burgerrecht verzuimen,
dan zou het kasteel c.a. aan Kampen vervallen. Het ligt dan eok voor de
hand, dat Buckhorst in en rond de Kamper Almanak zijn sporen heeft
nagelaten'.
Er is een apocrief verhaal, dat de heer van Putten en een Willem van
Buckhorst met zijn zoons en dienaren een gewapend conflict hadden met
de pas gebouwde nederzetting waaruit de stad Kampen zou groeien-,
ingezet met Willem's kreet "Oe kerlen woelen enre stat macken, mer wi
soelen di wisen wi die heren van der Iselen bint". Hoe we ook over de
geloofwaardigheid van dit verhaal denken, in elk geval is deze conflictsituatie niet historisch, omdat er in de gesuggereerde tijd (kort na 1194)
geen Van Buckhorst was van die naam, en de eerste Willem van Buckhorst
leefde driekwart eeuw later.
Het kasteel Buckhorst, bestuurIijk centrum van de heerIijkheid Zalk en
woonplaats van het geslacht Van Buckhorst, heeft uiteraard een huisarchief gehad. In de achttiende eeuw bestond dat huisarchief bewijsbaar
nog. Dat ligt ook voor de hand, want het nu door afbraak verdwenen slot
verkeerde nog in volle glorie als middelpunt van de heerIijkheid. Doordat
het oorspronkelijke geslacht Van Buckhorst was uitgestorven, stamden de
toenmalige heren uit het geslacht Van Welvelde, van wie het vererfde naar
het geslacht Bentinck. Want van het geslacht Van Buckhorst kwam de
heerIijkheid c.a. vanaf de 17e eeuw respectievelijk in de families Sloet,
Van Oer, Van Welvelde, Van Hambroeck, Van Welvelde wederom,
Bentinck, totdat de erfgenamen van de laatste Bentinck de tot Buckhorst
behorende rechten en goederen, inclusief het kasteel, 8 september 1840
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lieten verkopen'. Tot aan deze laatste bezitswisseling bleefhet slot intact.
En aangezien daar het huisarchief zal zijn bewaard, moet het telkenrnale
bij elke wisseling zijn overgedragen. Dat het dusdoende aan het eind van
de 18e eeuw bewijsbaar nog als zodanig bestond, blijkt uit de oorkonden,
die J.W. Racer van dat huisarchief heeft geraadpleegd en in extenso
weergegeven heeft: meerdere malen verwijst hij namelijk naar het kasteel
als zetel van het huisarchief".
Toch moet er voordien een deel van het huisarchief Buckhorst zijn
afgesplitst, want in het familie-archief Sloet (berustende bij het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle) is een aantal stukken aanwezig, die
duidelijk hebben behoord tot het huisarchief Buckhorst', met b. v.
contracten van huwelijkse voorwaarden en nalatenschapsverdelingen van
en tussen diverse teIgen van het geslacht Van Buckhorst en de hen
opvolgende heren van Zalk uit andere geslachten. We zullen moeten
aannemen, dat deze stukken in het Sloet-archief uit het oorspronkelijke
Buckhorst-archief zijn afgesplitst, toen Johan Sloet de Jonge, in 1586
gehuwd met Florentina van Buckhorst, 28 augustus 1587 namens zijn
vrouw met de heerlijkheid werd be Ieend. Toen dit huwelijk kinderloos
bleef en de heerlijkheid vererfde op het geslacht Van Oer en vervolgens
Van Welvelde, is wellicht een gedeelte van het familie-archief Van
Buckhorst achtergebleven in het familie-archief Sloet.
Overigens is niet de gehele afsplitsing terechtgekomen in het familiearchief Sloet. Want in 1940 en 1947 verwierf het Rijksarchief in
Overijssel zich een aantal stukken, die zijn gebundeld in de collectie
Buckhorst-Van Welvelde", De daarin samengebrachte stukken betreffen
eenzelfde periode en - voor zover het teIgen uit het geslacht der heren Van
Buckhorst betreft - merendeels dezelfde person en als die in het familiearchief Sloet. Hierbij bevindt zich de acte van huwelijkse voorwaarden
van 17 maart 1586 tussen Johan Sloet de Jonge en Florentina van
Buckhorst voormeld, zodat de beide afsplitsingen aanvankelijk bijeen
kunnen hebben gehoord. Een deel er van is in het familie-archief Sloet
terechtgekomen en daar gebleven, een ander deel is verder vererfd naar het
geslacht Van Welvelde.
Via de Bentincks (die in de 18e en 1ge eeuw heren van Zalk waren) zijn er
Bentinck-archivalia beland in het archief van het huis Ruurlo", Bij de
bundel van 32 Bentinck-papieren bevinden zich daar afschriften of
dubbelen van 18 Buckhorst-archivalia, die in de litteratuur onbekend en
onverwerkt bleven. Daarbij zijn o.m. het testament van Mechteld van
Wijngaarden (vrouw van Willem van Buckhorst) d.d. 22 november 1573,
vermelding van het testament van Willem van Buckhorst d.d. 22 maart
1567, de huwelijkse voorwaarden tussen Alexander Bentinck en Alijt van
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Buckhorst d.d. 2 maart 1576 (en via haar zullen de Buckhorst-oorkonden
in dit archiefterecht zijn gekomen); voorts een verdelingsaccoord tussen
de kinderen van Willem van Buckhorst d.d. 24 mei 1578; een lijst d.d. 3
september 1614 van de Buckhorster bezittingen in Gelre en het land van
Kleve (volledig overzicht van deze goederen), benevens van bouwlanden
in de Lijmers (groot 44 morgen, getaxeerd op 11425 gld.). Van deze
stukken is er ten rijksarchieve in Amhem een getypte lijst, doch deze is niet
compleet; zo ontbreekt b.v. de vermelding van het testament van de naar
Lijfland gemigreerde en daar kinderloos gestorven lohan van Buckhorst
d.d. 10 maart 1560, wiens bezittingen naar de Nederlandse teIgen
vererfden.
Maar ondanks deze afsplitsingen moe! een belangrijk deel van het
huisarchief Buckhorst op het stamslot Buckhorst zijn gebleven, in elk
geval tot de gememoreerde verkoop van het slot c.a. in 1840. Toen,
voorafgaande aan de afbraak van het huis, zal het archief zijn verplaatst,
en het is nu spoorloos. Is het teloor gegaan? Of be staat het nog, en zo ja,
waar moeten we het zoeken? Een deel is te reconstrueren aan de hand van
wat bewaard bleef ofwat door l.W. Racer wordt vermeld. Maar de rest?

