DE BUCKHORSTER LENEN
met
Repertorium op de lenen van de leenroerige goederen
van de havezate Buckhorst te Zalk.

w. Hoogeland
De Buckhorster lenen
De leenkamer van Buckhorst was een van de heerlijke rechten, die eertijds
als allodiaal (eigen, vrij bezit) bezit behoorden tot het huis en havezate
Buckhorst'. Ret kasteel stond in het centrum van de aan de bisschoppen
van Utrecht leenroerige, lage heerlijkheid Zalk en Veekaten-. De
heerlijkheid omvatte het kerspel Zalk ten zuiden en het kerspel Veekaten
ten noorden van de IJssel. Ret geheel was gelegen in het drostambt
IJsselmuiden, dat zich uitstrekte over de kerspelen IJsselmuiden, Wilsum, Kamperveen en Ens, in het begin van de 15e eeuw nog uitgebreid met
de kerspelen Genemuiden en Zalk', Ret jaar, waarin de leenkamer van
Buckhorst is ontstaan, is niet precies vast te stellen. Wei kan aan de hand
van de bestaande wetenschap, gegevens en archivalia, de periode worden
bepaald waarin deze tot stand gekomen moet zijn.
Ret leenstelsel offeodale stelsel, van Frankische oorsprong, is ontstaan
door de verbinding van twee oorspronkelijk verschiliende instituten,
namelijk vazalliteit en beneficium". Vazaliiteit, van Merovingische
oorsprong, was een rechtsverhouding waarbij de ene partij, de vazal, de
bescherming en steun verwierfvan de andere - "schut en scherm" - en
zich in ruil daarvoor onder diens gezag stelde met de plicht tot trouw,
gehoorzaamheid en dienst aan zijn bescherrnheer'.
Bij een beneficium gaven vermogende heren aan iemand anders stukken
grond in gebruik of in bruikleen, meestal als tegenprestatie voor bewezen
diensten. Bij overlijden van de gebruiker verviel het beneficium weer aan
de landheer. Later werden deze onopzegbaar en vererfbaar", De meeste
goederen die in onze streken in leen werden uitgegeven waren van
oorsprong afkomstig van de leenman zelf. Een dergelijk leen (feodum
oblatum) ontstond, doordat iemand zijn allodiaal goed opdroeg aan een
heer, machtiger dan hij ze!f, om vervolgens, nadat hij formeel zijn vazal
(leenman) was geworden, het in leen terug te ontvangen". In de 14e eeuw
gebeurde dat op vrij grote schaal.
Op 31 maart 1348 zien we dit gebeuren, als lohan I van Buckhorst wordt
beleend door Reinout hertog van Gelre met de tot dusverre door hem in
allodiaal eigendom toebehorende goederen, te weten: de tienden over
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Hattemerenck, de Buckhorsterweert, groot 25 morgen, de Bijvanck, groot
33 morgen, hetgoedopden Oirde, groot 30 morgen, gelegen in hetkerspel
Zalk en Veekaten, het goed te Spoelde, groot 20 morgen, gelegen in
Zwollerkerspel, hetgoed Schonenberg( Stonnen ofSteunenberg), gelegen
in het kerspel van Olst, en de tienden en de hof te Haveninchem te
Uisen.
De na hem komende heren van Buckhorst worden eveneens met deze
goederen beleend, waarvan we de laatste inschrijving aantreffen op
6 augustus 1640 van Lambert Berend van Oer, als erfgenaam van zijn
moeder, Mechtelt van Oer geb. Sleet". De inkomsten uit het leengoed
kwamen geheel ten goede aan de leenman. De leenman werd verplicht tot
het afleggen van de eed van trouw (hulde) alsmede tot het verlenen van
bijstand met raad en daad ("consilium et auxilium"), meestal als
zwaargewapend ruiter, het zogenaamde manschap. Verder was hij
verplicht zitting te nemen in het leengerecht en de leenheer bij het
verheffen van het leen een heergewaad te geven. Heergewaden waren
vereringen, die de leenman de leenheer schuldig was ten tijde van het
verlei (belening)", Oorspronkelijk bestond deze betaling in het geven van
een paard of uitrustingsstukken voor een ruiter. Later waren het vaststaande betalingen in natura of in geld'".
Aanvankelijk had de leenman geen beschikkingsrecht over het leen. In de
latere middeleeuwen mocht de leenman zijn leen bezwaren, verpanden of
vervreemden en er bij testament over disponeren (beschikken) behoudens
de toestemming van de leenheer!'. Een overdracht van een leengoed
geschiedde, doordat de leenman ten behoeve van de leenheer afstand deed
van zijn recht op het leen, waarna de leenheer de koper er mee beleende.
Formeel bleefhet mogelijk dat het leengoed verviel aan de leenheer+.
N a de middeleeuwen is de betekenis van het leenstelsel sterk verminderd.
Militaire diensten van de leenman ten behoeve van de leenheer kwamen
niet meer voor. Wat de leenheer overhield, was het recht op de vaste
bedragen die betaald moesten worden wanneer er een nieuwe leenman
met vollerhand werd beleend'". De rechten van de leenman ontwikkelden
zich steeds meer naar de normen van ons hedendaags eigendomsrecht. De
rechtsvorm werd meestal in de leenbrief omschreven. Zo kon met o.a.
beleend worden ten Zutphense rechte':' often Stichtsen rechte ", hetgeen
betekende dat men met betrekking tot het onderhavige Ieen zijn rechten en
plichten ontleende aan het leenstelsel van de graafschap Zutphen of het
Sticht", Dit was met name van belang met betrekking tot het erfrecht. In
tegenstelling tot het landrechterlijk erfrecht, stond het feodaal erfrecht
geen deling van het leengoed toe, als zijnde in strijd met het belang van de
leenheer. Volgens feodaal erfrecht gingen de leengoederen over op de
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oudste, mannelijke afstammeling van de overleden leenman. De erfopvolging bij eerstgeboorte is derhalve van feodale oorsprong. Vrouwen,
minderjarigen, geestelijken en zij die een eerloos beroep uitoefenden,
waren in beginsel uitgesloten. Daar volgens landrecht aile zoons van de
erflater recht hadden op een gelijk deel uit de nalatenschap, moest de
leenvolger zijn broers schadeloos stellen door toedeling van allodiale
goederen. Waren deze niet toereikend, dan kregen zij enige rechten uit
leengoederen; bijvoorbeeld, met toestemming van de leenheer, een
jaarlijkse rente uit het goed. Waren er voldoende leengoederen, dan gaf
de leenvolger enkele lenen in achterleen uit aan zijn mede-erfgenamen.
Later mocht een leengoed bij gebrek aan mannelijke afstammelingen ook
vererven op vrouwelijke afstammelingen. Waren er geen afstammelingen,
dan ging het goed over in de zijlinie. Wanneer een Ieen op een vrouw
overging, moesten de plichten van de beleende voldaan worden door haar
vertegenwoordiger, de hulder. Indien zij getrouwd was, diende dit te
gebeuren door haar man'". Ret ontstaan van de Buckhorster leenkamer'"
zal mede geschied zijn door de noodzaak goederen als achterleen uit te
geven, om bij een tekort aan andere baten te kunnen voldoen aan een goede
verdeling van een nalatenschap volgens het landrecht.
Ret is bekend dat Johan I van Buckhorst veel geld heeft geleend aan de
hertogen van Gelre. Van dit geld is niets terugbetaald, vanwege een
burgeroorlog tussen Reinout en Eduard van Gelre. Aan de zijde van
Reinout heeft Johan I waarschijnlijkzijn leven gelaten in de slag bij Tiel op
25 mei 1361. Zijn weduwe, Agnes van Heeckeren, moest op 19 september van datzelfdejaar afstand doen van aile schuldvorderingen die zij nog
had op het hertogdom Gelre'". Zijn zoon, Johan II, heeft grote sommen
geld geleend aan de bisschop van Utrecht, waarvoor hij in 1405 het kasteel
te Coevorden in pand heeft gekregen. Binnen twee jaar was het voorgeschoten bedrag verdubbeld. Door een meningsverschil met de bisschop
is hij omstreeks 1412 uit het ambt van kastelein gezet, zonder uitbetaling
van zijn vorderingen?", Ook uit zijn testament van 18 januari 1416 blijkt
dat zijn financiele positie niet bepaald rooskleurig was". Door het grote
tekort aan geld, dat onder Johan I en II is ontstaan en door de herbouw van
Buckhorst door Johan II, zullen zij genoodzaakt zijn geweest goederen in
achterleen uit te geven". De oudste gegevens betreffende de leenkamer
stammen dan ook uit die tijd.
In 1359 verklaart Johan I dat Syne van Heerde een leen verkoopf". In
1401 beleent Johan II WeImer Hermanszoon met land, gelegen in de

Zalkerweerderr".
De leenkamer bleef in het geslacht Buckhorst tot aan het overlijden van de
laatste mannelijke telg, Floris van Buckhorst.
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Floris is in 1580 zijn broer Johan V opgevolgd als heer van Buckhorst. Hij
is op 6 februari 1586 gehuwd met Joanna Bentinck tot het Velde,
kleindochter van zijn tante Anna van Ittersum tot Werkeren geb. van
Buckhorst. Hij overleed nog in hetzelfde jaar".
De leenkamer vererfde op zijn zuster Florentina, die in hetzelfde jaar als
Floris was getrouwd met Johan Sioet (1550-1610)26. Blijkens hun
testament van 12 januari 1607 kwamen na hun overlijden de Buckhorstgoederen aan hun oudste, in 1588 geboren dochter Mechteld Sleet".
Door haar huwelijk (1606) met Borchard van Oer, bracht zij de leenkamer
Buckhorst in diens geslacht.
Mechteld werd na haar overlijden op 19 september 1649 opgevolgd door
haar zoon Lambert Bernhard van Oer28. In 1655 is Lambert Bernhard op
het huis Langenbruggen in Westfalen getrouwd met Mechtelt Anna van
Ledebur, welk huwelijk kinderloos bleef". In zijn testament van 1 september 1664 heeft hij zijn neefBorchard Joost van Welvelde, zoon van zijn
zuster Florentina Agnes van Oer uit haar huwelijk met Johan van
Welvelde tot Diepenbroek, tot zijn universele erfgenaam geconstitu-

eerd'",
In 1675 transporteert

Zeino Arnold van Welvelde alles, wat hem bij
testament van zijn oom Lambert Bernhard van Oer na diens overlijden in
juni 1672 is toegevallen, op zijn jongere broer Borchard Joost van
Welvelde31•
Het is mogelijk dat problemen zijn ontstaan over de vererving van de
leenroerige goederen. Zeino Arnold van Welvelde was de oudste
leenvolger en had derhalve vol gens leenrecht aanspraken op de heerlijkheid Zalk en Veekaten. Het huis Buckhorst met de leenkamer was
allodiaal en kon dus volgens landrecht wei vererven op Borchard Joost van
Welvelde. Waarschijnlijk was Borchard Joost van Welvelde in 1672
reeds heer van Buckhorst en kon hij zich pas in 1675 heer van Zalk en
Veekaten noemen. Hij is na zijn overlijden op 16 september 1710 als
leenheer opgevolgd door zijn zoon Joan, geboren uit zijn eerste huwelijk
met Anna van Keppel tot Molecaten. Joan overleed reeds zeven jaar _
daarna, 26 jaar oud en ongehuwd'".
Waarschijnlijk heeft hij geen testament nagelaten, waardoor de havezate
Buckhorst en de leenkamer kwamen te vervallen op de kinderen van zijn
broer Zeino Arend van Welvelde en zijn zuster Maria Judith van
Hambroek tot de Arendshorst geb. van W elvelde". De gezamenlijke
erfgenamen verkochten in april 1733 het huis en heerlijkheid aan Joan
Zeger van Welvelde tot de Luttenberg".
Nadat de twee zonen van Joan, geboren uit zijn huwelijk met Johanna
Isabella Bentinck tot Diepenheim reeds voor hem waren overleden,
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ben oem de hij kort voor zijn overlijden zijn broer Zeino Arnold van
Welvelde tot universeel erfgenaam". In zijn testament heeft hij zonder
toestemming van de leenheer een fidei-commis gelegd op zijn nalatenschap, inhoudende dat na het overlijden van zijn broer, de nalatenschap
moest vererven op zijn neef Willem Jan Bentinck tot Langeveldslo en bij
diens overlijden zonder kinderen na te laten, aan zijn neef Zeino Arend
Bentinck.
Zeino Arnold van Welvelde heeft in zijn testament van 17 augustus 1757
met toestemming van de leenheer bepaald dat zijn nalatenschap, zowel in
de Buckhorster leengoederen als allodiale en particuliere goederen,
zouden komen aan diens universeel erfgenaam Willem Bentinck tot
Beverfeurde.".
Hoe zijn de testamenten nu uitgevoerd?
Uit de voomoemde akte van overeenkomst blijkt dat Zeino Arend en
Will em Bentinck op 17 oktober 1760 al een overeenkomst hadden
gemaakt over de nalatenschappen van Joan Zeiger en Zeino Arnold van
Welvelde. In 1761 werd Zeino Arend Bentinck vanwege Buckhorst ten
landdage verschreverr". Dit kon aileen als hij de havezate feitelijk in bezit
had.
Over de leenkamer werd in 1761 bepaald dat deze allodiaal was en uit dien
hoofde toekwam aan Zeino Arend Bentinck. Hieruit is de conclusie te
trekken, dat de fidei-commis door Joan van Welvelde in 1750 volgens
landrecht gelegd op zijn nalatenschap, aileen ten uitvoer is gebracht met
betrekking tot zijn allodiale goederen. De leenroerige goederen, waaronder de heerlijkheid Zalk en Veekaten, zijn volgens leenrecht toegedeeld
aan Will em Bentinck tot Beverfeurde. De allodiale goederen heeft deze
Willem niet gekregen. Die werden toegedeeld aan Willem Jan Bentinck
tot Langeveldslo.
Na het overlijden van Willem Jan in 1759 vererfde het allodiale huis
Buckhorst met de leenkamer, conform de fidei-commis regeling, op zijn
broer Zeino Arend Bentinck",
In 1764 kocht deze van Willem Bentinck tot Beverfeurde de heerlijkheid
Zalk en Vee katen, zodat alles weer in een hand kwam":
Zeino Arend Bentinck had uit zijn huwelijk met Arnoldina Emilia van
Wassenaer een dochter, de op 13 januari 1757 te 's-Gravenhage geboren
Anna die, na zijn overlijden op 19 maart 1778, eigenaresse werd van de
Buckhorster leenkamer'". Samen met haar echtgenoot, mr. Willem Anne
baron van Spaen La Lecq, heer van Hardenstein, verkocht Anna, me de
namens haar moeder, op 7 januari 1779 het huis en heerlijkheid aan
Berend Hendrik Bentinck en diens vrouw Carolina Medioburgensis van