Ret was weg, en het is weg.
Toen het huis Buckhorst met de annexe rechten en bezittingen in handen
was van het geslacht Bentinck, kwam het in 1764 in het bezit van Zeino
Arend Bentinck, en na hem werd diens dochter Anna Bentinck 19
september 1778 met Zalk en Veekaten beleend. Deze Anna bleef
gedurende slechts korte tijd de eigenares, want zij en haar echtgenoot
Willem Anne baron van Spaen tot Hardenstein verkochten 13 februari
1779 het complex aan Berend Hendrik Bentinck (1753-1830)8, zodat.zij
en haar man minder dan vijf maanden in het bezit van de goederen en
rechten zijn geweest. Maar in een opzicht was die korte periode lang
genoeg. Want baron Van Spaen was een zeer bekende verzamelaar van
genealogisch materiaal en interpretator daarvan. Ontzaglijk veel van zijn
kennis is neergelegdin genealogischeoverzichten en tabellen, die berusten
in de verzamelingen van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage. We
kunnen derhalve verwachten, dat hij ook geinteresseerd was in de
archivalia van het huisarchief Buckhorst, en er mogelijk iets van heeft
vastgelegd. Dat laatste blijkt inderdaad het geval. Want onder· de
betiteling "Archieven van den Huyze Buckhorst" is bij de Hoge Raad van
Adel een collectie notities aanwezig van de hand van Van Spaen".
Terwijl Van Spaen anders genealogieen geeft, gelardeerd met archivalische gegevens, bestaat deze verzameling van Buckhorster archivalia
uitsluitend uit regesten van 78 charters, verdeeld over negen paginae in
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folio-grootte. KenneIijk waren deze charters het door Van Spaen aangetroffen huisarchief Buckhorst, dat hij gedurende slechts enkele maanden
heeft kunnen raadplegen. Doordat het huisarchief in het kasteel was
ondergebracht, heeft Van Spaen het uiteraard slechts betrekkeIijk vIuchtig
kunnen bekijken (hij was immers ook niet te Buckhorst gedomicilieerd),
De regesten dragen daarvan dan ook de duideIijke sporen. Niet aIleen zijn
ze kort - veel korter dan we in de gegeven omstandigheden graag zouden
willen - , maar er zit geen enkel systeem of ordening in. Noch
chronologisch, noch gerubriceerd naar personen of onderwerpen zijn ze
gerangschikt. KenneIijk heeft de auteur der regesten in haast zijn notities
gemaakt en ze neergeschreven in de volgorde zoais de charters hem
toevallig in de handen vielen. WeI - en dat is toch een aardige
bijzonderheid - he eft Van Spaen de zegeis vermeId, hetzij afgevallen,
hetzij aanwezig; en in het Iaatste geval zijn ze door hem beschreven,
sommige met gesiachtsnaam, andere figuraal. Ret haastwerk blijkt ook uit
enkele foutieve transscripties: ais enkele keren sprake is van het convent te
Bronepe (Brunnepe), spreekt de auteur telkens van Gronepe (zijn
manuscript bIz. 3, 5, 6); bij de vermeiding van Egbert Rynbys moet
mogeIijk gedacht worden aan een Egbert Rynvis (bIz. 2); Gerrit van
Weiveide moest in 1480 genoegen nemen met de familienaam Van
Wevelt (bIz. I); de naam van het goed Schonenberg bij OI8t werd gespeid
ais Stonenburg of Steenenberg (bIz. I, 9).
Op grond van een geschrift in het familie-archief Sioet zou kunnen worden
verwacht, dat er nog een dergeIijke Iijst van stukken van het huisarchief
Buckhorst be staat, uit de 17e eeuw, aangezien het in de inventaris
geannonceerd wordt ais zesbladige "lijst van charters etc., aanwezig op
den huize Buckhorst'?",Men zou zo'n lijst dan naast de regesten van Van
Spaen willen Ieggen ter vergeIijking. Helaas bIijkt zulk een hoop in rook op
te gaan. Op het omsiag staat inderdaad: "Register van de pampieren van
de Hogh WeI Geb. Heer van ZaIk". Maar al zijn de vermeide titeis in het
bezit geweest van de Iatere heren van ZaIk, we vinden er geen gegevens in
over wat een huisarchief Buckhorst genoemd zou kunnen worden. Vele
gegevens hebben namelijk betrekking op het huis Molencate en teIgen van
_het gesiacht Van Keppel. En slechts vier Iaat 17e-eeuwse en vroeg 18eeeuwse vermeidingen zonder naamaanduiding hebben betrekking op de
heren van Zalk!'.

We Iaten nu in extenso een weergave volgen van Van Spaen's regesten uit
het huisarchiefBuckhorst, waarbij de spelling, interpunctie en paginering
van Van Spaen is aangehouden.
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(Ret was druktechnisch niet mogelijk de in het origineel getekende
wapentjes over te nemen. Daarvoor in de plaats zijn de aantekeningen
tussen de teksthaken gekomen.
Redactie).

tv Sp. biz. 1]
Archieven van den Huyze Bukhorst
1470, 11 Augusto
De Magistraet van Campen getuygd dat Zalige Johan van Bukhorst
Zijne Vrou Swenen getogt heeft in Bukhorst etc. Zy verdraagt zig daar
over met heer Willem van Bukhorst Ridder voor twee honderd vyfenzeventig Rynsguldens 'sjaars.
1404 op Pinxteravond
Johan van Bukhorst beleend Weimer Hermanszoon metLandgelegen in
Salker Weerden.
zegel: Bukhorst
155525 Mey
Willem van Bukhorst beleend Herman van Lange met Barskamp in Olst
etc. Leenget. Ernst van Ysselmuden en Egbert Boils.
Copia.
1440 op O.L. V. avond Conceptio
Johan van Bukhorst beleend Hilleke Cute met thienden te Haviker
Nitgens
Copia
1530 Maandag na Zondag Drievuldigheid
Ernst van Ysselmuiden verzet zyn leengoed by toestemming van Johan
van Bukhorst.
1428 op Sint Catherinenavond
Johan van Bukhorst beleend Geertruijd Vrou van Johan van Doernijnk
geheten van Rysen met Stonenburg in 't kerspel Olst
1437 Maandag na Oculi
Geert van Arnhem beloofd dat hy of'zyn kinders verwekt by Jonkjer Alyd
van Kuenre van Johan van Bukhorst ter leen houden zal de goederen in
Salk die zyn broeder Willem van Arnhem nagelaten heeft. Laat hy geen
2.25

kinderen na zullen die Goederen komen aan Johan van Bukhorst.
zegel: Arnhem

1488 op Hillege Crucis Inventio
Willem van Bukhorst Ridder als Oudste Leenheer en Gerrit van Wevelt
als Leenheervryen Goederen in Salk van Juffer Mechteld van Rutenberg
en Macharis van Oldeniel haer Zoon en Juffer Alyd Mechtelds Zuster.
Hun zuster Otte is dood. Get. Herman van Hamelsveld, [Y. Sp. bIz. 2]

Derk van Oldeniel, Rutger van Groesbeek, Jan van Ruurlo.
Copia.
1534
Johan van Bukhorst doet een beleening.
1501
ad idem
148920 Juny
Johan van Diepholt Scholaster van Deventer, Arnoldus Muilart, Gert
Muilart, Rentmeester van Sallant Scheidsvrienden namens Heer Wil'lem van Bukhorst Ridder en Johan van Twickel, Arend van Keppel,
Herman Kruise Scheidsluiden van wegenJohan, Herman, en Gert van
Bukhorst broeders, doen een uitspraak over het gesloten Magescheid in
't Jaer 1479 Venerispost Jacobi ook over de Erfenis van Heer Willems
Zusterdie Moeije van de anderen is, Zy zullen elkanderen helpen in de
Zaak Heer Evert van Wilp. Ook over 't Magescheid van de 20 Juny 1489.
zegels: 1, 3 tim 7 afgevallen; 2 Mulard; 8 en 9 Bukhorst
1508 den 1 December
Johan van Bukhorst en Jan van Bukhorst broeders maken een Magescheid over de Erfenis van haar Ouden en van hun broeder Otto. Jan de
Jonge bekomt voor zijn kinder den 900 Heereponden en Jan de Oudste
behoud alle de goederen.
Magen Vrienden: Hun 'Neeven Jan van Bukhorst Hermanszoon,
Hendn'k Hagen, en Volkier Sloet
zegels: 1, 2 en 3 Bukhorst; 4 afgevallen; 5 Sloet
1507 Saterdag na Sint Margrieten dach
Johanna Splithoff met haar Man Floris van de Gruithuis beloofd aen
Jan van Bukhorst als Leenheer hun leen te Speulde te zullen lossen.
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Zegelenfloris van den Gruithuis en als Leenmannen
Busch en Egbert Rynbys
[Met de drie zegelsJ

Herman van den

1402 Saterdach na Sint Matheis dacn Apostoli
Berent van Graes geheten te ... zel en Mette zijn Vrouw bekennen voor
haer leven ontfangen te hebben van Johan van Bukhorst eenige tienden
op verzoek van Egbert Jonkheer tot Almelo en Evert van Heest
[Met zegel}
1418 Op Sinte Thomas dach
Roelofvan Hacfort en Derik de Suer Helmiges Soon leenmannen van 't

Sticht getuigen dat Gert en Willem van Bukhorst Broeders ter leen
ontfangen hebben eenige goederen van haer Broeder Johan van Bukhorst
[Met het zegel van Derik de Suer; het andere afgevallenJ
[V. Sp. blz. 3]
1503 Woensdach na decollationis Johannis
Johan van Bukhorst de Olste Willem Ridderszoon koopt goed in Salk
1470 donderdaclt na O.L. V. Assumptio
Richter van Salkgetuijgd dat Juffer Swene WeduweJohan van Bukhorst
met haere Momboirs Lodewijk Kruise en Lubbert Peterszoon een
fundatie van 3 vicaryen doet in de Kerk van Salk in 't Clooster te
Gronepe, en in 't Clooster van Clare Water. Welke Penningen Heer
Willem van Bukhorst Ridder haar voorgeschoten heeft en hy weerkorten
zal aan de Medegave die Sweene aen haar Man aangebragt heeft(dus is
Sweene Heer Willem moeder niet)
[Met de zegels van de richter, vanjuffer Swene en Lodewijk Kruise; het
andere afgevallenJ
14370p Sint Odulfus dach
Rynald vanRutenbergegeeft aan Wobbevrouvan Volkwyn vanLewen zyn
bastard zuster Land te Koten naast Land van de kinderen van zyn Oom
Rynald van Rutenberge, Johan van Bukhorst als Leenheer consenteerd
hier in. Leenget. Willem van Rutenberge etc.
9 X 1474
Willem van Bukhorst Ridder beleend Hubert Volkenszoon met voorgaende Goed.
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165016 Novemb.
Hendrik van Coeverden tot Roerheim en Berge en florentina Rengers
transporteeren een Gedeelte de Salker thienden aen Lambert Bernhard
van Oer
.
16168 Maert
Borghard van Oer tot Bukhorst beleend Gerhard van Reede tot Saesfeld
Heer tot Herne etc. Leenget. Willem van Deutichem tot Rande.
1619 12 Maert
Zeno Rengers als Leenhulder van Mechteld Sloet Weduwe van Oer
beleend denzelven ad idem
14703 August.
Wijand van Arnhem Ridder Heer van Lembeek, Johan Bentink van
wegen Heer Willem van Bukhorst Ridder en Lodewijk Kruise en
Lubbert Peterssoon van wegen Swene Weduwe Johan van Bukhorst,
maken een Verdrag tusschen dezelve over de togt van Bukhorst en
ontvangt daer voor 275 Rijnsguldens, en renuncieert aan de togt.
{Met de vier zegelsJ
1418 Vnjdach na Sint Lucien dach
Magescheid tussen Johan, Gert en Willem van Bukhorst Broeders.
Johan zal behouden Bukhorst en Salk. Magen Vrienden Roelof van
Hacforde en Willem van Zoele