Borsele".
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In 1798, negentien jaar na de aankoop, kwam aan het leenstelsel een
einde. In artikel 25 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels der
Staatsregeling werd deze strijdig bevonden met de gelijkheid en vrijheid
van de burger. In de Staatsregeling van 1801, artikel16, staat het allemaal
nauwkeuriger omschreven: "Het leenrecht wordt geheel afgeschaft en aile
leenroerige goederen gehouden voor allodiaal'r". De wet voorzag in een
schadeloosstelling voor de leenheer, doch daar is in de praktijk niet alles
van terecht gekomerr".
De leenregisters, voor zover nog aanwezig, bleven op het huis Buckhorst
en zijn waarschijnlijk verorven op de wijze als hierna beschreven. In het
testament dat Berend Hendrik en Carolina Medioburgensis kort na hun
huwelijk in 1775 hebben gemaakt, vermaakten zij hun nalatenschappen
aan de kinderen, die uit hun huwelijk zouden worden geboren en die op hun
sterfdag nog in leven zouden zijrr". Opmerkelijk is dat zij met deze regel de
eventuele kleinkinderen van de v66r hen overleden kinderen uitsloten van
erfopvolging.
N a het overlijden van Berend Hendrik Bentinck op 24 september 1830
werd zijn enige zoon, Jan Hendrik Coninck, de nieuwe heer van
Buckhorst. De revenuen daarvan kon hij pas genieten na het overlijden
van zijn moeder op 19 maart 1837.
Nadat Jan Hendrik Coninck Bentinck op 17 november 1839 ongehuwd
was overleden, bleek dat hij geen testamentaire beschikkingen had
gemaakt ten aanzien van zijn nalatenschap, behoudens enige legaten
betreffende geld en roerende goedererr". Zijn nalatenschap verviel
daarom aan zijn verwanten van moeders- en vaderszijde, tot in de vierde
graad.
am tot een verdeling te kunnen komen lieten de erfgenamen het hele
complex op 8 september 1840 in het openbaar verkopen in het stadswijnhuis te Zwolle".
Het eerste perceel, bestaande uit de ondergrond van het voor afbraak
bestemde herenhuis, werd aangekocht door zijn neef en mede-erfgenaam,
Rudolph Floris Carel baron Bentinck van Schoonheten'" Een klein deel
van het Buckhorst archief is waarschijnlijk door deze, als koper van dit
perceel, verworven en overgebracht naar het huis Schoonheten te
Raalte.
Ook Rudolph Floris Carel baron Bentinck he eft geen testamentaire
beschikkingen nagelaten met be trekking tot zijn onroerende goedererr".
Zijn talrijke kinderen hebben het geheel op 23 oktober 1857 openbaar
verkocht in het Odeon te Zwolle.
Derk Bentinck kocht namens de drie minderjarige kinderen van zijn in
1854 in Gsteig( Zwitserland) overleden broer Berend WillemBentinck en
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Anna Gerhardina van Pallandt de gronden, behorende tot de voormalige
havezate Buckhorsr". De verkoop werd aangehouden en op 24 juni 1858
bij akte van scheiding eli deling toegedeeld aan de drie minderjarige
kinderen":
Op 16 juni 1870 gingen Rudolph Floris Carel, Constant Adolph en
Wilhelmina Henrietta Bentinck er toe over om hun gemeenschappelijke
bezittingen te verdelen, waarbij Buckhorst werd toegedeeld aan eerstgenoemde":
Na het overlijden van Rudolph Floris Carel baron Bentinck op 16
november 1921 maakten zijn twee overgebleven zonen uit zijn huwelijk
met Henrietta Adele barones van Pallandt, te weten Anne Gerard Wolter
en Maximiliaan Robert Bentinck, een onderhandse akte van deling van
zijn nalatenschap.
Maximiliaan Robert kreeg de goederen te Zalk en Veekaten toegedeeld":
Hij is'tweemaal gehuwd geweest en heeft geen kinderen nagelaten. Vanaf
1924 bewoonde hij huize Beerze bij Ommen, waar ook de Buckhorster
archivalia naar toe zijn gebracht. N a zijn overlijden op 15 oktober 1961
kwam Buckhorst als legaat aan zijn achterneef mr. Constant Adolph
baron Bentinck en het huis Beerze aan diens zuster Jonkvrouw Jacoba
Elisabeth Roell geb. barones Bentinck'". Laatstgenoemde heeft samen
met haar echtgenoot, Jhr. mr. Eric Willem Roell, de Buckhorster
archivalia overgedragen een mr. Rudolph Floris Carel baron Bentinck van
Schoonheten, in wiens archief ze zich thans nog op het huis Schoonheten
bevinden'".
Als beheerder van het niet openbaar en niet toegankelijk zijnde archief,
heb ik met betrekking tot de Buckhorster len en een aantal archivalia
aangetroffen die bij de noten staan omschreven=-".
Deze gegevens,
aangevuld, met hetgeen in andere archieven werd aangetroffen, zijn
bewerkt tot een repertorium. De wens van ds. J.W. Schaap, geuit in de
Kamper Almanak van 1981-'82, om op Schoonheten een intensief
onderzoek naar de Buckhorster archivalia in te stellen, tot in alle kasten en
kisten, bleek gerechtvaardigd. Het repertorium dat hierna voIgt geeft een
goede aansluiting, respectievelijk uitbreiding, van zijn artikel. De resterende archivalia, gering in getal, zouden in een eventueel volgend artikel
aan de orde kunnen komen.
Repertorium op de lenen van de leenroerige goederen van de havezate
Buckhorst te Zalk

Z~
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De tienden over achttien morgen, een hond en zeventig roeden land, met
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de tienden over vier morgen land, gelegen in het kerspel van Zalk van de
Molenweg tot aan de Brink en van daar naar Buckhorst.
1762

juli 20.
Lucas Gysbert Rouse, burgemeester van Zwolle, koopt, na
toe stemming van de leenheer, de leenplicht af, waarna Zeino
Arnold Bentinck het goed van de leenplichtontslaat. (55 fo!' 3.)
N.B. L.G. Rouse was een zoon van Gerardus Rouse en Johanna
Maria Fronten. Hij overleed in 1797. Een van zijn erfgenamen was zijn zuster Aleida Rouse.".

Zalk. Zalkerbroek
Vier morgen land, genaamd Den Byvanck en de Hoekkamp.
1762

Nr.2

juli 20.
Lucas Gysbert Rouse, burgemeester van Zwolle, koopt, na
toe stemming van de leenheer, de leenplicht af, waarna Zeino
Arnold Bentinck hem van de leenplicht ontslaat. (55 fo!' 4.)

Veecaten.
Het erf en goed Den Byvanck te Zalk.

Nr.3

"Een goed gelegen in het kerspel Sallick, groot omtrent 33 morgen land,
strekkende zuidwaarts onbekent, westwaarts aan den hof, noordwaarts
aan Wilshem en oostwaarts aan Mastbroeck",
Het was van oorsprong een allodiaal goed, door Johan van Buckhorst in
leen opgedragen aan het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Hij
werd er mee beleend op 31 maart 134859• De opvolgende heren van
Buckhorst werden er eveneens mee beleend. Ais laatste komt in het
leenregister van Gelre de inschrijving voor van Lambert Berend van Oer
en wei op 6 augustus 1640.
De oudste gegevens over de eigenaren van de Byvanck lezen we in de
verhandelingen van een leenproces, dat over het goed werd aangespannen
bij de Buckhorster Ieen bank in 16296°. De ritmeester Diederck van den
Rutenbergh tot Presinkhave, gehuwd met Margaretha van der Recke, en
zwager van Zeino Rengers, de verwalter leenheer van Buckhorst namens
Mechtelt van Oer geb. Sloet, stelt in zijn rekest, dat Wynoldt van Arnhem
met het goed beleend is geweest. Wynoldts zoon Gerrit (Geert) van
Arnhem had een dochter, welke gehuwd was met Adolph van Rutenbergh.
Diederick zegt een van diens erfgenamen te zijn.
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In 1401 komen we een Wynoldt van Arnhem tegen, die doorzijn huwelijk
met hun dochter Mie een schoonzoon is geweest van Willem en Ludgard
van Buckhorsr". Het is zeer wei mogelijk, dat hij, na het overlijden van
Willem van Buckhorst in 1410, eigenaar is geworden van de Byvanck.
In 1437 komen we een Geert van Arnhem tegen, die in datjaar aanJohan
van Buckhorst belooft, dat zijn leengoederen aan de leenheer zullen
vervallen als hij of zijn kinderen uit zijn huwelijk met Alyd van Kuenre
(Kuinre) geen nakomelingen hebben'",
Om een overzicht van de juiste erfopvolging te kunnen geven, moeten we
de genealogie van de Van den Rutenbergs nazien en dan geeft deze de
indruk, dat Diederik van den Rutenberg niet geheel juist is geweest met
zijn weergave. In 1510 komen we een alii an tie tegen tussen de geslachten
van Arnhem en Van den Rutenberg en wei door het huwelijk van Cornelia
van Amhem met Alofvan den Rutenberg, genaamd van Suythem. N a het
overiJliden van Alof in 1536 werd hij opgevolgd door zijn zoon Egbert
Hako, die tevens de goederen van zijn moeder had geerfd, waaronder het
huis Presikhave bij Arnhem. Egbert Hako trouwde in 1544 met Gertruid
van den Boetzelaer en overleed in 1549, een vier jaar oud zoontje, Adolf
Haeck van den Rutenberg nalatend. Deze trouwde in 1561 met Hille
Ripperda tot Boxbergen en overleed in 158263• Zijn zoon Unico van den
Rutenberg kreeg uit zijn huwelijk met Johanna Mulert een zoon, Adolf
genaamd. Van deze Adolf, in 1619 getrouwd met Willemina van
Bronckhorst, is Diederick een der erfgenamen geweest.
Adolf had in zijn testament van 1622 de zoon van zijn tante Judith van
Ledebur geb. van den Rutenberg tot zijn universele erfgenaam benoemd.
Dit kon, voorzover het de leengoederen betrof, geen navolging krijgen,
omdat deze vol gens leenrecht moesten vererven op zijn oom Diederick
van den Rutenberg'". Diederick, die de Byvanck voor zich opeiste, bleek
evenwel fout te zitten, want de aangeklaagden in dit proces, Herman
Goessens, Jan Jansen Kolek, Beerendt Hopp, Geerdt W oltersen op
't Byvanck en Egbert Jansen Backer, konden aantonen, dat Wynandt van
Arnhem het erf en goed gecedeerd had ten behoeve van Johan van den
Butzlaer (Boetzelaar). Het goed vererfde op Coenraedt en Odilia van
Ketteler, heer en vrouwe ter .Asse en Schuylenburgh. Ook zij zijn
waarschijnlijk niet geheel volledig geweest in hun weergave. Jan of J ohan
van den Boetzelaer tot den Schuylenburgh was in 1549 getrouwd met
Anna van Rossem, uit welk huwelijk een dochter Dirkje werd geboren.
Deze bracht door haar huwelijk in 1564 met Willem van Ketteler tot ter
Asse de Byvanck in diens geslacht. Dirkje is omstreeks 1602 overleden
waarna het goed waarschijnlijk.is gekomen aan haar dochter Odilia van
Ketteler die in 1598 was getrouwd met een verre verwant, Coenraadt van
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Ketteler"; Zij gingen er toe over het goed openbaar te verkopen "by
uytganck der brendende keersen" op 7 december 1619, waarna de
officiele overdracht aan de respectievelijke kopers plaats yond op 30
oktober 1620. Ais we deze gegevens met elkaar vergelijken, dan is het
onwaarschijnlijk dat de Byvanck ooit in het bezit is geweest van de Van
den Rutenbergs. Het is mogelijk, dat de vader van Cornelia van Arnhem
het goed heeft verkocht aan J ohan van den Boetzelaar. Met de verkoop in
1619 is niet aIleen het goed gesplitst in verschillende percelen, ook de
lenen namen hierdoor in aantal toe. In het leenregister treffen we 11

verschillende lenen aan, en weI de volgende:
aantal toe. In het leenregister treffen we 11verschillende lenen aan, en weI
de volgende:
Vier morgen land gelegen op de Byvanck in Veecaten, ten Stichtsenrechte.
NB. In 1762 vermeld als "daar het huis op staat".
1762 augustus 9.
Reinder Jansen, mede namens zijn zuster Aaltjen, gehuwd met
Engbert Jans, gelijkeertijds Gerrit Asjes, gedurende hun minderjarigheid, daarmee op 25 juni 1758 werd beleend. (55 fol, 3940)
1766 juni 16.
Aaltjen Jans en haar man Engbert Jans verkrijgen toestemming
om hun aandeel in de vier morgen land te verkopen. (55 fo1.
70)
1766 juni 16.
Reynder Jansen na opdracht door zijn zusterAaltjen Jans. (55 fo1.
71-72)
1778 oktober 30.
Reynder Jansen. (55 fo1.131)
1780 maart 24.
Reynder Jansen. (55 fo1.162)
1789 juni 8.
Zeno Wolf Hartman, schout van Zalk en Veecaten, verkrijgt, als
gemachtigde van Reynder Jansen, ingevolgevolmacht d.d. 6 juni
1789 voor Hendrik Derks en Giesbert Jans, leenmannen van het
huis Buckhorst, goedkeuringvan de verkoop van vier morgen land
aan diens zwager Engbert Jans, die er vervolgens mee wordt
beleend. (55 fo1.200-202)
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1789

1794

juni 8.
Engbert Jans vestigt ten behoeve van Jan van Vilsteren, meester
kleermaker en zijn vrouw Geertruyt Mensing een hypotheek van
2000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%. (55 fol. 203204)
november 3.
Zeno Wolf Hartman, schout van Zalk en Veecaten, verkrijgt
goedkeuring van de executoriale verkoop op 13 april 1791 van
vier morgen land uit de boedel van Egbert J ans, gelegen op de
Byvanck, met verzoek om na refutatie Jan van Vilsteren, als koper
van de vier morgen land, er mee te belenen, waarna Jan van
Vilsteren er mee is beleend. (55 fol. 213-214)
NB. Op fol. 214 is overgenomen de gerechtelijke akte van
verkoop ten overstaan van Zeno Wolf Hartmen, schout van
Zalk en Veecaten en diens keurnoten Jan Harmen Hartman
en Geerlig Oldenhof.

Veecaten. Den Byvanck.

Nr.4.

De helft van drie en drie-vierde morgen land gesproten uit het erf
Den Byvanck, gelegen te Veecaten.
1762

1778

1780

1788

augustus 6.
Dirk Swakenberg als hulder van Berentjen Lefers, weduwe van
Hendrik Dirks Swakenberg, gelijk hij daarmee op 22 maart 1758
werd beleend. (55 fol. 35-36)
september 19.
Lefert Zwakenberg, met lege- en vollehand, na het overlijden van
zijn moeder Berentjen Lefers, alsmede de toe stemming om
daarover bij testament te disponeren. (55 fol. 111-112)
NB. In deze akte staat verrneld " als wijlen desselfs moeder, onder
hulderschap van de Koster Ruyl, daarmee beleend is
geweest". Deze is niet ingeschreven.
maart 23.
Derk Swakenberg als hulder van de minderjarige kinderen van de
in december 1779 overleden Lefert Swakenberg. (55 fol. 156157)
maart 5.
Wychert Lefert Swakenberg, als oudste zoon en leenvolger van
Lefert Swakenberg, alsmede toestemming om het goed te verkopen. (55 fol. 194-195)
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1788

oktober 31.
Heymerik Derks na refutatie door Wychert Lefert Zwakenberg
ingevolge openbare verkoop. (55 fol. 196-197)

Veecaten. Den Byvanck.

Nr.5.

De wederhelft van drie en drie-vierde morgen land gesproten uit het erf
Den Byvanck, gelegen te Veecaten.
1762

1778
1780

augustus 6.
Derk Heimerigs, gelijk hij in maart 1758 daarmee werd beleend.
(55 fol. 33-34)
september 19.
Derk Heimerigs met lege hand. (55 fol. 112-113)
maart 23.
Derk Heimerigs met lege had. (55 fol. 153-154)

Veecaten. Den Byvanck.
Drie morgen land gesproten uit het erf Den Byvanck.
N.B. In 1771 vermeld als "gelegen achter het huis".
1727
1737

1751

1758

1762

1771
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Nr.6.

juni 2.
Jan Roelofs. (55 fol. 31)
oktober 3.
Jan Roelofs met lege hand, mede namens zijn vrouw Hendrina
Driessens en zijn kinderen. (55 fol. 31)
augustus 4.
Reinder Peters, oudste zoon van Peter Reinders en Hendrina
Driessens, mede namens zijn vrouw Hermina Hendriks en zijn
vier kinderen, zijn broer Dries Peters en zijn halfzuster Petertjen
Jans, gehuwd met Engbert Arents. (55 fol. 32)
maart 20.
Reinder Peters, me de namens zijn vrouw, zijn broer, zijn vier
kinderen en zijn halfzuster. (55 fol. 32)
augustus 6.
Reinder Peters met lege hand, me de namens zijn vrouw, zijn broer,
zijn vier kinderen en zijn halfzuster. (55 fo!' 32)
december 14.
Engbert Arents, mede namens zijn vrouw Petertjen Jans. (55 fol.
84-85)

1778

1780

1795

NB. volgens mededeling van Engbert Arents hebben de beleningen van Reynder Peters in 1758 en 1762 abusievelijk
plaats gevonden. Op 15 februari 1752 is het goed bij
erfdeling van de nalatenschap van zijn schoonmoeder aan
hem en zijn vrouw toebedeeld.
oktober 3.
Engbert Arents met lege hand, mede namens zijn vrouw Petertjen
Jans. (55 fol. 121-122)
maart 23.
Engbert Arents met lege hand, mede namens zijn vrouw Petertjen
Jans. (55 fol. 150)
september 30.
Arend Engberts, mede namens zijn vrouw Seintjen Gerrits, na het
overlijden van zijn ouders Engberts Arents en Petertjen Jans.
(55 fol. 216-217)

Veecaten. Den Byvanck.