rv. Sp. bIz. 4]
1430 Vrydag na Andries dach
Hertog Arnold van Gelre belieft dat Reynald van Ruitenberg ter leen
houden mag een Goedgelegen in 't kerspel van Hattem geheten Bartolds
goed van Eck van Johan van Bukhorst dat plagt te hooren EfJemeyen
van Bukhorst.
1460
Willen van Bukhorst Ridder beleend Arend van Berwerden met eenige
thienden
Copia.
1554 op Sint Barbaren dach
Willem van Bukhorst lost een Rente uit Bukhorst huis te Arnhem
228

157524 October
Kondschap ten behoeve van Johan van Bukhorst.
1416 op Nieuwjaersdach
Johan, Gerrit en Willem van Bukhorst Broeders beloven te zullen
houden zodanige Scheyding als Johan van Bukhorst hun Vader, by
consent der Vrienden maken zal, en zullen de Brieven die hy daar van
maken zal stellen in handen van hun Oom Jacob van Hacvoirde om te
dienen na hun -Vaders dood. (Zegelen gaej)
1506 dachs na Sint Maertens dach
Geert van Ingen bekent beleend te zyn door Johan van Bukhorst zalige
Willem Ridders Zoon etc.
[Met het zegel van Geert van Ingen]
1479 Vrydag na Sint Jacobs dach
Johan van Diepholt Scholaster te Deventer, Paulus van Amersoijen
Doctor Decretorum, Arnoldus Mulert, vanwegen den Eerberen en
Vroomen Heer Willem van Bukhorst Ridder, Simon van den Schulenburg J. U.D. Johan van Twickelo en Arend van Keppel van wegenJohan,

Herman en Geert van Bukhorst Zoons van Herman van Bukhorst
maken een verdrag over het Magescheid weleer tusschen Heer Willem,
Herman en Johanna van Bukhorst Broeders en suster gemaakt
[Oorspronkelijk met negen zegels; het eerste, het vierde en het vijfde
afgevallen}
1528 op Sint Jacobs dach
Ernst van IJsselmude bezwaart zyn leen met toestemming van den
leenheer Johan van Bukhorst.
1431 dinsdag na Sint Pauls dag conversio
Neze Weduwe van Evert Morre en haer Zoons Andries en Coene Morre
en haer dogter Bette Vrou van Hendrik ten Holte verkopen goed in Zalk
aen Johan van Bukhorst
[v. Sp. bIz. 5]
1566 1 October
Willem van Bukhorst neffens zyn Broeder J ohan verkoopt aen zyn Neef
Antoni van Bukhorst en Jenneke van Eck zyn vrouw goed te Bemmel in
Overbetuwe.
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148025 September
Convent van Groenepe geeft quitantie aen Heer Willem van Bukhorst
Ridder en Alijd zyn Wyf wegens de fundatie van wylen Zwene van
Bukhorst

1551
Hendrik van Laer koopt goed te Koten. Johan Sloot tekent mede
[Met twee zegelsJ
1474 na belope's Hofs v Gelre 27 January
Senten tie van 'tHofvan Gelderland tusschen Heer Willem van Bukhorst
Ridder en Reynier te Bosche dat de Bukhorster Weerd in 't kerspel Zalk
met een thiende en bijvanck een Leen van Gelder is. Hier mede was
beleend Jan van Bukhorst door Hertogh Reynald in 1348.
1465 Mandag na Sint Maertens dach translatio
Arend van Bervorden togt zyn vrou Geerte voor den Leenheer Willem
van Bukhorst Ridder.
[Met het zegel van Arend van BervordenJ
1491 op Sint Barberendach
Hendrik van Vilsteren Richter op Camperveenen getuygd dat Johan van
Bukhorst Hermansz. met toestemming van zyn Oom Heer Willem van
Bukhorst Ridder goed verkoopt aen het Gasthuis te Campen
[Met twee zegelsJ
1340 Woensdag na Zondag dat men singt Judica
Reynald Hertogh van Gelre en Johan van Bukhorst geven dykgerechtigheid aen den Dyk tuschen Hattem en Bukhorst
Copye
1401 Vrydag na O.L. V. dag Assumptio
Harmen Volkertszoon en Egbert Coeps Zoon geven een wederlossing
aen Johan van Bukhorst en aan Lysbeth zyn Vrou wegens 16Morgen in
Salk.
1504 Op Sint Willebrords dach
Het convent OpteMaat by Zwol verkoopt goed in Bukhorst aen Johan
van Bukhorst.
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15276 Mey
Johan van Bukhorst
ter Veenen.
Copie

verdraagd zig met Johan, Tymen en Margriet van

[v. Sp. biz 6]
1450 18february
Rudolfvan Diepholt Bischop te Utrecht verpacht aan Jan van Bokhorst
voor zyn leven het Monnikengoed in Salk.
1564
Johan van Bukhorst heeft disput met Simon van Cleve Henrikzoon.
1496 op Sint Matheus avond apostoli
De Richter tot Salk getuygd dat Heer Willem van Bokhorst en Alyd zyn
Vrou geven aen JujJer Alyd Bierwysch Vrou van hun zoon Johan van
Bukhorst 50 Gulden s Jaers tot een lyftogt. Johan van Bukhorst
consenteerd mede hier in.
1551
Willem van Bukhorst drost van JJsselmuiden beleend Dirik van
JJsselmuiden Nomine Uxoris N Stelling die een Dochter was van Jan
Stellinc Castelyn van Kuinre en van N van Boeckhorst HennansDogter.
1476
Dirk Noording door Heer Willem van Boekhorst beleend.
1512
Reynoud van Vilsteren door Jan van Boekhorst beleend die het
transporteerd aen zyn Zuster Luitgard ter Brake. Leenget. Jan Splythof
en Robert van Jttersum.
1515
Haer dogter Luitgarde ter Brake ad idem
1435 Saterdach na Cantate
Aleph en fredrik van den Rutenberghe Broeders verzoeken Jan van
Boekhorst te consenteren dat hun Nichten Aleyd en Otto van den
Rutenberghe een Leen verkoopen en beloven dat hun NeefReynald van
den Rutenberghe dat bewilligen zal.
1545 22 December
Mechteld van Wyngarden beloofd te achtervolgen het verdrag tusschen
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haer man Willem van Bukhorst met de Stad Campen over Borgerrecht
aldaer.
1480
Vidimus der Stad Campen van een Brief van 1463 Maendach na Sint
Paulusdach conversio waerby Swene van der Eze Weduwe van Johan
van Bukhorst 200 Ryns Gulden schuldig is aen 't Convent te Gronepe.
Dito brief in Origineel.

1441
Johan van Bukhorst getuigd dat Haake van den Rutenberge Vader [V.
Sp. blz 7] van Heer Reynald enPhilip weleerbeleend isgeweest met Goed
van Effemeygen van Bukhorst dat Berthold van Eck in tocht heeft
bezeten naderhand is Heer Reyna Is van Rutenberge Hakenzoon beleend
en na zyn dood zyn Broeder Philip die dit Leen opdraagt aenfredrik van
Rutenberghe wiens hulder is Arend van der Lauwik. Leenget. van Sticht
Dirk Schele, Roelof Smyt, Willem van Heteren, Zylken van Woldrichem, Wennemer Bast en Wolter van den Damme
1435 op St. Lucas avond
Johan van Bukhorst beleend Arend van Bervorden met thienden te
Loterpe als zyn Vader Johan.
1466 Item Willem van Bukhorst doet een beleening

1516
Rynald van Vilsteren en Alyd Warners zyn Vrou verkoopen Goed te
Zalk
1416 Woensdach na Sint Victors Dach
Johan van Bukhorst de Olde draagt op aenJohan van Bukhorst deJonge
zyn Zoon al zyn Goed in Bukhorst.
1482 Zondag Cantate
Heer Willem van Bukhorst Ridder consenteerd dat Ida Weduwe Johan
Splythoff met haar broeder Zyse ter Schueren als Momboir aen haer
Zoon Johan Splythoff een goed te Speulde ten Huwelyk geeft. Stichtse
Leenget. Goossen en Tydeman ten Bussche.
1463 op Sint Urbanus dach papa
Lubbert Bast maakt zig leenman voor 50 Rynsgulden aen heer Willem
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van Bukhorst.
1520
Henrie Hoft geeft quitantie aen Johan van Bukhorst
[Met zegelj

.

1478 10 January
Bischop David schryft aen den Schout van Salk datfredrik van Haren
van wegens Agnes van Gramsberge en Roelofvan Coeverden van wegen
Fye van der Eze mede Erfgenamen van Swene Weduwe van Johan van
Bokhorstgeklaagt
hebben over bezwaar; bevelende hen tegens de andere
Erfgenamen volgens Landrecht te houden.
1492 op Sint Maertens avond
Heer Willem van Bukhorst Ridder pacht
Salland des Bischops Land in Zalk.

van den Rentmeester

van

rv. Sp. bIz 8]
1421 Op woensdag na o.t: V. dach Assumptio
Herman Stelling als Leenrichter van Johan van Bukhorst getuigd dat
Johan van Bukhorst in 't Gerichtegeeischt heeft dat zyn Leenrecht op een
Goed in 't kerspel van Wilsen gehandhaaft werd. Op dat gericht zyn
Leenmannen van 't Sticht Roelof van Hacvoirde, Mt Johan van
Ittersum, Walter Helmigzoon en Johan van Ryssen. Leenmannen van
Bukhorst Geert van Bukhorst, willem van Zoele, Dire van Bircmede,
Henrie van Eiste, Helmich van der Schuere, Johannes Kypbrugge,
Roelofvan de Sonnenberche, Roelofvan Dorste. Zegelt mede Lambert
van lerte.
1470 Donderdach na O.L. V. Dach Assumptio
Swene Weduwe van Johan van Bukhorst geeft Quitantie aan Heer
Willem van Bukhorst Ridder, van 350 RyneGuldens, wegens haer
medegave.
1530 Donderdag post conversionem Pauli
Adriaen van Rede verzoekt consent aen Johan van Bukhorst wegens een
verkogt Leen.
1670
Lambert Bernard van Oer tot Bukhorst Heer van Salk en Mechteld
Anna Ledebur verklaren onder Voorwaerden het Burgerschap van
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Campen te aenvaarden
1504
Jan van Bukhorst en zyn VrouAlyd leenengeld van 't Clooster terMaat.

1488 Octava Petri ad vincula
Henrie van Vilsteren en Alyd van den Ruitenbergh Weduwe van Dirk
Noerding beloven aen Heer Willem van Bukhorst hun bezwaard leen te
lossen.
156512 Nov.
Willem van Bukhorst tocht zyne Vrou Mechteld van Wyngaerden aen
Bukhorst
1530 15february
Gert van Lange Drost, Johan Mulert, en Johan van Bukhorst wegen 't
Land van Salland beloven de Soldy van Egbert van Commen te Hasselt
te betaelen
1359 Sondach na Sint Odulfs dach
Johan van Bukhorst als Leenheer verklaart dat Sijne van Heerde een
Leen verkoopt. Leenget. Willem vanBukhorsten Herman Mertenszoon.
1505 Vrydach na Sint Lucien dach
Herman van Bukhorst verkoopt eene rente aen de kerk van Salk.
Zegelen mede Johan van Bukhorst en Jacob van Ittersum
zegels: 1 Bukhorst (Lion couronne; cimier un bouc entier passant); 2
Ittersum