Nr.7.

Drie morgen land gesproten uit het erf Den Byvanck.
NB. in 1771 genaamd "het Hanenland".
1762

1771

1778

1780

1795

augustus 6.
Reynder Peters, oudste zoon en leenvolger van Peter Reinders en
Hendrina Driessens, mede namens zijn vrouw Hermina Hendriks,
zijn vier kinderen, zijn broer Dries Peters en zijn halfzuster
Petertjen J ans, gehuwd met Engbert Arents, gelijk hij op 20 maart
1758 daarmee werd beleend. (55 fol. 27-28)
december 14.
Engbert Arents, me de namens zijn vrouw Peterjen Jans. (55 fol.
86-87)
NB. zie de opmerking bij dezelfde datum van het vorige leen.
oktober 30.
Engbert Arents met lege hand, mede namens zijn vrouw Petertjen
Jans. (55 fol. 121-122)
maart 23.
Engbert Arents met lege hand, mede namens zijn vrouw Petertjen
Jans. (55 fol. 150)
september 30.
Arend Engberts, me de namens zijn vrouw Seintjen Gerrits, na het
overlijden van zijn ouders Engbert Arents en Petertjen Jans.
(55 fol. 216-217)
.
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Veecaten. Den Byvanck.

Nr.8.

Een en drie-vierde morgen land gesproten uit het erf Den Byvanck.
1762

1771

1778
1780
1784

augustus 6.
Reinder Peters en zijn vrouw Hermina Hendriks met lege hand,
mede namens zijn broer Dries Peters en zijn halfzuster Petertjen
Jans, gehuwd met Engbert Arents, gelijk hij op 20 maart 1758
daarmee werd beleend. (55 fol. 29-30)
december 14.
Reinder Peters en zijn vrouw, na het overlijden van zijn broer
Dries Peters en na aankoop van het aandeel van zijn halfzuster
Petertjen Jans. (55 fol. 80-82)
NB. Dries Peters is overleden in 1770 en liet zijn aandeel na aan
Reinder Peters. Het 1/3 deel van Petertjen Jans werd
door Reinder Peters gekocht. Voor de verkoop was geen
toe stemming verleend.
november 7.
Reinder Peters en zijn vrouw met lege hand. (55 fol. 132-133)
maart 23.
Reinder Peters en zijn vrouw met lege hand. (55 fo!. 152-153)
juni 11.
.
Gerryt Reynders en Dries Reynders, na het overlijden van hun
vader Reynder Peters. (55 fol. 188)

Veecaten. Den Byvanck.

Nr.9.

Twee en een halve morgen land gesproten uit het erf Den Byvanck.
1762

1771

1778

176

augustus 6.
Reinder Peters, zijn vrouw Hermina Hendriks, zijn vier kinderen,
zijn broer Dries Peters en zijn halfzuster Petertjen Jans, gehuwd
met Engbert Arents, gelijk zij op 20 maart 1758 daarmee werd
beleend. (55 fo!' 25-26)
december 14.
Reinder Peters en zijn vrouw, na het overlijden van zijn broer,
Dries Peters enna aankoop van het aandeel van zijn halfzuster,
Petertjen Jans. (55 fo!' 82-84)
NB. zie de opmerking bij dezelfde datum van het vorige leen.
november 7.
Reynder Peters en zijn vrouw met lege hand. (55fo!. 132)

1780
1784

maart 23.
Reynder Peters en zijn vrouw met lege hand. (55 fol. 152-153)
juni 11.
Gerryt Reynders en Dries Reynders, na het overlijden van hun
vader, Reynder Peters. (55 fol. 187-188)
Nr.l0.

Veecaten. Den Byvanck.
Twee morgen land, gelegen op de Byvanck.
1762

augustus 6.
Engbert Arents, met lege hand, mede als hulder van zijn vrouw
Petertjen J ans, gelijk hij op 20 maart 1758 daarmee werd beleend.
(55 fol. 23-24)
1778 oktober 3.
Engbert Arents, met lege hand, mede als hulder van zijn vrouw
Petertjen Jans. (55 fol. 120)
1780 maart 23.
Engbert Arents, met lege hand, mede als hulder van zijn vrouw
Petertjen Jans. (55 fol. 149)
1795 september 30.
Gerrit Zwaakenberg na het overlijden van zijn schoonouders
Engbert Arents en Petertjen J ans, als hulder van zijn vrouw
Harmpjen Engberts, gelijk zijn schoonvader het op 10 mei 1753
had aangekocht. (55 fol. 218-219)
1798 april 17.
Gerryt Zwakenberg verkrijgt namens zijn vrouw Harmpjen
Engberts goedkeuring van de verkoop aan Hendrik van den N oort,
die er vervolgens mee wordt beleend. (55 fol. 126)
1798 april 17.
Hendrik van den Noort verkrijgt goedkeuring van de verkoop aan
Derk van Vilsteren en zijn vrouw Berendina Vegterioo, gelijk het
op 16 september 1797, bij openbare verkoop, werd verkocht. Derk
van Vilsteren wordt er vervolgens mee beleend. (55 fol. 125)
Nr. 11.

Veecaten. Den Byvanck.
Twee morgen land, genaamd
Byvanck.
1762

de Middelstekamp,

gelegen op Den

augustus 6.
Engbert Arents met lege hand, namens zijn vrouw Petertjen
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1778

1780

1795

Jansen en zijn kinderen, Arent en Henderina Engberts, gelijk hij
op 20 maart 1758 daarmee werd beleend. (55 fo!' 21-22)
oktober 3.
Engbert Arents met lege hand, namens zijn vrouw Petertjen
Jansen. (55 fo!. 119)
maart 23.
Engbert Arents met lege hand, namens zijn vrouw Petertjen
Jansen. (55 fo!. 148)
september 1930.
Jan Engberts na het overlijden van zijn ouders Engbert Arents en
Petertjen Jans, me de namens zijn vrouw Engeltjen Flips, gelijk
zijn ouders op 2 juli 1752 daarmee werden beleend. (55 fo!' 217218)
NB. Engbert Arents en zijn vrouw hadden deze twee morgen land
in 1752 gekocht.

Veecaten. Den Byvanck.

Nr.12.

Zes en een halve morgen land gesproten uit het erf Den Byvanck.
1762

1778

1780

1792

1792

178

augustus 6.
Willempje Jans onder hulderschap van Dirk Heimerigs, gelijk zij
op 22 september 1737 en 22 maart 1758 daarmee werd beleend.
(55 fo!. 37-38)
NB. Zij bezat deze 6Yzmorgen land in vruchtgebruik van haar
overleden echtgenoot Hendrik Willems Klooster.
oktober 10.
Albert Herms namens zijn vrouw Willempje Jans en haar
kinderen. (55 fo!' 125-126)
maart 23.
Willemtien J ans onder hulderschap van haar man Albert Harms.
(55 fo!. 155)
september 23.
Jan Hendrik Kloosterman na het overlijden van zijn moeder
Willemtien Jans. (55 foI21O-211)
september 23.
Jan Hendrik Kloosterman koopt, na toe stemming van de leenheer,
de leenplicht af, waarna Berend Hendrik baron Bentinck en zijn
vrouw Carolina Medioburgensis hem van de leenplicht ontslaat.
(55 fo!' 211)

Zalk.

Nr.13.

Het erf en goed Den Quinkelenberg, cum annexis, gelegen te Zalk.
NB. Samengevoed de nummers 14 en 16, of de nummers 15, 16 en
17.
1762
1770

Zalk.

augustus 30.
Jan van Dalen.
juli 25.
J an van Daelen
erf en goed Den
aan Philip Jans

(55 fol. 45-46)
verkrijgt toestemming om twee morgen land uithet
Quinkelenberg, genaamd 'De Vrede', te verkopen
en zijn vrouw Janna Jans. (55 fol. 77-78)
Nr. 14.

Het erf en goed Den Quinkelenberg exempt twee morgen land, genaamd
'de Vrede'.
NB. Samengevoegd de nummers 15 en 17.
1773

1776

Zalk

augustus 21.
Hendrik Francke junior en Petronella Francke, gehuwd met
W. van Daelen, na het overlijden in het voorjaar te Kampen van
hun grootvader Jan van Daelen. (55 fol. 90-91)
februari 4.
A. Hunneman en R. Storm verkrijgen als executeuren testamentair van de nalatenschap van Jan van Daelen toestemming, om het
erf en goed Den Quinkelenberg en het daarbij behorende land,
Den Dollenkamp genaamd, afzonderlijk te verkopen. Het erf aan
de burger Hopman B. Hagewolt en het land aan Gysbert Jans:
(55 fol. 92-93)
Nr.lS.

Het erf en goed Den Quinkelenberg exempt twee morgen land, genaamd
de Vrede en een stuk land genaamd de Dollenkamp.
NB. gesplitst uit nummer 14.
1776

mei 6.
W. van Daalen en zijn vrouw Petronella Francke verkrijgen
goedkeuring van de verkoop aan burger Hopman en gemeensman
te Kampen B. Hagewolt en zijn vrouw Anna Willemina Hartman,
die er vervolgens mee wordt beleend. (55 fol. 93-94)
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1776

1779

1780

1781

1781

1794

juni 19.
Berend Hagewolt verkrijgt toe stemming om bij testament over het
goed te disponeren. (55 fo!' 99-100)
januari 6.
Berend Hagewolt met lege hand, mede namens zijn vrouw. (55 fo!'
140)
februari l.
Zeno Wolf Hartman verkrijgt als gemachtigde van Berend
Hagewolt, ingevolge leenvolmacht d.d. 31 januari 1780 ten
overstaan van Abr. Vestrink en Gerryt Franciscus Bruins,
leenmanen van de provo Gelderiand, goedkeurig van diens
testamentaire dispositie voor schepen en raad van de stad Kampen
van 31 januari 1780. (55 fo!. 145-146)
april 9.
Zeno Wolf Hartman, schout van Zalk, als erfgenaam van Berend
Hagewolt. (55 fo!. 177)
oktober 22.
Zeno Wolf Hartman verkrijgt toe stemming om over het goed bij
testament te disponeren. (55 fo!' 178)
mei 23.
Zeno Wolf Hartman, schout van Zalk en Veecaten, verkrijgt
goedkeuring van de verkoop aan Berend Hendrik baron Bentinck
en Carolina Medioburgensis barones van Borselen. (55 fo!'
213)

Za1k.

Nr.16.
Twee morgen land, genaamd de Vrede, gesplitst uit het erf en goed den
Quinkeienberg. NB. gespiitst van nummer 13.
1770

1778

1780

1796
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juli 25.
Philip Jans en zijn vrouw Janna Jans na opdracht van Jan van
Daelen. (55 fo!' 77-78)
november 7.
Philip Jans en zijn vrouw Janna Jans met lege hand. (55 fo!.
133)
maart 24.
Philip J ans en zijn vrouw Janna J ans met lege hand. (55 fo!.
161)
juli 4.
Jan Gerrytsen Philips en zijn vrouw Marytien Jans, na het
overlijden van Philip Jans, aismede toe stemming om daarover bij
testament te disponeren. (55 fo!. 222)

Zalk.

Nr.17

Een stuk land, genaamd de Dollenkamp, gesproten uit het erf en goed den
Quinkelenberg.
NB. in 1805 staat vermeld, dat het minder dan drie Sallandse morgen
groot is.
gesplitst van nummer 14.
1776

1778

1780

1792

1792

1805

Zalk.

mei 6.
W. van Daalen en zijn vrouw Petronella Franke verkrijgen
goedkeuring van de verkoop aan Gysbert J ans Schierholt en zijn
vrouw Gesina Derks, die er vervolgens mee worden beleend.
(55 foJ. 95-96)
november 7.
Gysbert Jans Schierholt en zijn vrouw Gesina Derks met lege
hand. (55 foJ. 134)
maart 24.
Gysbert Jans Schierholt en zijn vrouw Gesina Derks met lege
hand. (55 foJ. 158)
september 8.
Giesbert Jan Schierholt verkrijgt goedkeuring van de verkoop aan
Aalt Derks en zijn vrouw Evertjen Jansen Neuteboom, die er
vervolgens mee worden beleend. (55 foJ. 209)
september 8.
Aalt Derks en zijn vrouw Evertjen Jansen N euteboom verkrijgen
toestemming om daarover bij testament te disponeren. (55 foJ.
2lO)
november 21.
Evertjen Jansen Neuteboom, hertrouwd met Marten Koetzer,
verkrijgt toestemming om de leenplicht af te kopen, waama de
stadhouder van de lenen mr. Paulus Putman, na betaling van 100
gulden, hetgoed, conform de publikatie van 24 oktober 1795, van
de leenplicht ontslaat. (55 foJ. 231-232)

Nr.18.

Twee en een halve morgen land, genaamd Busmeister, gelegen te Zalk.
1762

augustus 2.
Advokaat Nicolaas van Hattem met lege hand, als gemachtigde
van Benedictus van Doetichem, gelijk deze in 1759 daarmee
werd beleend. (55 foJ. 17-18)
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182

1785

1796

Zalk

oktober 25.
Mr. W.R.J. Lipperus, ambtman van het stift Essen, verkrijgt
goedkeuring namens Benedictus van Doetinchem, ingevolge
leenvolmachtd.d. 6juli 1785 voor Jan van Ulsen enA.N. Fabius,
respectievelijk leenmannen van het stift Essen en de provincie
Overijssel, van de verkoop aan Jan Rankenberg, die er vervolgens
mee wordt beleend. (55 fol. 190-192)
november 16.
Jan Rankenberg verkrijgt toestemming om de leenplicht af te
kopen, waarna de stadhoudervan de !enen, mr. Paulus Putman, na
betaling van 100 gulden, het goed, conform de publikatie van 24
oktober 1795, van de leenplicht ontslaat. (55 fol. 224)
Nr.19.

Drie en drie-vierde morgen land, genaamd Crans Struker Akkers.
1762

1778
1781
1792

1802

februari 3.
Mr. Hendrik Crans, burgemeester van Zwolle, met lege hand,
gelijk hij op 5 juni 1752 daarmee werd beleend. (55 fol. 55)
september 15.
Mr. Hendrik Crans met lege hand. (55 fol. 110)
februari 16.
Mr. Hendrik Crans met lege hand. (55 fol. 176)
juni 21.
Mr. Gerrit Wi cheri ink, klerk bij de grime van Overijssel, als
gemachtigde van Anna Helena Crans, ingevolge leenvolmacht
d.d. 19 rrrei 1792 voor Jan van Ulsen en Hermannus van de
Wetering, leenmannen van het stift Essen, na het overlijden van
haar broer Hendrik Crans, alsmede toe stemming om daarover bij
testament te disponeren. (55 fol. 208-209)
juni 9.
Steven Gerrit Bastiaan, koopman te Deventer, als gemachtigde
van de procurator Salomon van Deventer, als origineel gemachtigde van Willemina Oosting, weduwe Albert van Riemsdijk, oud schout van Havelte en Vledder, als erfgename, van haar
zoon Jacobus van Riemsdijk. (55 fol. 227-228)
NB. De leenvolmacht op Salomon van Deventer dateerde van
19 oktober 1801 voor W. Kymmel, schout van Havelte en
die op S.G. Bastiaan dateerde van 4 juni 1802 voor Jan
Timmerman en Hendrik Louis Timmerman, leenmannen
van het stift Essen.
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1803

juni 18.