tv. Sp. biz 9]
1348 Eerste Maart
Reynald Hertog van Gelre beleend Johan van Bukhorst met de tiendens
over Hattemer enck tot Doornsyk toe, met de Bukhorster weerd in het
kerspel van Salk aan de Zwolsche zyde der Yssel en t goed dat Willem
van Boechorst van hem ter leen houdende is, als t goed op ten Oirde in
Salek, t goed toe Spolde, t goed Steenenberg in Olst, de tienden van
Haeveninchem in Ulsen- Leengetuigen WArent vanErkell, W Zweder
Heer van Voorst, W Alert van Driel, W Henrick de Cock Ridder Het zegel meest af aileen kan men het onderste van den Leeuw zonder
blokken zien.
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15170p S. Jeroens dag.
Johan van Bukhorst beleent Anna van Bukhorst na dood van haar
broeder Herman, met t goed Barskamp na uitwysinge van hun olderlyk
magescheyd - Gerrit van Langen haar man is hulder - Leengetuigen
Johan van Bukhorst van Boxbergen en Reynolt van Vilsteren

1512 Maandag na Sondag Judica
Reyner van Vilsteren transporteerd aan zyn zuster Lutgert ten Brake een
goed voor den Leenheer Johan van Buckhort Werner dusterbeke is haar
hulder - Stichtsche Leengetuigen Johan Splythof en Roebert van
Ittersum.
1433 op S. Servatius
Johan van Bukhorst beleend Jan Blankenvoret zyn nee/met goederen
die toebehoort hebben Dirck van den Zonnenberghe tot Wilsum gelegen,
als een Borchleen van Buckhorst.
148818 Juny
Johan van Ruerloe en Andries Hanegoere getuige dat W Willem van
Bukhorst R. en zyn vrouw Aleyde een rente verkopen.
zegels: 1 un levrier; 2 Trois cocqs.
1213 Otto Bisschop van Utrecht geeft aen Hendrik en Derek van
Buckhorst het lagegericht van Buckhorst. Hier in beloven die Buckhorsten t huis Buckhorst in 't repareeren en weder optimmeren maer een
Steen dik te maken. NB. de brief'zelve hebbe niet gevonden maer aileen
de omslag waarop dat voorgaande staat.
We willenhier op volgendenkele commentarierende opmerkingen maken
naar aanleiding van deze regesten.
We krijgen, meer dan tot dusver mogelijk was, -een indruk van de
leenkamer van Buckhorst. Want de mening van G.l. ter Kuile ("In de
boedelscheiding van 2 mei 1460 is sprake van' die mansschapp van lene',
maar we hebben slechts weinig gegevens, die vrijwel alle uit de 17e eeuw
stammen", en "Dit alles geeft geen indruk van talrijkheid der Buckhorster
lenen"!") blijkt dan niet meer terecht te zijn. Zo kunnen we, hier in
beknopte vorm, er uit destilleren, dat b.v. ten tijde van lOHAN lIP in
1421 een reeks van negen Buckhorster leenmannen worden genoemd als
getuigen: Geert van Buckhorst (de latere voortzetter van de stamreeks),
Willem van Zoele, Dire van Bircmede, Henrie van Eiste, Helmich van der
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Schuere, Johannes Kypbrugge, Roelofvan den Sonnenberche, en Roelof
van Dorste'", Dat was niet niks, en bovendien compareerden niet alle
leenmannen. Want 13 mei 1433 beleende dezelfde Johan III zijn neef 1an
Blankevoort met goederen die voordien toebehoorden aan Dirck van de
Sonnenberg". En 17 oktober 1435 werd Arend van Bevervoorde door
Johan III beleend met tienden te Lattrop als leenvolger van diens vader
Johan van Bevervoorde-". Johan III blijkt 12juni 1437 de leenheerte zijn
geweest van Reinold van den Rutenberg'", En 21 december 1418
beleende Johan III niet aIleen zijn broer Gert (die in de reeks leenmannen
van 1421 voorkwam), doch ook zijn broer Willem (die tot lang na 1421
nog leefde, doch in dat jaar in de leenmannenlijst ontbrak)"; En 24
november 1428 beleende Johan III Gerrt van Arnhem als leenvolger van
diens broer Willem van Arnhem met goederen te Zalk; en 7 december
1440 beleende hij Hilleke Cute met tienden'". We komen dus voor Johan
III op een feitelijk totaal van zestien leenmannen, waaronder teIgen van
aanzienlijke geslachten, En dat is dan nog met de restrictie: voor zo ver ons
bekend is,
Van Johan Ill's opvolger Willem III is bekend, dat hij 6 mei 1488 leenheer
was van een Mechteld van den Rutenberg en haar zuster Alyd, benevens
van Mechteld's zoon Machoris van Oldeneel; hun goederen werden toen
uit de leenband gelost'". En 9 oktober 1474 beleende hij Hubert zoon van
Volkwyn van Lewen met land te Veekaten", in 1460 beleende hij Arend
van Bevervoorde met enige ongenoemde tienden (ongetwijfeld die te
Lattrop)", 4 december 1491 was hij de leenheer van (zijn oomzegger)
Johan van Buckhorst Hermanszoon-', in 1476 beleende hij Dirk Noording?", in 1466 een onbekende", Ida ter Schueren, weduwe van Johan
Splijthoff, was 5 mei 1482 Willem Ill's leenvrouwe voor een goed te
Spoolde, dat toen door haar werd overgedragen aan haar zoon Johan
Splijthoff", En 25 mei 1463 maakte Lubbert Bast zich voor 50 rijnsguldens
leenman van Willem lIP, Ook bij hem zijn dus minstens tien leenmannen constateerbaar, terwijl dit duidelijk slechts een deel van het totaal
is geweest.
Dit zijn dan de omvangrijkste data-conglomera ties omtrent de leenkamer
van Buckhorst, zoa1s we ze via deze regesten leren kennen, V66r- en nadien
zijn er ook weI gegevens beschikbaar, doch deze zijn veel minder frekwent.
We halen ze niet aIle naar voren, doch beperken ons tot de vroegste: Johan
II beleende 11 juni 1404 WeImer Hermanszoon met land in de Zalker
weerd", 23 september 1402 werden Berend van Graes en zijn vrouw
Mette door Johan II met enige tienden beleend/", En Johan I was 16 juni
1359 de leenheer van Seine van Heerde, die een leen verkocht'",

236

Ook vinden we in deze regesten de aanwijzing voor een oplossing van het
door G.I. ter Kuile gesignaleerde probleem ten aanzien van de belening
van diverse Buckhorsttelgen met in Overijssel gelegen aan Gelre leenroerige goederen, t.w. de tienden over de Hattemer enk, de Buckhorster
weerd, de Byvanck en de Oord onder Zalk, bezittingen te Spoolde, Olst en
Ulsen. De beleningen met deze goederen vertonen namelijk grote hiaten:
na de belening van Johan I van Buckhorst per 1 maart 134831 volgt pas 11

maart 1474 de belening van Willem 11132•Ter Kuile veronderstelt, dat de
Van Buckhorsten in de tussentijd deze goederen niet hebben gehad".
Doch zij hadden deze belangrijke bezittingen wei. Zo werd in 1428
Geertruid, vrouw van Johan van Doomijnck, door Johan van Buckhorst
beleend met het goed Stonenberg onder 015t34, en dit goed behoorde tot
het aan Gelre leenroerige complex. Maar ze zullen dit bezit hebben
beschouwd en gehanteerd als allodiaal, Want vlak voor Willem Ill's
belening van 11 maart 1474 was er 27 januari 1474 een sententie van het
Hof van Gelre, waarin uitdrukkelijk werd gesteld, dat de Buckhorster
weerd onder Zalk, met de tiende daarover, en de Byvanck lenen van Gelre
waren, waarmee Johan I van Buckhorst in 1348 was beleend", Door deze
sententie is duidelijk een vroegere situatie hersteld na een onderbreking.
En uiteraard zijn er in de onderhavige regesten een groot aantal tot dusver
ongebruikte gegevenste vinden met betrekkingtot de genealogieder heren
van Buckhorst. Ze zullen worden verwerkt in een toekomstige bewerking
voor De Nederlandsche Leeuw.
N a deze opmerkingen rest ons nog immer de brandende vraag: bestaat het
hier samengevatte huisarchief van Buckhorst nog in originali en in
extenso? Want we constateerden inmiddels, dat het in de wintermaanden
van 1778-1779 nogophetslotBuckhorstaanwezigwas (regesten van Van
Spaen), en ook nog in 1782 (volledige weergave van enkele stukken door
I. W. Racer). En de opsteller van de regesten, W.A. baron van Spaen,
blijkt zijn werk in de maanden die hem ter beschikking stonden daarom zo
snel te hebben gedaan, omdat, naar we rustig mogen aannemen, het
archief bij de verkoop van het slot op 13 februari 1779 door hem en zijn
echtgenote, uit zijn oog zou verdwijnen en derhalve op het slot zou
achterblijven (hetgeen ook te verwachten was). Uit dit haastwerk valt ook
te verklaren, dat Van Spaen geen compleet werk heeft geleverd. Luttele
jaren later immers weet Racer stukken weer te geven, die Van Spaen niet
vermeldde en die zonder twijfeltoch aanwezig waren toen Van Spaen het
huisarchief raadpleegde. In elk geval betekende de verkoop van het slot in
1779 geen critieke ceasuur voor het huisarchief.
Een zeer cruciaal moment voor het archiefkwam wel, toen de afbraak van
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het kasteel volvoerd werd in de winter van 1840-184136• Het huisarchief

verloor daarmee immers zijn onderdak. En het is of met het slot te gronde
gegaan, of het heeft een ander onderdak gevonden. De laatste mogelijkheid lijkt de aannemelijkste, want het 1ge-eeuwse cultuurvandalisme
richtte zich meer tegen gebouwen dan tegen chartale relicten. Doch dan
dient zich onmiddellijkde vraag aan: waar hebben we het te zoeken? Toen
het kasteel c.a. 8 september 1840 verkocht werd, was het reeds bij de
verkoop de bedoeling, dat het slot zou worden afgebroken. In de percelenlijst van de verkopingvinden we vermeld onder nr. 1: "De ondergrond van
't Heerenhuis, Tuinmanswoning, Bouwhuis, Boomgaard, de grond der
bossen etc.", met als koper R.F.K. baron Bentinck tot Schoonheten voor
fl. 17000,-, en onder nr. 2: "Het Heerenhuis Buckhorst en tuinmanswoningvoor afbraak", waarvan koper was ene Verwey voor fl. 5150,-37.
Het huisarchief zal daarom ter gelegenheid van de verkoop uit het slot zijn
getransporteerd en in veiligheidgebracht. Door de oude bezitter? Of door
een der nieuwe bezitters? In zijn studie over de geschiedenis van de
heerlijkheid Zalk en Veekaten signaleert G .J. ter Kuile meermalen, dat op
het huis Schoonheten onder Heeten verschillende Buckhorstiana berusten". Aangezien dit huis het bezit is van de Bentincks die indertijd ook de
terreinen van en rond het slot Buckhorst kochten, benevens de heerlijke
rechten, zou het de moeite kunnen lonen, op Schoonheten een intensief
onderzoek in te stellen tot in aIlekasten en kisten. Mogelijkzou dit kunnen
leiden tot een resultaat, waarbij practisch het gehele achterhaalbare
huisarchief Buckhorst, vanuit de verspreide onderdelen dan in een
totaliteit, aan het daglicht zou komen. En dat zou een plezierig sluitstuk
zijn na al onze overleggingen.Tot zolang zullen we voor het ontbrekende
gedeelte ons moeten behelpen met de hier weergegeven regesten.