1803

Salomon van Deventer verkrijgt als gemachtigde van WiIIemina
van Riemsdijk, geboren Oosting, toestemming, om het goed voor
de som van 1800 gulden te transporteren ten behoeve van Jan
Peters. (55 fo!. 229)
juli 1.
Jan Peters verkrijgt toestemming om de leenplicht af te kopen,
waarna de stadhouder van de lenen, mr. Paulus Putman, na
betaling van 8 gulden en 18 stuivers voor het verzuim, alsmede
200 gulden voor de afkoop van de leenplicht, het goed van de
leenplicht ontslaat. (55 fo!. 229-230)
NB. Het verzuim moest beta aId worden, omdat Jan Peters zich er
niet mee had laten belenen.

Zalk. Zalkerbroek.

Nr.20.

Een en drie-vierde morgen land, genaamd de DoIIekamp, gelegen in het
. Zalkerbroek.
1762

1765

1778

1780

1783
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augustus 6.
Jan Jansen Fox met lege hand, gelijk hij op 8 januari 1759
daarmee werd beleend. (55 fo!. 41-42)
NB. In deze akte staat vermeld, dat Jan Jansen Fox het land heeft
aangekocht.
juli 12.
Jan Coenraads me de namens zijn vrouw WiIIempje J ans, zoals dit
is aangekocht door zijn schoonvader en hem aangekomen bij
erfdeling en uitkoop uit diens nalatenschap op 18 april 1765.
(55 fo!' 65-66)
november 4.
Jan Coenraads me de namens zijn vrouw, met lege hand. (55 fo!.
136)
maart 24.
Jan Coenraads mede namens zijn vrouw, met lege hand. (55 fo!.
157-158)
augustus l.
Zeno Wolf Hartman, schout van Zalk, als gemachtigde van
Jannigien Coenraats, voor haar zelf en als gemachtigde van Jan
Meilink, Aalt Derks en Jan Cloosterman, als momberen over de
minderjarige kinderen van Dries J ans, WiIIem Taats en Gerryt
Willems, tesamen erfgenamen van Jan Coenraats, ingevolge

1783

1796

volmacht d.d. 31 juli 1783, voor Filip Jans en Hendrik Dirks,
leenmannen van Buckhorst. Tevens goedkeuring van de verkoop
aan Filip Jans en diens vrouw Geertruyd Olthof, gelijk bij
openbare verkoop d.d. 17 december 1782 is geschied. (55 fol.
181-184)
augustus 1.
Zeno Wolf Hartman als gemachtigde van Filip J ans en zijn vrouw
Geertruyd Olthof. (55 fol. 182)
juli 4.
Evert Claasen mede namens zijn vrouw Lutgert Philips, na het
overlijden van zijn schoonvader Philip J ans, alsmede toestemming om daarover bij testament te disponeren. (55 fol. 223)

Zalk. Zalkerbroek.

Nr.21.

Twee morgen land, genaamd Vinken Akkers, met twee morgen land,
genaamd het Leegeland of Hanekarnpjen, gelegen in het Zalkerbroek.
NB. Het zijn twee afzonderlijke lenen.
Achter in het leen-register staat in een lijst aangetekend, dat deze
percelen afgesplitst zijn van het erf en goed de Quinkelenberg.
1762

1778

1789

1782

1793

augustus 17.
Reiner Dirks van Marie als oudste zoon van Hendrikjen Reinders
Heeksbergen, mede voor zijn vrouw Johanna Reinders, gelijk
Will em Buisman als hulder van zijn vrouw Johanna Reinders voor
hem er mee werd beleend. (55 fol. 43-44)
september 26.
Reiner Dirks van Marie en zijn vrouw Johanna Reinders met lege
hand. (55 fol. 159)
maart 24.
Reiner Dirks van Marie en zijn vrouw Johanna Reinders met lege
hand. (55 fol. 159)
november 29.
Willem Arnoldus Dwars verkrijgt namens Reinder Derks van
Marie, ingevolge volmacht d.d. 22 november 1782 voor Joan
Bannier en Jan Frerik Horselenberg, leenmannen van de provincie Overijssel, goedkeuring van diens testament, opgericht
voor het schoutengericht van Wijhe op 25 november 1782.
(55 fol. 179-180)
mei 11.
Reinder Derks van Marle verkrijgt toe stemming om bij testament
te disponeren. (55 fol. 212-213)
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1797

mei 8.
Jan Logt mede voor zijn vrouw Derkien Gerrits van Marie als
erfgenamen van Reinder Derks van Marie (55 fo1. 224-225)

Zalk.

Nr.22.

Twee morgen land, genaamd Vree, gelegen onder het huis Buckhorst, ten
Stichtsen-rechte.
1762

augustus 3.
Helmich Hendriks als gemachtigde van Aaltjen Arents, weduwe
van Derk Jacobs van Santen op het Grote Oever en haar dochter
Harmpjen Derks, gelijk Aaltjen Arents op 2 juli 1751 daarmee
werd beleend. (55 fo1. 67)
1778 mei 19.
Derk Jans met lege en volle hand, onder hulderschap van zijn
vader Jan Peters, na het overlijden van zijn moeder Harmpjen
Derks. (55 fol. lO6-107)
1780 maart 23.
Derk J ans met lege hand, onder hulderschap van zijn vader Jan
Peters. (55 fo1. 152)
1791 oktober 22.
Jan Gerrytsen Philips en zijn vrouw Marytien J ans na scheiding
en deling van de nalatenschap van de ouders van de comparante.
(55 fo1. 207)
1796 juli 4.
Jan Gerrytsen Philips en zijn vrouw Marytien verkrijgen toestemming om bij testament te disponeren. (55 fol. 222-223)
Zalk. Zalkerbroek.

Nr.23.

Drie morgen land, genaamd de Dollekamp, gelegen in het Zalkerbroek.
1762
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juli 30.
Helmich Hendriks als gemachtigde van Aaltjen Arents, weduwe
van Derk Jacobs van Santen op het Grote Oever ten behoeve van
haar dochter Hermpjen Dirks van Santen, gelijk AaltjenArents op
22 maart 1758 daarmee werd beleend. (55 fo1. 9-10)
NB. Het Grote Oever was een boerderij, gelegen nabij De Zande
op Kamperveen.

1778

1780

1791

1805

mei 19.
Derk Jans met lege en volle hand, onder hulderschap van zijn
vader Jan Peters, na het overlijden van zijn moeder Harmpjen
Derks. (55 fo!' 104-105)
maart 23.
Derk J ans met lege hand, onder hulderschap van zijn vader Jan
Peters. (55 fo!' 151)
oktober 22.
Gerrit Willem W esterhof en zijn vrouw Aaltjen J ans na scheiding
en de ling van de nalatenschap van de ouders van de comparante.
(55 fo!. 206)
november 23.
Inschrijving in het leenregister, betreffende de akte van transport
door Gerrit Willems Westra en Aaltje Jans, wonende op 't Kamper-eiland, aan Jan Philips en Martje Jans, wonende te Zalk, van
drie morgen land, genaamd de Dollekamp, voor de som van
1200 gulden, ten overstaan van W.H. Schlosser, schout van Zalk
en Veecaten en de keurnoten Coenraad Dries en Berend Evers.
(55 fo!' 232)

Zalk. Zalkerbroek.

Nr.24

Een en drie-vierde morgen land, genaamd Dove Berents Hambroeck,
gelegen in het Zalkerbroek, ten Stichtsen-rechte.
1762

1778

1780
1805

juli 30.
Helmich Hendriks als hulder van Hermpjen Gysberts, weduwe
van Jan Frenks Schierholt, gelijk hij als hulder, op 22 maart 1758
daarmee werd beleend. (55 fo!. 7-8)
oktober 30.
Hendrik Derks, als nieuwe eigenaar na erfdeling van de nalatenschap van zijn schoonmoeder Hermpjen Gysberts en uitkoop
van Albert Jans met lege en volle hand. (55 fol, 129-130)
maart 24.
Hendrik Derks met lege hand. (55 fol. 160)
december 9.
Hendrik Derks en zijn vrouw Magteltjen J ans Schierholt verkrijgen toestemming am de leenplicht af te kopen, waarna de
stadhouder van de lenen, mr. Paulus Putman, na betaling van
200 gulden het goed van de leenplicht ontslaat. (55 fo1. 232233)
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Zalk. Zalkerbroek.

Nr.25.

Twee percelen land, gelegen in een kamp van twee morgen, genaamd de
Hoekcamp, gelegen in het Zalkerbroek.
NB. Tot 1762 waren het twee afzonderlijke lenen.
1762

1780

1795

1795

augustus 3.
Dr. Bernardus van Goutum, lid van de gezworen gemeente van
Kampen, met lege hand, nadat dit leen geconsolideerd was uit
twee afzonderlijke lenen. (55 fo!. 19-20)
oktober 19.
Mr. I.A. de Mist, secretaris van de stad Kampen, als gemachtigde
van Bernardus van Goutum med.dr. ingevolge volmacht d.d.
16oktober 1780, verleden voor mr. Abraham Vestrink j.u.d.,
burgemeester van Kampen en Hendrik van Ingen, advokaat te
Kampen. (55 fo!' 173-174)
december 16.
I.A. de Vos van Steenwijk, ten behoeve van de weleerwaarde
I. Thooft als vader en hulder van zijn minderjarige zoon Bernard,
bij wijlen zijn vrouw Alida Elisabeth van Goutum in echte
verwekt, ingevolge volmacht d.d. 12 december 1795, verleden
voor W.F. van Hemert en I.I. op ten Noort, respectievelijk
leenmannen van het huis Vorden en het vorstendom Gelre en de
graafschap Zutphen, na het overlijden van Bernardus van Goutum.
(55 fo!' 219-220)
december 16.
I.A. de Vos van Steenwijk verkrijgt ten behoeve van I. Thooft
toe stemming om de leenplicht af te kopen, waarna de stadhouder
van de lenen, mr. Paulus Putman, na betaling van 100 gulden het
goed ingevolge publikatie van de provisionele representanten van
het volk van Overijssel van 24 oktober 1795, van de leenplicht
ontslaat. (55 fo!. 220-221)

Wesepe.

Nr.26

Het erf en goed Wecheuvels, gelegen op Camperveen in de Hollanderakkers, kerspel Wesepe ..
1636
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februari 5.
Aelt Martensz met vier morgen land in Zalk, gesproten uit het erf
en goed W eeheuvels'".

1642

1763

1773

1778
1780
1787

mei 28.
Henry Philips, luitenant, en Maria Buissonet alsmede Joanna
Buissonet, weduwe van Johan Rippertbants, transporteren het
goed Weeheuvel ten behoeve van Corn. van Twenhuizen. (57
biz. 3)
februari 23.
Arnold Jan Helmichj.u.dr. als gemachtigde van Maria Lusia van
Grootvelt, geb. van Twenhuysen ingevolge volmacht d.d. 15 september 1762, onder hulderschap van Jacobus van den Berg van
Lunenburg ten overstaan van Johan Pouwel van den Berg van
Lunenburg en Alexander van Grootvelt, met lege hand. (55 fo!'
56)
augustus 10.
W.R.J. Lipperus, ambtman van het hoogadeJijk stift Essen, als
erfgenaam van Maria Lusia van Grootvelt, geb. van Twenhuysen,
overleden 1772 te Cuylenburg, alsmede toestemming om daarover bij testament te disponeren. (55 fo!' 88-89)
oktober 24.
W.R.J. Lipperus met lege hand. (55 fo!' 128-129)
februari 20.
W.R.J. Lipperus met lege hand. (55 fo!' 175)
augustus 24.
Willem Landman als erfgenaam van mr. W.R.J. Lipperus,
alsmede toe stemming om daarover bij testament te disponeren.
(55 fo!' 193-194)

Zwollerkerspel.

Spoolde,

Nr.27-.

Het erf Spliethof, gelegen in Spoelde, groot 20 morgen land met
buitendijks land en weert, kerspel Zwollerkerspel met een waar in de
polder Mastenbroek.

In de belening van J ohan van Buckhorst op 31 maart 1348 staat
beschreven: "het goed to Spoelde groet omtrent 20 morgen land, beperkt
an de Swolsche zyde der Isule, streckende suydwert an Spelderweert,
oostwert an den gemeynen dyck, westwert an de Isul, noortwerth an
Westerholtsweert, weerdich wesende jaerlix omtrent L pont."
1482

zondag Cantate. (5 me i)
Ida weduwe van Johan Splythoffverkrijgt onder hulderschap van
Zyse ter Schueren toe stemming van Willem van Buckhorst,
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leenheer, om het goed aan haar zoon Johan Splythoften huwelijk
mee te geven. (67 biz. 7)
1507 zaterdag na St. Margrietendag. (17 juli)
Johanna Splithoff en haar man Floris van den Gruithuis beloven
aan Johan van Bukhorst hun leen te Speulde te zullen lossen. (67
biz. 2)
1614 april 5.
Johan van Camphuis als man en hulder van Henrica van Besten,
erfgename van Johan Wayer. (57 biz. 1)
N.B. Johan Wayer was reeds voor 7 juli 1600 overleden en was
gehuwd met Maria van Besten":
1614 april I!.
Johan ten Holte als gemachtigde. (57 biz. 1)
NB. Door wie deze Ten Holte is gemachtigd wordt uiet aangegeven. Johan ten Holte was een zoon van Wrytzer ten
Holte, hoofdeling te Zerip, die op zijn beurt was gehuwd
met een dochter van Reyndt Seygers en Anna Wayers.
Anna Wayers en Johan Wayers waren broer en ZUS68•
1616 oktober 8.
Anna Leeuwen, weduwe van Johan ten Holte alsmede Feynt ten
Holte, Reyer Leeuwen en Rodolf 1argers, moeder en aangeboren
mombers van de onmondige kinderen van Johan ten Holte, dragen
het leen op in handen van de leenheer ten behoeve van Johan van
Wtterwyck. (57 biz. 2)
1617 augustus 17.
Johan van Utterwyck met enige landerijen, huis en hofbehorende
in Splitloffs erve tot Spoelde. (57 biz. 2)
Ongedateerd.
Tomas Berentsen Zelle. (57 blz. 2)
Ongedateerd.
Johan van Uterwyck draagt het goed op in handen van de leenheer
ten behoeve van Reiner Kleysen, die vervolgens er mee wordt
beleend. (57 biz. 2)
1632 maart 12.
Anna Cost, huisvrouw van Henrick Ruyse (Rouse), mede namens
1enneken Issincks, weduwe Reyner Cleysen, na het overlijden van
haar vader Derek Cost, met het huis en hof, cum annexe, groot 7
morgen land, idein met de lange mate Rietslach, groot 2 morgen,
idem 2 of 3 morgen ackeren op Spoolderberch en de helft van een
ware in de polder Mastenbroek'",
NB. In het leenprothocol komen we een rekest tegen waarin
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1662

Mechtelt van der Sedde en Herman van Hattem verzoeken
beleend te mogen worden met Splytloffs erve, gelegen te
Spoelde, met de tienden tot Spoelde, dat een leen van de
proosdij van St. Lebuinus te Deventer is. Zij verzoeken dit
mede namens Cathrina van Hattem, geb. van Dannenbergh,
Johan Bloem en Johanna Bloem geb. van Dannenbergh en
tesamen erfgenamen van Johan van der Sedde'",
Johan van der Sedde was geen eigenaar van Splytloff. Hij
had aIleen voor een deel aanspraken op de tienden te
Spoelde'".
juni 25.
Johan Rouse, burgemeester en Albert van Hemert?",
NB. Anna Cost was op 18 juni 1620 gehuwd met Hendrik Rouse,
zoon van Jan Jansen Brouwer en Jannigien Hendriksdr.
Ruse, weduwnaar van Stijntje Meeuwes en Evertje Arents.
Hendrik Rouse overleed 10 december 1650. Hendrik Rouse
had uit zijn eerste huwelijk een zoon en uit zijn derde
huwelijk twaalf kinderen'",

Het goed moet vervolgens zijn gesplitst.
Drie percelen uit het erve Splytelhoff, gelegen te Spoelde.
1762 augustus 2.
Gysbert van 't Oor Dulleman, lid van de gezworen gemeente van
Zwolle, met lege hand, nadat de drie lenen waren geconsolideerd
tot een leen. (55 fol. 15-16)
1778 augustus 4.
Gysbert van 't Oor Dulleman met lege hand. (55 fol. 108-109)1780 augustus 26.
Gysbert van 't Oor Dulleman met lege hand. (55 fol. 171)
Hattem. Caten.