Annotaties huisarchief Buckhorst
1. Kamper Almanak 1956/57, biz. 196-204; Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank
Kampen (1970), biz. 57 (afbeelding slot Buckhorst), 65-70.
2. Kamper Almanak 1977/78, biz. 168-169 (C.N. Fehrmann, Temooiom waarte
zijn).
3. G.J. ter Kuile, Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten, biz. 64-68,
bijlagen IX, X en XI; genealogische en andere details over de heren van Zalk
werden in deze huisarchief-bijdrage daaraan ontleend zonder stelselmatige
verwijzingen.
4. J.W. Racer, Overijsselsche gedenkstukken, II biz. 187, 193, 194, 196, 288
(Kampen 1782).
5. inventaris in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1907 XXX (aanwinsten), nrs. 127 tim 146, 182 tim 193.
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6. een eerste gedeelte werd in 1940 door de Algemene Rijksarchivaris overgedragen
(VROA 1940 bIz. 90), een tweede gedeelte kwam in 1947 van de Hoge Raad van
Adel uit de collectie van Van Spaen (van wiens hand nog een regestenlijst van dit
huisarchief-gedeelte berust bij de Hoge Raad van Adel in het heerlijkheidsarchief
van Waardenburg-Neerijnen.
7. Rijksarchief in Gelderland, Archief van het huis Ruurlo, inv. nr. 337.
8. Rijksarchief in Overijssel, Schoutambt van Zalk en Veekaten, protokol van
vrijwillige zaken.
9. Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage, collectie Van Spaen, inv. nr. 162.
10. Familie-archief Sloet, inv. nr. 187 (VROA 1907 XXX bIz. 97).
11. "Testamenten door de Zall. Heer en Mevrouw van Salick, getekent en gesegelt
12/2 Jan. 1695"; Testament van de Heeren Mevrouw van Salk den 15 Julij 1700
getekent en gescgelt"; "Testament van de Heer van Salk getekent en gesegelt den
2 mart 1710", met de certificatie van den Gerichte (folio 1 nrs. 6, 8, 10);
"pampieren tot de verschrivinge van de jonge Heer van Zalk" (folio 3 nr. 15).
Deze stukken zullen eigendom zijn geweest van Borchard Joost van Welvelde (die
in 1675 de heerlijkheid Zalk kocht van zijn broer Zeino Arend); Borchard Joost
huwde namelijk in 1690 Anna van Keppel tot Molencate, die eerder de vrouw was
van haar neef Dirk Ludolph van Keppel tot Camferbeke. De hier vermelde
testamentaire beschikkingen zijn dan ook van hem afkomstig (het eerste testament
is van hem en Anna van Keppel, het tweede eveneens van hen kort voor Anna's
dood, het derde tijdens Borchard Joost's 2e huwelijk kort voor zijn overlijden).
12. a.w., bIz. 86, 89. .
13. hier en voorts de genealogische determinatie naar Ter Kuile, a.w., bijlage V.
14. regesten bIz. 8.
15. regesten bIz. 9.
16. regesten bIz. 7 (in 1460 werd hij door Willem III herbeleend, bIz. 4).
17. regesten bIz. 3.
18. regesten bIz. 2
19. regesten bIz. 1.
20. regesten bIz. 1.
21. regesten bIz. 3.
22. regesten bIz. 4 (Arent van Bevervoorde tochtte in 1465 zijn vrouw Geerte
hiermee, bIz. 5).
23. regesten bIz. 5.
24. regesten bIz. 6 (8 augustus 1488 blijkt zijn weduwe Alyd van den Rutenberg het
bezwaarde Ieen te moeten lossen, bIz. 8).
25.. regesten bIz. 7.
26. regesten bIz. 7.
27. regesten bIz. 7.
28. regesten bIz. 1.
29. regesten bIz. 1.
30. regesten bIz. 8 (Willem-A van Buckhorst was hierbij de getuige).
31. regesten bIz. 9.
32. J.J.S. baron Sloet en J.S. van Veen, Register op de leenaktenboeken van het
voorstendom Gelre en graafschap Zutphen, Uitheemsche leenen bIz. 42-43.
33. a.w., bIz. 44.
34. regesten bIz. I (in de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Uitheemsche
leenen blz. 42-43 wordt de t terecht als c gelezen: Sconenberg).
35. regesten bIz. 5.
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36. Kamper Almanak 1956/57, biz. 196-204 (P.J. Meij, E. Moulin's bezoek aanhet
kasteel Buckhorst bij Zalk in 1840).
37. Kamper Almanak a.v., biz. 202.
38. a.w., biz. 64 noot4 (testament van Lambert Bernard van Oer, 1 september 1664),
65 noot 3, 65 noot 4 (stukken over hypotheek op Huis Buckhorst in 1678 en 1708
t.b. v. Borchart Joost van Welvelde), 86 bovenaan (ca. 1420 Johan van Buckhorst
beleent Jutke, vrouw van Aernt toe Kortenhorst), 87 noot 3 (5 februari 1636
Lambert Bernard van Oer beleent Aelt Aartensz met land te Zalk).
Op huize Schoonheten is ook aanwezig het door Ter Kuile niet geciteerde charter
met huwelijkse voorwaarden d.d. 9 september 1496 tussen Johan van Buckhorst
en Aleida Bierwisch. Huwelijkse vrienden namens bruidegom's vader Willem van
Buckhorst waren Arnt van Hessen en Arnt van Buckhorst, en namens de bruid's
vader J ohan Bierwysch waren dat Henrick Bentinck en Wilhem van Doornynck.
De bruidegom kreeg ten huwelijk mee: aile goederen van zijn moeder Alijt in de
Overbetuwe, kerspel Bemmel, en de toezegging van opvolging op het huis
Buckhorst en in de heerlijkheid; en de bruid: de windmolen en het gemaal in het
kerspel van Nijkerk, negen morgen land bij Nijkerk, 10 goudguldens jaarlijks uit
goederen bij Nijkerk, een ouderlijk huis met hofstede in Arnhem, drie morgen land
in Velperbroek. De bruid zal bij Johan's overlijden eenjaarlijks inkomen van 100
gouden rijnsgld. uit Buckhorst .genieten, en jaarlijks 25 gouden rijnsgld. uit de
windmolen en het gemaal te Zalk. Aan het charter hangen de zegels van Arnt van
Hessen, Arnt van Buckhorst, Henrick Bentinck, Willem van Doorninck, Wilhem
van Buckhorst en Johan Bierwisch.
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