Nr.28.

Het erf en goed Stoutenbarch, anders genaamd Den Oort, gelegen in het
kerspel van Hattem, buurschap Caten, ten Stichtsen-rechte.
In 1338 verkoopt Johan I van Buckhorst met zijn broer en zuster het goed
Den Oord half aan Evert Spaen, en half aan Goessen Spaen en hun neef
Dederick van Zanlicke (Zalk). Aan laatst genoemde verkopen zij tevens
een waardeel in Zalkermark?",
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1646

oktober 29.
Peter Haelboom, burgemeester van Hattem, als rentmeester van
Clarenwater. (57 bIz. 3)
augustus 13.
Melchior Greve, burgemeester van Hattem, als rentmeester van
Clarenwater, met den Stoltenbereh. (57 bIz. 3)

1658

Hattem.

Nr.29.

Een stuk land, genaamd het Doorsehot in de Yssel, gesproten uit het erf en
goed Stoutenbereh.
1649

januari 29.
Everhardt van der Marek, landsehrijver van Salland. (57 bIz.
3)
NB. Hierbij staat vermeld: misschien daar nu Rousenweert bij
het Caterveer is.
augustus 5.
Johan Buys, secretaris van Zwolle, als momber van de minderjarige kinderen van Everhard van der Marek. (57 bIz. 3)

1658

Hattem.

Nr.30.

Het goed Effemyen.
1430

1441

1614
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vrijdag na Andriesdag. (1 december)
Reynald van Ruitenberg verkrijgt goedkeuring van Arnold, hertog
van Gelre, om van Johan van Bukhorst het Bartho1dsgoed van
Eek, genaamd Effemeyen van Bukhorst in aehterleen te houden.
(67 bIz. 4)
Johan van Bukhorst getuigt, dat Haake van de Rutenberge, vader
van Reyna1d en Philip, beleend is geweest met het goed Effemeyen, behorende onder Bukhorst en dat Berthold van Eck in
toeht heeft bezeten. Vervolgens werd er mee beleend Reynald van
Rutenberg Hakenzoon en na diens dodd zijn broer Philip.
Philip van den Rutenberg draagt het goed op in handen van de
leenheer, ten behoeve van Frederik van Rutenberg, die er vervolgens, onder hulderschap van Arent van der Lawick, mee wordt
beleend. (67 bIz. 6-7-)
april 7.
Willem van Haers tot Yrst draagt het goed op in handen van de

1658
1668

leenheer ten behoeve van Fredrichen Jansen, die vervolgens er
mee wordt beleend, gelijk Coenraed Nagge in 1603 er mee werd
beleend. (57 biz. 1)
NB. Bij deze belening staat het goed volledig omschreven.
"Die hofstede genoemt 't Euffenyen guidt ofte Bertholt van
Ecks were, F ennen van Buckhorst sines echtes wifes, in den
kerspel van Hattem gelegen, streckende met den eenen einde
aen den Broickwech, en met den anderen an eenen kamp
landes genaemt Ludekens hoeve, daer aen die ene syt naest
gel ant is ten Oesteren dyck wege Gerryt de Gruytter en an
die ander side Johan Frisberch Hassenshoeve en Jutte
Sweders, die helfte van der alinge were vors. En uth Johans
Hassenssoens landen dat uth der voerg. weer gecomen is
daer Johan Vliss een pundt desjaers uth geeft, die helfte van
den ponde vorg. Und noch een stucke landes dat daer tho
hoert, bij den Heckerwech gelegen, daer an dier eenre syden
't holtweer naest gelandet is Alydt Gelmers, en an die ander
syde Werner Lubbertsoen, die helfte daer van. Noch een
camp landes gelegn in den Rhede daer an der eener syden
holtweert nog angelander is Helmich Dercksen en an die
andere syden Hendrick van Laerskinder, die helfte daer
van.
Noch een camp landes van 8 mergen groot, daer an der ener
syden Holtwert naest gelandet is Henrick Buxkes en an die
ander syde Wessel Derkssen, die helfte daervan. Und eenen
morgen landes gelegen in den Merssche daer an der eenen
sydt naest gelandet is mijn heer van Gelre an aan de andere
syde Broeckwert, Jutte Sweders, die helfte daer van.zNoch
een dachwerk turffs uth Arent Herwerderswhere, dat hij
gekoft heft tegen Peter Bolder Wins sen. Und een stuk landes
gelegen bij Bessel, daer aen der ene syde naest an gelandet is
Alydt Gelmers en an de ander sydt Hendrik de Bock, die
helfte daervan. Und eenen gulden de jaers uth den haverlande, dat Lubbert de Kockj aerlix gevet, die helfte daervan.
Und een Koerwaer in den holte, dat vierdendeel daer van,
gelick dat die van Rutenberch ais oick Conraet N agge van de
leenheers voorvaderen te Ieen ontvangen hebben."
augustus 3.
Jacob Freriks. (57 bIz. 3)
december 18.
Griete Lubberts ten behoeve van haar kinderen (57 bIz. 4)
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Hattem. Hattemerbroek.

Nr.31.

Aeht morgen land, gelegen voor het Hattemerbroek,
goed Effemyen, ten Stiehtsen-reehte.
1650

1658

1679

gesproten uit het

mei 20.
Peter Haelboom, burgemeester van Hattem, als rentmeester
Clarenwaters. (57 biz. 3)
augustus 13.
Melchior Greve, burgemeester van Hattem, als rentmeester
Clarenwater. (57 biz. 3)
februari 6.
Peter Greve, rentmeester van Clarenwater. (57 biz. 4)
NB. Op een los briefje in het leenprotoeol staat: beleend met
hand lohan van Heerde, rentmeester van Nasareth.
biz. 4)

Hattem. Hattemerbroek.

van

van

lege
(57

Nr.32.

Anderhalve morgen land, genaamd het Marssien, gesproten uit het erf
Effemeingoed, gelegen voor het Hattemerbroek.
1650

mei 20.
Derek van Heerde, burgemeester
reehte. (57 biz. 3)

Hattem. Hattemerbroek.

van Hattem, ten Stiehtsen-

Nr.33.

Twee morgen land, gesproten uit de weere, genaamd Effemiengoed,
gelegen in het Broek aan de Hilsdijk, in het kerspel van Hattem.
1659

1670

mei6.
Derek van Heerde, burgemeester van Hattem, draagt het goed op
ten behoeve van zijn zoon Johan van Heerde, rentmeester van
Nasareth, die er vervolgens mee wordt beleend. (57 biz. 4)
april 20.
Johan van Heerde, burgemeester van Hattem, draagt het goed op
ten behoeve van Lubbert Rensen die er vervolgens mee wordt
beleend. (57 biz. 4)
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Wijhe. Wijnvoorden.

Nr.34.

De havezate Aenhem, gelegen in de marke Wijnvoorden, kerspel
Wijhe.
In 1382 blijkt Werner Michiels met het goed te zijn beleend door de
bisschop van Utrecht". Hij was een zoon van Gerrit en Berte ten
Stedeke 72. In 1457 zien we Roelof Michiels er mee beleend"'. Hij was een
zoon van Michiel Roelofs, dijkgraaf van Salland, die op zijn beurt weer
een zoon was van RoelofMichiels, schepen en raad van Deventer (13581391). Deze laatste was een broer van Werner Michiels zodat het goed
Aenhem waarschijnlijk door vererving in handen is gekomen van Roelof
Michiels. RoelofMichiels is overleden in 1487 waarna Aenhem naar zijn
neef mr. Michiel Gerts, zoon van Gerrit Michiels en Wibbe Puysten
ging?'. In 1461 zien we Aenhem voor het eerst als een leengoed van
Buckhorst. Willen van Dorste wordt er dan mee beleend". Waarschijnlijk
heeft voornoemde Willem zich met Aenhem laten belenen, omdat hij een
deel van het goed in eigendom had gekregen van Roelof Michiels. In de
akte van 1517 staat vermeld, dat Michiel Gerts de andere helft van het
erve en goed Aenhem heeft gekocht van Gysbert Achterveld Zeygerszoon. In welke mogelijke relatie deze Gysbert met Willem van Dorste
stond, heb ik niet kunnen achterhalen ".
1461

1504

1517

1558

zondag na St. Odulph, (14 juni)
Willem van Dorste met het erve en goed Aenhem met de tienden
grof en smal, de tienden grof en smal over het goed Anem
daarnaast gelegen en de smalle tienden over de weer tot Hamloe,
ten Stichtsen-rechte 75.
augustus 31.
Michel Gerts met de he 1ftvan het erf en goed tot Aenhem met de
tienden grof en smal, de tienden grof en smal over het andere goed
te Anem daar naast gelegen in de marke Wijnvoorden en de
tienden over de weer tot Hamele, gelegen in de marke Ton- _
geren'".
St. Mathe dag. (21 september)
Elsebe, Michell Gerssdochter, met de goederen voornoemd,
alsmede met de wederhelft, belast met tien goudgulden jaarlijkse
rente, onder hulderschap van Gaert van den Berge?".
februari 29.
Elsebe, Michell Gerssdochter, onder hulderschap van haar
echtgenoot Gherrytt van Irtte ".
NB. Elsebe was in 1557 gehuwd met Gerrit van Yrthe, zoon van
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Willem van Yrthe en was van 1540 tot aan zijndoodin
schepen en raad van Deventer".

1572

1616 maart 8.
Helena van Yrthe, onder hulderschap van haar echtzenoot
Antony van Doorninck tot Vosmeer, met 't huis te Aenhem cum

annexis'", (57 blz, 2)
1617 oktober 20.
1631

1634
1639
1647
1695
1714

1725

1726

1749
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Gerrit Martens na het overlijden van zijn moeder Helena van
Yrthe. (57 biz. 2 en 56 biz. 1)
april 2.
Gerhardt Martens tot Aenhem en zijn vrouw Seyna van Brienen
verkrijgen goedkeuring van hun testamentaire dispositie'". (57
biz. 2)
juli 24.
Gerhard Martens geeft zijn vrouw Sophia van Brienen het
vruchtgebruik van het huis te Aenhem. (57 biz. 3)
december 14.
Wolter Martens na het overlijden van zijn vader Gerhard Martens". (57 biz. 3 en 56 biz. 1)
maart 26.
Christopher Martens tot de Borgel na het overlijden van zijn broer
Wolter". (57 biz. 3 en 56 biz. 1)
januari 14.
Zeina Hillegonda Martens, douairiere van Henrick Bentinck'",
(57 biz. 4)
juli 13.
Berend Bentinck tot Wittenstein na het overlijden van zijn moeder
Zeina Hillegonda Bentinck geb. Martens. (57 biz. 4 en 56 blz,
1)
oktober 18.
Berend Bentinck verkrijgt toestemming het goed te verhypotheceren voor de som van zeventien duizend vijfhonderd gulden,
tegen een jaarlijkse rente van vier procent, ten behoeve van de
familie Van Markel te Deventer'", (57 biz. 5 en 56 blz, 1)
Daniel All art Blanckvoort en zijn vrouw Henrietta Seina Bentinck
na refutatie door Berend Bentinck tot Wittenstein, in mindering op
de erfportie van Henrietta Seina Bentinck", (57 biz. 5 en 56
biz. 1)
november 19.
Willem Henrick Bentinck tot Wittenstein na het overlijden van
zijn zwager Daniel AHart Blanckvoort. (57 biz. 5 en 56 biz. 1)

1762

1779

1779

1803

september 9.
Coenraad W illem Bentinck, heer van Werkeren, na het overlijden
van zijn vader Willem Henrick Bentinck. (55 fol. 47-48 en 56
blz. 4)
oktober 25.
Coenraad Willem Bentinck, heer van Werckeren, met lege hand.
(55 fol. 143)
oktober 25.
Coenraad Willem Bentinck verkrijgt toe stemming om bij testament over het goed te disponeren. (55 fol. 144)
oktober 31.
Rudolph Christiaan graafvan Rechteren tot Westerveld, gehuwd
met Anna Elisabeth van der Capellen, verkrijgt toe stemming tot
de afkoop van de leenplicht, waarna de stadhouder van de lenen,
mr. Paulus Putman, na betaling van 200 gulden en 37 gulden en 16
stuivers voor de gepleegde verzuimen het goed van de leenplicht
ontslaat'". 55 fol. 230-321)

Wijhe. Wechterholt.
Het erf den Esch, gelegen in de marke Wechterholt,
1614

1631

1641

1641

Nr.35.
kerspel Wijhe.

april 4.
Herbert Splitloeff als gemachtigde van Diderick Scherff, drost van
Freudenberch. (57 bIz. 1)
oktober 27.
Diderich Scherff tho Bolzyrsma, jonker en hove ling te Leermes,
Ripsant en Enum. (57 bIz. 3)
maart 28.
Johan van der Marssche als gemachtigde van Adolph Frederick
Scherff. (57 biz. 3)
maart28.
Johan van der Marssche draagt als gemachtigde van Adolph
Frederick Scherff het goed op in handen van de leenheer ten
behoeve van Gysbert van Hemert, heer van Neder-Slingerlandt,
burgemeester van Deventer, die vervolgens er mee wordt beleend.
(57 biz. 3)
NB. Adolf Frederik Scharff, verkoopt het erf aan zijn neef
Gysbert van Hemert, gehuwd met Reinira van Coeverden.
Gysbert van Hemert was eerder gehuwd met Allegonda
Scherff.
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1662

1662

januari25.
Albert van Hemert, burgemeester van Zwolle, als gemachtigde
van Reynera Aleyda van Hemert na het overlijden van haar vader
Gysbert van Hemert'",
juni 25.
Joan Rouse, burgemeester en Albert van Hemert'",

Wijhe. Wechterholt.

Nr.36.

Vier morgen land, genaamd de Trudenkamp ofte Slechten, gelegen in de
buurschap Wechterholt, kerspel Wijhe, ten Stichtsen-rechte.
1614

1762

maart 16.
Henrick Pinninck als gemachtigde van zijn moeder Lucia van
Reede, na het overlijden van zijn vader Herman Pinninck. (57
bIz. 1)
juni 28.

Evert Balster Wijnvoorden, gelijk hij op 8 februari 1738 na het
overiijden van zijn vader Balster Wijnvoorden, er mee werd
beleend. (55 fol. 1-2)
1767 april 16.
Jannigjen Everts Wijnvoorden, onder hulderschap van haar
echtgenoot RoelofDerks, na het overlijden van haar vader Evert
Balster Wijnvoorden, alsmede toe stemming daarover bij testament te disponeren. (55 fol. 75-76)
1778 september 26.
RoelofDerks van der Meulen als gemachtigde van zijn echtgenote
Jennigje Everts Wijnvoorden, met lege hand. (55 fol. 113-114)
1780 juli 22.

1792

RoelofDerks van der Meulen als gemachtigde van zijn echtgenote
Jennigje Everts Wijnvoorden, met lege hand. (55 fol. 170)
oktober 20.
RoelofDerks van der Meulen, wonende op het erf de Sandkamp,
als erfgenaam van zijn vrouw Jennigje Everts. (55 fol. 211212)

Olst. Middel.

Nc.37.

Het halve erve Steunenberg, gelegen in de buurschap Middel kerspel OIst,
ten Zutphense-rechte.
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1428

1616

1616

1637
1661
1667

1668

1679

1679

1762

St. Catherinen avond.
Geertreyd, echtgenote van Johan van Doeminck geheten van
Ryssen. (67 biz. 1)
juli 29.
Henrick ter Spille met het halve erf Stonnenberg, alsmede
toestemming om daar over bij testament te disponeren. (57
biz. 2)
augustus 29.
Hans Munter, met de wederhelft van het erf Stonnenberg, alsmede
toe stemming om daar over bij testament te disponeren. (57
biz. 2)
september 12.
Henrick ter Spill met lege hand. (57 biz. 3)
mei 27.
Johan ter Spill, licentiaat. (57 biz. 4)
mei 3.
Elisabeth Scharff, bij volmacht, alsmede toestemming daar over
bij testament te disponeren. (57 biz. 4)
mei 18.
Elisabeth Scherff verkrijgt toe stemming om het goed te verpanden. (57 biz. 4)
mei 27.
Theodorus Scherff, j.u.d. en burgemeester van Deventer als
gemachtigde van Elisabeth Scherff weduwe van Joan Planken,
richter te Hengelo. (57 biz. 4)
mei 27.
Theodorus Scherff draagt als gemachtigde van Elisabeth Scherff
het goed op in handen van de leenheer ten behoeve van Henrick
van Keppel tot de Dinxhof die er vervolgens mee wordt be Ieend.
(57 biz. 4)
oktber 6.
Jan Vriese verkrijgt toe stemming de twee afzonderlijke lenen van
het halve erve Steunenberg tot een leen te consolideren. (55 fo!.
53-54)
NB. In zijn rekest maakt Jan Vriese er melding van, dat wijlen zijn
schoonvader Amoldus Closser in 1724 de he 1ft heeft
gekocht van juffrouw van Ommeren en in 1737 de andere
helft van freule Schimmelpenninck van der Oye, N a het
overlijden van zijn schoonvader is het gehele erftoebedeeld
aan zij~ echtgenote Winanda Closser. (55 fo!' 53-54)

199

Olst. Midde!.

Nr.38.

Het erf Steunenberg, gelegen in de buurschap Middel, kerspel Olst, ten
Zutphense-rechte,
1762

1766

1770

1778

1778

1780
1785

1792

1795
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november 27.
Hermannes Ruyl als gemachtigde van Jan Vriese, burger-luitenant te Deventer, ingevolge akte van volmacht d.d. 22 oktober
1762 voor mr. Wilhelm Bannier, lid van de gezworen gemeente
van Deventer en leenman van het huis Putten en Gerrit Hulshof,
leenman van het huis Weleveld, gelijk Jan Vriese op 28 april 1758
met de twee helften afzonderlijk werd beleend. (55 fo!. 49-50)
december 4.
Jan Vriese en zijn vrouw Win and a Closser verkrijgen toe stemming het erf te belasten met een hypotheek van acht duizend
gulden tegen eenjaarlijkse rente van 3% procent ten behoeve van
Simon de Vries te Deventer. (55 fo!. 73- 74)
november 22.
Arnold Albertus Vriese, brouwer, na het overlijden van zijn vader
Jan Vriesen. (55 fo!' 79-80)
juli 22.
Arnold Albertus Vriese met lege hand, alsmede prolongatie van de
hypothecaire vestiging van 4 december 1766 voor de tijd van zes
jaar, te rekenen vanaf 4 december 1772. (55 fo!' 107-108)
december 4.
Arnold Albertus Vriese verkrijgt prolongatie van de hypothecaire
vestiging van 4 december 1766. (55 fo!' 137)
mei 20.
Arnold Albertus Vriese, met lege hand. (55 fo!. 163)
juli 27.
Arnold Albertus Vriese verkrijgt prolongatie van de hypothecaire
vestiging van 4 december 1766. (55 fo!. 188-189)
juni 13.
Arnold Albertus Vriese verkrijgt prolongatie van de hypothecaire
vestiging van 4 december 1766. (55 fo!' 207)
april 29.
Mr. Hendrik Ribbius als gemachtigde van Gerhardus en Aleida
Bertha Vriesen, ingevolge akte van volmacht van d.d. 29 april
1795 voor Jacob Berends, leenman van den Wezenberg en Freerik
van Linde, leenman van de provincie Overijssel, na het overlijden
van hun ouders, alsmede goedkeuring van hun testamentaire

1796

1796

dispositie van d.d. 8 december 1794 voor het schoutengericht van
Olst. (55 fo!' 215-216)
juni 9.
Akte van royement van de hypothecaire vestiging van 4 december
1766 ten behoeve van Amoldus Albertus Vriese. (55 fo!' 73)
juni 9.
Arnoldus Albertus Vriese verkrijgt toe stemming tot afkoop van de
leenplicht, waarna de stadhouder van de lenen, mr. Paulus
Putman, na betaling van 200 gulden het goed van de leenplicht
ontslaat. (55 fo!' 221)

Olst. Boskamp.

Nr.39.

De havezate Boskamp, gelegen in het kerspel van Olst.
Deze havezate was eertijds een bezit van Derk van Sonnenberg. In 1382
werd hij, onder hulderschap van zijn vader, Johan van Sonnenberg, door
de bisschop van Utrecht met de Birxkamp beleend". Het goed vererfde na
het overlijden van Derk van Sonnenberg in 1399 op neef Frederik van
Hoenlo, die het in 1416 weer naliet aan zijn broer Herman". De dochter
van laatstgenoemde, Aleid, trouwde in 1419 met Geert van Buckhorst".
Door dit huwelijk kwam het goed te ressorteren onder het Buckhorst-bezit
en is na erfdeling van de nalatenschappen van Geert en Aleid toegedeeld
aan hun tweede zoon Herman van Buckhorst, gehuwd met Catharina van
Keppel tot Boxbergen. Hun zoon, eveneens Herman geheten, heeft
omstreeks 1478 uit de nalatenschap van zijn vader de Boskamp gekregen.
Hij heeft naar aile waarschijnlijkheid als eerste een stenen huis gebouwd,
dat hem en zijn vrouw Margaretha van Leyden tot woning diende?'.
Herman van Buckhorst is overleden voor 23 januari 1514, "dood
geslagen door Derek van Voirde"?", Hij werd als heer van de Boskamp
opgevolgd door zijn zoon Herman en deze moet voor 23 april 1517 zijn
overleden, want vanaf die datum zien we zijn zuster Anna van Bukhorst
met het goed beleend. (67 biz. 9)
1517

1555

St. loris dag. (23 april)
Anna van Bukhorst, onder hulderschap van haar man Gerrit
(Geert) van Langen, na het overlijden van haar broer Herman van
Bukhorst. (67 biz. 9)
mei25.
Herman van Langen, met de Barskamp in 01st93• (67 biz. 1)
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1614

1618

1625

1629

1656

1698
1712

1713

1714

1714

1720
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april 29.
Herman van Coeverden tot 't Wegdam, met het erf en goed de
Buerscamp'". (57 biz. 2)
oktober 16.
Herman van Coeverden tot 't Wegdam, met de Buscamp. (57 biz.
2)
augustus 29.
Macharis Pinninck verkrijgt, als gemachtigde van Hendrik Pinninck en Catharina Stegemans goedkeuring van hun testamentaire
dispositie. (57 blz. 2)
maart 11.
Gerhardt Losecate, oudste zoon van Jacob Loscate, met de
Boskarnp'". (57 biz. 2)
juli2.
Herman Pinninck, alsmede toe stemming, mede voor zijn moeder
en zusters indien zij na hem komen te overlijden, om over het goed
bij testament te disponeren. (57 biz. 3)
februari5.
Johanna Pinninck, weduwe Monninckhuysen'" (57 biz. 4)
mei 25.
Henrick Herman van Heuvel tot Boskamp verkrijgt goedkeuring
van zijn testamentaire dispositie ten behoeve van zijn kinderen
Agnes Maria, Maria Geertruyt, Anthonia Catharina, Warnerus
Josephus, Catharina Anthonia en Josepha Maria. (57 biz. 5)
april 24.
Henrick Harmen van Hoevel, na het overlijden van Johanna
Monnickhuysen, geb. Pinninck en hem aangekomen bij erfdeling
d.d. 15 december 1699. (57 biz. 4)
december 10.
Otto Ernst van Hoevellitot Wesevelt, Otto van Delwich en Berent
ter Welberg verkrijgen; als testamentaire voogden over de nagelaten kinderen van Henrick Herman van Heuvel, goedkeuring van
diens testamentaire dispositie. (57 biz. 5)
december 10.
Otto Ernst van Hoevell tot Wesevelt, Otto van Delwich en Berent
kinderen van Henrick Herman van Hoevel, alsmede toe stemming
van de verkoop van het goed aan Willem Hendrik van Doetinchern. (57 biz. 5)
mei 11.
Stephanie Aleyda Schimmelpenninck van der Oye, douairiere
van W.H. van Doetinchem, na opdracht door Hendrik Otto van

1727

1733
1733

1738

1745

1748

1752

1756
1759

1763

Delwich, heer van Westervlier, me de als gemachtigde van Palick
Jurrien van Heuvel en Otto Ernst van Heuvel tot Wesevelt, als
voogden over de nagelaten kinderen van H.H. van Hoevel tot
Boskamp en Maria Catharina Hoefslag en als gesubstitueerd
gemachtigde van Wolter ten Brinck, gemachtigde van Christoffer
Frederic Carel van Reusche, heer van Beversonder en Agnes
Maria van Hoevel, alsmede toe stemming daar over bij testament
te disponeren. (57 biz. 5)
augustus 7.
Roelof Jan Michiel van Hoevel tot Boskamp en den Hagen na het
overlijden van zijn schoonvader. (57 biz. 5)
maart 25.
Maria Louisa Knoppert, geb. van Doetinchem. (57 biz. 5)
november 17.
Hendrik Jan Knoppert tot de Wesenberg en Maria Louisa van
Doetinchem verkrijgen toe stemming en vergunning het goed te
bel as ten met een hypotheek. (57 biz. 5)
januari 20.
Maria Louisa van Doetinchem, onder hulderschap van haar man
Hendrik Jan Knoppert. (57 biz. 5)
.
november 18.
Hendrik Jan Knoppert verkrijgt namens zijn vrouw toe stemming
om bij testament over het goed te disponeren. (57 biz. 5)
november 29.
Hendrik Jan Knoppert en zijn vrouw Maria Louisa van Doetinchern verkrijgen toestemming en vergunning het goed te bel as ten
met een hypotheek. (57 biz. 5)
februari 29.
Maria Louisa van Doetinchern, onder hulderschap van haar man
H.J. Knoppert, met lege hand. (57 bIz. 5)
Akte van royement van de hypothecaire vestiging d.d. 29 november 1748. (57 bIz. 5)
januari 1759.
Maria Louisa van Doetinchem, onder hulderschap van haar man
H.J. Knoppert, met lege hand. (57 bIz. 5)
september 6.
Willem Jan Knoppert, ais gemachtigde van zijn moeder, ingevolge akte van volmacht d.d. 2 september 1763 voor Gerrit van
Enck en Willem Lambers, Ieenmannen van de abdij van Essen.
(55 fo1. 62-64)
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1777

1778

1778

1780

1802

juli 4.
loan Bernhard Knoppert, als gemachtigde van zijn moeder,
ingevolge akte van volmacht d.d. 13 mei 1777 voor loan Willem
Knoop, j.u.dr. en Willem Lamberts Smit, leenmannen van
respectievelijk de provincie Overijssel en het stift Essen, alsmede
toe stemming daarover bij testament te disponeren. (55 fo!' 101104)
oktober 3.
loan Berhard Knoppert, als gemachtigde van zijn moeder,
ingevolge akte van volmachtd.d. 2 oktoner 1778 voor loan Willen
Knoop en Willem Lamberts Smit, met lege hand. (55 fo!' 116118)
november 15.
lohan Bernard Knoppert verkrijgt prolongatie van de hypothecaire vestiging van 20 januari 1756. (55 foL 135-136)
NB. Zijn ouders hadden in 1756 de Boskamp bezwaard met een
hypotheek van 3000 gulden ten behoeve van de Hervormde
diaconie van Bathmen. Vanaf die tijd was door de Knopperts
nooit prolongatie gevraagd van de vergunning, hetgeen elke
zes jaar moest geschieden.
mei 21.
Will em lohan Knoppert tot de Wezenberg, als gemachtigde van
zijn moeder, na het overlijden van zijn broer, ingevolge akte van
volmacht d.d. 13 maart 1780. Tevens verkrijgt hij toestemming
om daarover bij testament te disponeren. (55 fo!' 164-166)
december 6.
L. Hack, procurator, verkrijgt namens de erfgenamen van Maria
Louisa Knoppert, geb. van Doetinchem toestemming om de
leenplicht af te kopen, waarna de stadhouder van de lenen, mr.
Paulus Putman, na betaling van 200 gulden, het goed van de
leenplicht ontslaat. (55 fo!. 228)

Olst. Duur.

Nr.40.

Zes morgen land, genaamd de Sonne slag of Sonnekamp, gelegen in de
buurschap Duur, kerspel Olst.
NB. Dit land is afgesplitst van het erf Baerscamp.
1763
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mei"17.
Pieter Hoboke, als gemachtigde van Herman Arents, rentmeester
van mr. Geerts en Buskes klooster binnen Deventer, ingevolge

1778

1780

1784

akte van volmacht d.d. 10 mei 1763 voor Hendrik Hesselink en
Andries Pieterman, leenmannen van de proosdij van St. Lebuinus
teDeventer, gelijkHermanArents op 28 april 1758 daarmee werd
beleend. (55 fo!' 60-61)
oktober 24.
Philip Francois Loging, lid van de gezworen gemeente van Zwolle
en ambtman van het kapittel van St. Lebuinus binnen Deventer,
als gemachtigde van Herman Arents ingevolge akte van volmacht
d.d. 9 oktober 1778 voor Gerhard Gysbert loan van Suchtelen
j.u.dr., burgemeester en cameraar van Deventer, leenman van de
provincie Overijssel en Gerhard Dumbar j. u.dr., secretaris van de
stad Deventer en leenman van het huis Werkeren. (55 fo!' 126128)
februari 14.
Mr. Herman Arents, als rentmeester van mr. Geerts en Buskesklooster te Deventer, met lege hand. (55 fo!' 147)
mei 8.
Mr. W. Umbgrove, als rentmeester van mr. Geerts en Buskesklooster, na het overlijden van Herman Arents en na opdracht van
schepen en raad van de stad Deventer d.d. 30 maart 1784. (55 fo!'
185-186)

Oldenzaal.

Beuningen.

Nr.41.

De tienden uit het erf Stuinebrink, gelegen in de buurschap Boningen,
gericht Oldenzaa!.
1762

1765

1778

juli26.
Hendrik Willem Plassing, als gemachtigde van Elisabeth Niland,
ingevolge akte van volmacht d.d. 23 juli 1762 voor dr. l.H. Hulsken en ds. Am. van Wulfsen, leenmannen van de provincie
Overijsse!. (55 fo!' 11-14)
septembr 26.
Fred.l.W. Rhuilein, j.u.dr. en burgemeester van Oldenzaal, als
gemachtigde van Arnold van Wulfften, predikant te Oldenzaal en
eigenaar geworden bij erfdeling van de nalatenschap van zijn tante
Elisabeth Niland, ingevolge akte van volmacht d.d. 22 september
1765 voor dr. Gerh. G. Hulsken en C.F. van Wulfften, leenmannen van de provincie Overijsse!. (55 fo!' 66-69)
december 15.
Dr. Benjamin Nagel, advokaat en burgemeester van Oldenzaal,
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als gemachtigde van Arnold van Wulfften, ingevolge akte van
volmacht d.d. 8 december 1778 voor L.F. van Rensen en Herm.
Bos, leenmannen van de provincie Overijssel. (55 fol. 138-139)
juli 8.
Ds. A. van Wulfften, predikant te Oldenzaal, met lege hand. (55
fol. 169)
juli 4.
Aleyda Johanna Palthe, wed. ds. Arnold van Wulfften, als moeder
van haar minderjarige zoon Arnold Albert Will em van Wulfften,
onder hulderschap van G.D. Palthe, advokaat. (55 fol. 204206)

1780

1789

Lattrop.

Nr.42.

Het goed Goeseninck, gelegen te Lattrop en de tienden, grof en smal, over
het erf Stoenebrinck, gelegen te Denekamp, ten Stichtsen-rechte.
1616

maart 8.
Gerhardt van Rhede tot Saesfelt, heervan Herne. (67 biz. 3 en 57
biz. 2)
maart 12.
Gerhardt van Rhede tot Saesfelt, heer van Herne, met lege hand.
(67 biz. 3)
oktober 1.
Gerhardt van Reede tot Saesfelt draagt het goed op in handen van
de leenheer ten behoeve van Herman ten Broeck. (57 biz. 2)

1619

1627

Lattrop.

Nr.43

De tienden te Lattrop. (uit Reryng of Rederinck.)
1435

1460
1465
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St. Lucas avond. (17 oktober)
Arend van Bervorden, met de tienden te Laterpe, gelijk zijn vader
daarmee werd beleend'". (67 biz. 7)
Arend van Berwerden, met enige tienden'", (67 biz. 4)
Maandag na St. Maarten. (18 november)
Arend van Bervorden verkrijgt toe stemming zijn vrouw Geerte het
vruchtgebruikt te geven van zijn leengoederen (67 biz. 5)

Denekamp.

Nr.44.

De tienden, grof en smal, over het erf en goed Wierninck (Werninck),
gelegen in het kerspel Denekamp, gericht Ootmarsum.
1763

1776

1778

1780

1789

maart 19.
Baron Sloet tot Cingeraven, als gemachtigde van de "goedsheren
en opcienders" van de kerkelijke goederen te Denekamp, ingevolge akte van volmacht d.d. 14 maart 1763 voor Herman
Groineman en Jan Broineman, gelijk hij op 25 mei 1752 daarmee
werd beleend. (55 fo!' 58-59)
mei 2l.
Evert Werninck, kerkmeester, als gemachtigde van de kerkmeesters van Denekamp, ingevolge akte van volmachtd.d. 12 mei
1776 door Abraham Wichers, predikant, ten overstaan van Joan
Bruininck, leenman van het huis Putten en Herman Groeneman,
leenman van Hohenlohe. (55 fo!' 97-99)
oktober 6.
J.A. Dijk, koopman te Zwolle, als gemachtigde van de kerkmeesters van Denekamp, ingevolge akte van volmacht d.d.
20 september 1778 voor Joan Bruininck en Herman Groeneman.
(55 fo!' 122-124)
juli 7.
Hermannus Bonke, kerkmeester, als gemachtigde van de kerkmeesters van Denekamp, ingevolge akte van volmacht d. d. 30 juni
1780 voor Jan Bruininck en Hendrik Heuginck, respectievelijke
leenmannen van Putten en Schoonheeten. (55 fo!' 167-168)
mei 15.
M.C. W. baron Du Tour, kapitein in het regiment van.de gen. maj.
Dundas, als gemachtigde van de kerkmeesters van Denekamp,
ingevolge akte van volmacht d.d. 8 maart 1789 voor J.C.J. vrijheer von Raedt tot de Beugelskamp en M.A. de Thouars tot
Singraven, na het overlijden van Hermannus Bonke. (55 fo!' 197199)

Hellendoorn.

Ulsen.

De tienden en de have tot Haveninckhem,
Ulsen.

Nr.4S.
met de Hillenkate, gelgen te

De oudst bekende vermeldingen vinden we in het archiefvan het convent
te Albergen.
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Op 20 mei 1433 verklaren Wolter van Coverden en Fye zijn vrouw en zijn
zonen Derick, Reynolt en Aleff, dat zij aan Sweder van den Schulenborch,
bastaard, en diens vrouw Katharine hebben verkocht o.a. 8 schepel
rogge, beschapen tiende, uit, de have Havekinchem, gelegen in de
buurschap Havekinchem, kerspel Ulsen.
In deze akte staat vermeld, dat Wolter van Coverden met zijn vader
Reynolt en zijn broer Reynolt de voornoemde goederen al eerder had
verkocht aan Engelbert Mense Papen en de voomoemde Katarine. De
verkoop heeft geen doorgang gevonden omdat de koopsom niet werd
betaald'".
1476 april 1.
Lyse van Rese, huisvrouw van Henrick Kerstgensz, met de
tienden grof en smal over de hof te Havenynchem en het
Hillikenkute of Wynckelcarnp, als een Zupthens drie ponds
leen'?".
NB. De naam Hilliken Kute zou overeen kunnen komen met de
naam van Hilleke Cute, die in 1440 op Onze Lieve Vrouwen
avond conceptionis door Johan van Buckhorst wordt beleend met de tienden te Haviker Nitgen. (67 blz. 1)
1559 oktober 14.
Symon van Deem (Dedem), na het overlijden van zijn vader'?'.
1576 juli 18.
Gysbert van Dedern, na het overlijden van zijn broer Symon van
Dedern'?".
Tot slot komen we een aantal beleningen tegen waarvan verder niets
bekend is.
1421

1614

1626

Johan van Buckhorstbeleent Lambert van Yerte, methetgoed Ter
Scheere met al zijn toebehoren, na opdracht en refutatie van Jutte
Aerntswijff toe Kortenhorst, onder hulderschap van haar vader
Dirck van den Sonnenberghe':".
NB. Jutte Kortenhorst had dit goed gekregen na het overlijden
van haar moeder.
maart 14.
Herman Ripperda tot Boxbergen, met het erf Hollanderhuisen te
Camperveen en 12 morgen land in het kerspel van Zalk. (57
blz, 1)

mei-Lz.
Toestemming tot een vestenis ten behoeve van Catharina van
Averenck, gehuwd met Derek van der Beeck. (57 blz. 2)
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1676

1741

maart 3.
Harmpje Clasen en haar man Jacob Lulofs verkrijgen toe stemming van een vestenis ten behoeve van Wynolt Eugeni van
Eenschaten, kolonel en zijn vrouw Judith Cockman. (57 biz. 4)
februari 27.
Henrie Arent van Oldeneel, als gemachtigde van Jan Engelbert
van Doetinchem, majoor in dienst van de keizer en commandant
van Rietberg en Geertruit Cedilia van Doetinchem van 1Y2
morgen land, gelegen te Zalk. (57 biz. 5)
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kasteel Buckhorst en van zijn bewoners, Assen 1948. BIz. 24.
9. Th. Boey, Woorden-tolk of verklaring der voornaamste onduitsche en andere
woorden in de hedendaagsche en aloude rechstpleginge voorkomende, 'sGravenhage 1773. Biz. 316.
10. S. van Leeuwen, Het Rooms-Hollands Regt, Amsterdam 1678. II. bIz. 14.
11. J.P.H. De Monte Verloren, De rechterlijke organisatie ten plattelande in het
gebied langs den Kromme Rijn gedurende de middeleeuwen, Utrecht 1948. BIz.
42.
12. A. Joh. Maris, Leenheer en leenman in betrekking tot het leengoed in de late
middeleeuwen, in Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot uitgave der
bronnen van het oud vaderlandsch recht, XII 1960. BLz. 127-163.
13. Het belenen met lege hand gebeurde meestal als er een nieuwe leenheer optrad en
wanneer een leenman, na minderjarig beleend te zijn geweest, meerderjarige
geworden, zelf de leeneed aflegde. Zie Jhr. W.A. Beelaerts Van Blokland, De
Praktijk van het leenrecht in gelderland, Leiden 1910. Biz. 18.
14. Zutphense lenen werden verheergewaad met "een pond goed geld". In de 15e
eeuw werd dit gelijk gesteld met twee goud gulden. Een goud gulden bedroeg 28
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31.
32.
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34.
35.
36.
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stuivers. Bij vererving werd geen onderscheid gemaakt tussen vaders- en moederskant, waarbij de Iijn, graad, geslacht en Ieeftijd in acht genomen moesten worden
genomen. De Ieenvolger was verplicht zijn broers en zusters "afdeling van de
derden voet" te doen, dat wil zeggen, dat de oudste zoon tot twee-derde gedeelten
in Ieengoederen is gerechtigd en een-derde deel aan zijn broers en zusters moet
afstaan. Zie Beelaerts van Blokland. BIz. 85-88.
Wordt er gewag gemaakt van beleningen "ten Stichtsenrechtse",
dan moet hierbij
onderscheid worden gemaakt tussen een U trechts-Stichts Ieen en een OverijsseIsStichts leen. De regeis bij opvolging zijn bij beide niet gelijk, Bij OverijsseIsStichtsche Ienen heeft afdeling van de derde voet plaats, in tegenstelling bij een
Utrechts-Stichtsleen.
Bij beide Ienen wordt er niet op gelet of men van de eerst
beleende afstamt, maar weI of men dezelfde stamvader he eft, in tegenstelling bij
Zutphense Ienen. Voor Stichtse Ienen was men een heergewaad verschuldigd van
drie oude schilden. Zie Beelaerts van BLokiand, bIz. 100-101.
Beelaerts van Blokland. BIz. 71-101.
De Monte Verloren-Spruit.
BIz. 39-42.
De Ieenkamer is van oorsprong de plaats waar manschap werd gedaan en aIle
akten, de Ienen betreffende, werden gepasseerd. Het is tevens de bergplaats van
het Ieenarchief. De Ieenkamer bestond uit de Ieenheer of diens vervanger (de
stadhouder) en twee ofmeer Ieenmannen. Zie Beelaerts van Blokland, bIz. 37.
LA. Nijhof, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, Arnhem

1833, BIz. 167 no. 114.
G.J. ter Kuile, Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten. BIz. 26.
Rijks Archief Overijssel. Archief Sioet V inv. nr. 133.
Ter Kuile, Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten. BIz. 27.
Hoge Raad van AdeI, Inventaris van de collectie van Spaen, inv. nr. 162,
arc hieven van den huyze Buckhorst, bIz. 1 en 8.
Idem bIz. 8.
Jhr. AJ. Gevers en AJ. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners,
Alphen aan den Rijn 1983. BIz. 407.
RAO. Archiefhuis Buckhorst. Huwelijksvoorwaarden 17 maart 1586.
RA.O. Overijsseise Ieenkamer. Leenregister C. fol. 4 28 augustus 1587.
RA.O. Archiefhuis Buckhorst. Testament 12januari 1607.
Gevers en Mensema. De havezaten in Sa lland. BIz. 407-408.RAO. Archief huis Buckhorst. Huwelijksvoorwaarden 9 mei 1655.
Idem. Testament 1 september 1664.
RAO. Rechterlijk Archief Zalk inv. nr. 13, akte van transport 20 maart
1675.
Gevers en Mensema, De havezaten in Salland. BIz. 408.
RAO. Overijsseise Ieenkamer, Leenregisters H. fol. 231. 7 april 1718.
RAO. Rechterlijk Archief Zalk inv. nr. 15, akte van transport 9 augustus
1733.
.
Idem, inv. nr. 16.3 december 1750 no. 94, testament 18 april 1750.
Idem, inv. nr. 16.29 augustus 1757 no. 150, testament 17 augustus 1757, met
akte van toestemming door de stadhouder van de Ienen van Overijssel.
Gevers en Mensema, De havezaten in Salland. BIz. 409.
Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr. B.4 en B.27.
Idem, voorl. inv. nr. B 240, Register Memorie van de Ienen, 2 delen, zie no. 143
fol. 26 d.d. 18 oktober 1763 en no. 185 fol. 37 d.d. 2 november 1764, betreft akten
van toestemming.
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van het familiearchief Van Spaen,
's-Gravenhage 1953. BIz. 46.
RAO. RechterlijkArchiefZalk, inv. nr. 17 fol. 309-313. Akte van transportd.d.
13 februari 1779.
AS. de Blecourt en H.F.W.D. Fischer, Kart begrip van het oud vaderlands
burgerlijk recht, 1968. BIz. 216-218.
J.J.A Wijs, Bijdrage tat kennis van het leenstelsel in de republiek Holland,
's-Gravenhage 1939. BIz. 123-127.
Gemeentelijk Archief Zwolle. Notarieel Archief, inv. nr. 716 not. Johannes van
der Gronden, testament d.d. 29 februari 1776 no. 1820.
G.AZ. Notarieel archief, inv. nr. 716 not. Johannes van der Gronden, testament
d.d. I juni 1831.
Inv. nr. 825 not. LA van Royen, testamenten d.d. 2 februari 1826 en 30 augustus
1832.
Archief Mr. C.A. baron Bentinck van Buckhorst te 's-Gravenhage, Lijst der
perceelen vaste goederen van de havezate Buckhorst en Heerlijkheid Zalk en
Veecaten, Zwolle 1840. (katalogus)
HuisarchiefSchoonheten, voorl. inv. nr. B. 1366. Akte van openbare verkoop, ten
overstaan van not. mr. I.A Royer te Zwolle, d.d. 15 augustus en 8 september
1840.
Idem, voorl. inv. nr. B.1260, testament d.d. 21 juli 1855 t.o.v. not. Abraham
F ortuyn te Raalte.
W. Hoogeland, Inventaris archief van W baron Bentinck van Schoonheten,
Amsterdam 1979. Inv. nr. 63 katalogus van de verkoop in oktober 1857.
Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr. B.I 400, Akte van scheiding en deling
van de nalatenschap van mr. R.F. C. baron Bentinck d.d. 24 juni 1858 t.o.v. not.
l.W.D. Kaempffte Raalte.
Idem, voorl. inv. nr. B 151, akte van scheiding en deling van de nalatenschappen
van hun ouders en grootouders van vaders- en moederszijde d.d. 16 juni 1870
t.o.v. not. L.H.C. van Rhyn te Raalte.
Archief mr. C.A baron Bentinck tot Buckhorst te 's-Gravenhage, afschrift
onderhandse akte, d.d. I februari 1923, van scheiding en deling van de
nalatenschap van mr. RF. C. baron Bentinck, ingevolgetestament d.d. 20januari
1917 voor not. mr. F .C.L. Eikendal te 's-Gravenhage.
Idem, akte afgiftelegaat, door not. mr. L.J. de Vries te Zwolle aan mr. C.A baron
Bentinck, ingevolge testament van RM. baron Bentinck, d.d. 6 juni 1925, voor
not. J. Windemuller te Zwolle.
Volgens mededeling door Jhr. mr. E.W. Roell en Jkvr. J.E. Roell, barones
Bentinck, 1981.
Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr. B.4. 'Leen prothocol' no. 8, 1 Deel,
gebonden in perkament, 1762-1805.
Idem, voor!' inv. nr. B 342. Katern, 6 bladzijden, eigenhandig geschreven door
Coenraad Willem Bentinck tot Werkeren en Aenhem, inhoudende regesten van
beleningen, testamenten en boedelscheidingen, betreffende de havezate Aenhem.
± 1780.
Idem, voorl, inv. nr. B.309. Katern, 5 bladzijden, eigenhandig geschreven door
Willem van Haersolte tot Yrst, inhoudende uittreksels uit het leenprotocol van het
huis Buckhorst, 1614-1759. ± 1780.
Gevers en Mensema, De havezaten in Sal/and. Biz. 53-54.
Sioet, Lenen buiten Gelderland. BIz. 42-43.

'Leenboeck des huyses Buckhorst', zie A. baron van Dedern, Register
van charters en bescheiden berustende bij de Ver. t.b. van Ov. Regt en Gesch.
1913,pag.218,no.612.
Ter Kuile, Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten. Biz. 30-31.
Hoge Raad val' Adel, Inventaris van de collectie van Spaen, inv. nr. 337,
'Archieven van den huyze Buchhorst. Biz. 1.
Gevers en Menserna, De havezaten in Sallend. Biz. 492-494.
RAO. Archief Overijsselse leenkamer, leenprocessen port. 3162.
J.W. des Tombeen C.W.L. vanden Boetzelaer,Hetgeslacht van den Boetzelaer,
Assen,1969.
.
Gevers en Menserna, De havezaten in Salland. Biz. 191-192.
Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr.
Hoge Raad van Adel, Inventaris van de collecte van Spaen, inv. nr. 337,
Archieven van den huyze Buckhorst, 1 katern, 9 bladzijden.
AJ. Menserna, Repertorium op de leenregisters van de leen en hofhorige
goederen van de proosdij van St. Lebuinis te Deventer, 1408-1809, Zwolle
1981. Deel II no. 437.
Mr. J. van Doornink, Geslachtkundige aantekeningen t.a. v. de gecommitteerden
ten landdage van Overijssel, 1610-1794, Deventer 1870. Deel 4 biz. 488489.
Ter Kuile, Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten. Biz. 23.
S. Muller Fzn., Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, Utrecht 18891891,2 delen. No. 743.
Gemeentelijk Archief Deventer. J.L. van Doornink, Catalogus der archieven
van het Groote- en Voorster Gasthuis te Deventer, Zwolle 1879, p. 24 no. 54.
J. en J.1. van Doorninck, Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal
archief van Overijssel, Zwolle 1857-1875, 5 delen. D 83.
G.A.D. Middeleeuws archiefinv. nr. 475 (1474). G. Dumbar,Het kerkelijk en
wereldlijk Deventer, Deventer 1732-1788, 2 delen. I pag. 73-74.
Gevers en Menserna, De havezaten in Salland. Biz. 342-343.
Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr. 767. Afschrift akte van belening.
Idem, voorl. inv. nr. 769.
Idem, voorl. inv. nr. 768.
Idem, voorl. inv. nr. 770.
RAO. ArchiefOverijsselse lecnkamer, leenregister C 1556-1613, fol. 19.
Dumbar, Het kerkelijk en wereldlijk Deventer. I, biz. 84-91.
HuisarchiefSchoonheten, voorl. inv. nr. B 341, biz. 1. Akte van donatie: In 1594
schenkt Helena van Yrthe aan Johan Martens en Aleid Ripperbant haar aandeel
in het erf en goed Horsselenberg, gelegen in de marke Wijnvoorden en 8 morgen
land, genaamd Diepenbroeck en leenroerig aan de heerlijkheid Baer, gelegen in de
buurtschap Marie, beide in het kerspel Wijhe. Deze goederen behoorden onder de
havezate Aenhem.
Idem, biz. 5 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Gerrit Martens
tot Anem en Zeina van Brienen. Hierbij wordt aan hun zoon Wolter Martens
toegedeeld "het huis en erf Anem met zijn oude en nieuwe toebehoor, met de
smalle tienden onder Hamel (wesende een Bukhorst leen) 't erve den Sonnenberg
met syn toebehoer, zijnde een prabsterleen, item 't erve Horsselberg met die
buiten dykse weerden, 't Camperland, 't Overtje, 't Schuttekampje, idem den
Otterkamp, idem de aangekofte Kappers tiende, Iheenroerig den huise Zuithem,
item de Ommer tiende over vier erven Iheenroerig de grave van Stirum, item met
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vijf tiendens beleent, waer van Buin ter Kulen eene van mij toe leen ontvangen
heeft, item een slag in Kipsveen, Horsselberg is beswaart met tien goud gulden,
losbaar rente aan 't capittel toe Deventer". 10 juni 1636.

82. Idem, bIz. 4 Testament van Wolter Martens en zijn vrouw Johanna Witten, d.d.
23 november 1642. Wolter Martens geeft hierbij aan zijn vrouw het vruchtgebruik
van het huis en havezate Aenhem met zijn annexen "in alsulke gestalte zijn
eheluiden ende meyer Willem op annem't selve gebruiken als mede 't erve en goed
den Hosselberg met aIle die buiten dykse weerden, item den Schutterstede, den
Otterskamp en 't Camperland met aIle der selver annexen, regten en geregtigheeden, gelegen in den kerspel van Wyhe, soo en gelijk hem testator deselve
percelen van syn saligen ouderen syn angeerft en aengestorven."
83. Idem, bIz. 5-6, Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Christoffel
Martens, overleden 8 augustus 1663 en Mechteld Ripperbant, overleden 5
januari 1649, tussen Zeina Hillegonda en Mechtelt Hendriena Martens, d.d. 27
oktober 1664. Aan Zeina Hillegonda werd toegedeeld "het goed Anem, die bloed
tiende over 't erve Hamel, leenroerig aan 't huis te Bukhorst, de Sonneberg met die
manschappen daar toe gehorende leenroerig aan de prabstye van St. Lebuini kerk
tot Deventer, waaronder de saaykamp, de weertmeester plaatse, met syn
saaykamp alsmede van Harmene en Jan Veermans plaatse aIle onder deze gerigte
geleegen."
84. Idem, bIz. 3-4, Testament van Zeina Hillegonda Bentinck, geb. Martens, d.d. 9
april 1708. Zij vermaakte aan haar zoon Berend Bentinck tot Wittenstein "het
huis en getimmerte Anem met syn hof en aanleggende boomgaerden, voorts de
grond van allees en opstaande boomen mitsgaders 't regt van havesate, jagt en
visscherye en dat daar bij aan zijn erfportie zullen worden toegedeelt soo veel van
de naast aangeleegen landeryen als syg de gemelde erfportie volgens onderlinge
conventie ofbij taxatie van onpartydigen ten wedersyden te verkiesen, sal koomen
te bedragen."
85. Idem, bIz. 2-3, Akte van hypothecatie van de havezate Aenhem, d.d. 19 oktober
1725, waarbij verbonden "heterve en goed Anum met aIle desselfs hooge en laage
landeryen neffens de middelweert en 't paarde landt, 't erve en goed den
Hosselberg, nevens aile de hooge en laage landeryen daer toe gehoerende,
mitsgaders de vismate en buitendyks Hosselberg weerdt, de magere ossenweerdt,
de voorweert, de seeven akkers voormaals bij de meyer op Sonnenberg gebruykt
en aan de Anemer allee gelegen, de Doomsweerdt, schutte weerdt, wilgen
haagens margen, een stuk bouwland de Beylle genaamt, of aIle 't regt welk zyn
HWGeb. uit eeniger hande hoofde daer aen heeft alles in 'tgeheel en dan nog een
geregt derde part van de dorper of tiggelweert, de oude en nieuwe Anemer
twygweerden, de vette osseweert of nieuwe tiggelweert, de Schutteplaats met
nogthans drie morgen en een akker allodiaal die geene vanjonker Sloet aangekoft,
lheenroerig den huize Gelder, de Kapperstiende lheen van 't huis te Zuithem,
't erve ten Have in Raalte lheen van de provintie van Overyssel, 't erve Bikshorst
in Wijhe lheen onder Arenshorst, dog een morgen daarvan Noordink geheeten
onder Anem lheenroerig, Vier morgen in Mastenbroek bij 't huis Werkeren een
landschaps lheen, Ankemer tiende, de Vrylings tiende, de tiende toe Gietem, de
tiende uit de State, aIle vier in Ommen geleegen, samen lheenroerig aan de Graaf
van Stirum, die Beersemer slag toe Dalfsen, lheen van Zuithem, die helfte van de
buiten dykse Anemer weerden, 't erve Horsselberg, beswaert met tien goud
guldens, jaarlijks aan 't capittel te Deventer, den Otterkamp beide bij Anem, die
Tongermate, 't honties bij de Sonneberg."
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86. Idem, biz. 1-2, Akte van transport d.d. 11 maart 1726 door B-erend Bentinck aan
zijn dochter Henrietta Seina Blanckvoort, geb. Bentinck. Overgedragen worden
de landerijen "het vijvertje, den hoppenkamp,
den Bleeke, 't elshout en eiken
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88.
89.
90.
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92.
93.

bossen, de opgaande eeken boomen met de grond waar op voor desen een allee is
geweest, tevens die allee die langs of agter de boomgaart waar de weetering loopt,
't kalverkampje, 't eekelkampje en wilgen boomen, de groote eeke boomen en
verdere wilge boomen tussen de groote eeke boomen staande, 't eeke hegge hout
bij langs de weetering naar Schutlamberts huis geleegen, de allee van die dyk
naar de weetering, 't huis hof en weere van; t erve anem door Jan Boer bewoond
met de hier na volgende landerijen als een stuk bouwland 't Sand genaamd, een
stuk bouwland de Wee genaamd, den Krikkink, 't Oyevaartskampje, met den
elsen essen en wilgen op een stukje land daer aangeleegen, de Beyle, de
Bruggenakkers, de Modderakkers, de akkers agter de Hilst, de Heerakkers, de
Wilghagens morgen en de twee buitendijks weide weeren bij de meyer van
voerschreven erve Anem gebruikt wordende."
Item, biz. 6. Akte van hypothecatie, d.d. 29 juni 1728. Bij deze akte worden de
volgende goederen behorende onder de havezate Aenhem bezwaard "voor zoo
verre deselve aan de HWGeb Daniel Allart Blankvoort niet zijn gecedeert en
overgedragen, de middelweert en 't paarde land 't erve en goed den Hosselberg
nevens aile de hooge en laage landeryen daar toe gehoerende mitsgaders de
vismate en de buitendykse Hosselberg weert, de magere osseweert, de voorweert,
de seven akkers voormaels bij de meyer op Sonnenberg gebruikt en aan de anemer
allee geleegen, de Doornsweert, Schutteweert of aile 't regt 't welk syn HWGeb
geit, Uit eeniger hande hoofde daar aan heeft alles in 't geheel en dan nog een
geregt derde part 't welk syn HWGeb. te voeren.reeds heeft toebehoort en de helft
van een gelijk derde part 't welk syn HWGeb. door't overiijden van zijn broeder
Hendrik Willem Bentinck heer van Werkeren en Borgel onlangs is aengeerft van
de dorper of tiggelweert, de oude en nieuwe Anemer twygweerden, de vette
osseweert of nieuwe tiggelweert, de Schutteplaats met de saaykamp, de Weertmeestersplaats met syn saaykamp, de Hermanne en Jan Veermansplaats."
Na hetoveriijden van Willem Hendrik Bentinck, in 1754, bleefzijn nalatenschap
onverdeeld in het bezit van zijn drie kinderen, Agnes Sophia, Coenraad Willem en
Hillegonda Anna. De laatst genoemde trouwde in 1766 met Joan Derk van der
Capellen, uit welk huwelijk in 1767 een dochter, Anna Elisabeth, werd geboren.
Zij erfde in 180 I het aandeel van haar oom Coenraad Willem Bentinck en in 1802
het deel van haar tante Agnes Sophia. Door het huwelijk van Anna Elisabeth van
der Capellen met Rudolf Christiaen van Rechteren tot Westerveld ging Aenhem
over op het geslacht van Rechteren. Zie Gevers en Mensema, De havezaten in
Sa llend, biz. 345.
S. Muller Fzn., Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, nr. 733.
S. Muller Fzn., Catalogus van het archie! van de bisschoppen van Utrecht,
Utrecht 1906. Inv. nr. 272 fol. 4 en fol. 41.
Idem, inv. nr. 272 fol. 95.
Gevers en Mensema, De havezaten in Salland. Biz. 215.
E.J.C. Kamerling, Genealogie van het geslacht Buckhorst, concept 1983.
Herman van Langen was gehuwd met Henrica van Isselmuden, uit welk huwelijk
een zoon Herman werd geboren, die is getrouwd met Beatrix van Warmelo. Zij
werden in 1601 eigenaar van de Boskamp. Zie R.A.O. Staten archief, inv. nr.
2455 fol. 9.
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94. Herman van Langen heeft in 1608, bij testament, bepaald dat de kinderen uit het
tweede huwelijk van zijn moeder, met Jacob Losekaet, zijn erfgenamen zouden
zijn. Jacob Losekaet en Henrica van Isselmuden verkochten de Boskamp aan de
weduwe van Herman van Langen, Beatrix van Warmelo. Zie Archief van de
voormalige havezate Wegdam, inv. nr. III en 109.
N a het overlijden van Beatrix van Warmelo kwam het goed aan haar neefHerman
van Coeverden,
zoon van haar zuster Anna van Warmelo en Wolter van
Coeverden.
95. Na het overlijden van Herman van Coeverden, in 1628, zijn er vanaf 1629 tot
1640 door de familie Losekaet tegen Adriana van Hetterschey,
wed. van
Coeverden, veel processen gevoerd over het eigendomsrecht
van de Boskamp.
Adriana heeft uiteindelijk het proces gewonnen, zodat de familie Pinninck het
ongestoord in haar bezit kon houden. Zie RA.O. Archiefvan de Hoge Bank van
Klaring port 5427 d.d. 5 september 1640, en J. Nanninga Uitterdijk, Een proces
over de havezate de Boschkamp onder Olst, 1629-1640 in Bijdragen geschie-

den is van Overijssel13 (1901) 339 en verder.
96. Reeds tijdens zijn leven had Herman van Coeverden de Boskamp verkocht aan
Henrick Pinninck.
In tegenstelling totwat de heren Gevers en Mensema schrijven inDe havezaten in
Sallend had Pinninck niet een kind, maar naast zijn dochter Agnes Maria ook nog
een zoon Herman en een dochter Johanna Pinninck.
97. Op 21 oktober 1460 verklaart Willem van Bukhorst, dat hij de in 9 schepel
winterrogge en 9 schepel zomerrogge beschapen tiende over het erf Rederinck te
Lattorpe in het gericht Oetmersum, welke Arent van Bevervoerde van Willems
oom Johan van Bukhorst in leen placht te houden van leenhorigheid heeft gevrijd
in ruil voor de in 9 schepel winterrogge en 9 schepel zomerrogge beschapen tiende
over het erf Ten Grotenhues te Tubbergen, welk te verheergewaden zijn met vijf
oude marken. Uit dit goed had Arents moeder, Fenne, weduwe van Johan van
Bervorde, onder momberschap van Johan Scaep, tot heil en nagedachtenis aan
zijn vader aan prior en convent een rente van I mud winterrogge vermaakt,
blijkens een akte d.d. 14 april 1456. Zie J.A. ten Cate, Het archief van
Vergadering en Convent te Albergen, 's-Gravenhage 1961, bIz. 137 regest nr.
312 en bIz. 147 regestnr. 347.
98. Idem, blz.131 regestnr. 288. Op26januari 1454verklaren Amd van Bervorde en
zijn vrouw Ghertruyd, dat zij t.o. v. Wessel Peperlaken, richter te Ootmersurn en
de keurnoten Ludiken ten Toorne en Wilrn van Overhagen, aan prior en convent te
Albergen de 9 schepel winterrogge en 9 schepel zomerrogge beschapen tiende uit
Reryng te Lattorp hebben verkocht en overgedragen.
99. Idem, bIz. 89 regest nr. 138.
100. G.J. terKuile,Huisarchiejvande
voormalige havez ate De Gelder, 1959. BIz. 46
regest nr. 10.
10!. Idem, bIz. 54 regest nr. 42.
102. Idem, bIz. 56 regest nr. 49.
103. Huisarchief Schoonheten, voorl. inv. nr.
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