
Leenprotocollen van Overijssel 
 
In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (=leenregisters) staan over een periode van meer 
dan vier eeuwen de beleningen (overgangen van bezit) opgetekend van ongeveer 2500 boerderijen, 
landerijen en tiend- en visrechten in Overijssel, Drenthe, Gelderland en het graafschap Bentheim. De 
leenregisters bevatten ongeveer 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen. Deze 
bron biedt een schat aan informatie over de lokale geschiedenis, maar ook en vooral over de 
familierelaties van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie 
over onroerend goed en personen relatief schaars zijn.  
Een repertorium is een systematische analyse van de originele documenten. Bij de overgang van het 
bezit wordt niet alleen de nieuwe bezitter genoemd, maar in vele gevallen ook de familiebetrekking tot 
de vorige bezitter. De elkaar chronologisch opvolgende aantekeningen brengen dikwijls meerdere 
generaties van een bepaalde familie in beeld. Ze bieden tevens de mogelijkheid de geschiedenis van 
het specifieke erve, perceel of recht te volgen; evenals veranderingen in de naamgeving.  
Het leenstelsel heeft een ingewikkelde voorgeschiedenis die teruggaat tot in de vroege 
middeleeuwen. De leenheer gaf de lenen uit aan de leenman. Oorspronkelijk verleende de leenman 
aan de leenheer bepaalde diensten, bijvoorbeeld militaire hulp. Bovendien was de belening tijdelijk. 
Na overlijden van de leenman verviel het leen weer aan de leenheer. Geleidelijk aan - zeker na de 
middeleeuwen - werden de lenen erfelijk in de familie van de leenman, die ze zelfs kon verkopen. 
Toch bleef er een door het leenrecht geregelde verhouding tussen leenman en leenheer. Dit leenrecht 
bepaalde onder andere op welke weijze lenen van de ene op de andere leenman konden worden 
overgedragen; hetzij door vererving hetzij door verkoop. Hiervan is aantekening gehouden in de 
leenprotocollen. 
Overijssel maakte tot 1528 deel uit van het bisdom Utrecht en werd ook wel het Oversticht genoemd. 
De bisschop was zowel geestelijk als wereldlijk heer. Na 1528 kwam de souvereiniteit over Overijssel 
aan de vorsten uit het Habsburgse Huis, eerst Karel V en later Philips II. Na de Opstand kwam die 
soevereiniteit tenslotte aan de Staten van Overijssel. Al deze soevereinen traden op als leenheer. In 
de leenkamer vond de administratie plaats van de overgang van het bezit van de lenen. De archieven 
van de leenkamers zijn bewaard gebleven in respectievelijk het Utrechts Archief voor de 
bisschoppelijke periode en in het Rijksarchief in Overijssel voor de periode 1528 - 1805.  
In 1805 is het leenstelsel afgeschaft. 

Leenprotocollen Markelo 

Dienstmannegoed: Boeldinc, Elekinc, --- in den kerspel van Marclo. 
Z.d. [1379-1382]  
Coenraet van Thie. 
1401 nov 7  
Johan van den Tie Conraetssoen. 
1403 nov 21 
Johan ten Thye. 
... [1410-1416 ?] sep 28 
Gheryt van den Thye na de dood van zijn broer Johan. 
1433 okt 30 
Gert van Tije. 
Eleking ende Bolding --- in den kerspel van Markele. 
1440 okt 10 
Deric van Tije na opdracht door zijn vader Gerit van Tije. 
1447 jul 21  
Johan Brantlicht voor een verzuimd en ledig leen, zoals Johan ten Tye dat placht te houden. 
1457 okt 20 
Johan van Brantlicht. 
1484 jul 16 
Godert van Reede na opdracht door Johan van Brantlicht. 
1497 jul 21 
Goert van Reede. 
1501 jun 17 
Adriaen van Rede na de dood van zijn vader Goert van Rede. 
1518 jul 21 
Adriaen van Reede. 



Adriaen van Reede verwierf in 1518 tevens de goederen van de leenvolgers van Deric van Tije. Dat 
had tot gevolg, dat Eelking en Bolding in het complex van door Adriaen en zijn leenvolgers ontvangen 
goederen tweemaal werden vermeld. 
 
't Goed ter Heyst (Hulsbeke) mit al synen toebehoren, gelegen in den kerspel van Markel. 
"Lijst leenmannen" 
Z.d. [1382-1383 ?]  
Johan Werner Brokings na opdracht door Gerd Ameking. 
 1394 / 1395 sep 10  
Johan Hulsbeke. 
 Dat guet ende erve ter Heest tot Marclo mit sijnen toebehoeren. 
1433 okt 30 
Johan Hulsbeke. 
Dat erve, geheiten die Heest, gelegen in den kerspel van Rysen in der buerschap van Marcloe. 
1440 okt 3 
Deric Hulsbeke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeke. Voor het leengoed wordt hier de 
omschrijving van 1394 gevolgd. 
1457 okt 20  
Derick Hulsbeke. 
1474 jul 28 
Johan Hulsbeecke na de dood van zijn vader Derick Hulsbeecke. 
1497 jul 21 
Johan Hulsbeecke. 
1518 jul 19 
Johan Hulsbeecke. 
1525 mei 18  
Bertolt Hulsbeecke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeecke. 
1532 aug 26  
Bertholt Hulsbeke. 
1542 jun 13  
Goessen van Raesfelt, drost van Twenth, na opdracht door Bartolt Hulsbeck. 
1556 dec 17  
Goessen van Raesfelt, drost van Twenthe. 
 
Hiddinc ende Loedinc, twie tenden. 
1395 feb 18  
Aelbert Morre. 
1397 mei 29  
Wouter Morre na de dood van zijn vader. 
Den tiende over Hidding, over Luding, smal ende groff, ende den smalen tienden van Hasmaling, 
gelegen in den kerspel van Marcloe. 
1404 aug 11 
Wolter Morre van Sudenna na opdracht door zijn moeder Aleit. 
1433 okt 30  
Wolter van Zudenae. 
Den tienden over Luding, Hersmering, den tienden over Hidding, gelegen in den kerspel van Rysen in 
der buerschap van Marcloe. 
1446 apr 5 
Wenemer van Zudenae na de dood van zijn vader Wolter van Zudenae. 
 
Het Huis ende havesate Oldenhave met hoff ende boomgaert dairaen gelegen ende de navolgende 
daironder gehoorige parcheelen als den Papencamp, het Achterste Lant, de Splinters Camp, een 
acker aen het Wechbome, een acker naest de Lobre, sijnde t'samen tentvrij. Item vier koeweijden voor 
het Huis Oldenhave gelegen: de Leusmate, de Busmate ende den Lichtendam met een volle whaere 
in den mercke van Marckel, to heijde, to weijde, to torve, to twijge, met aller slachter nut ende een 
volle houw in de Suitgeurs. Item met het erve ende goet Sigginck, bestaende in huis ende hoff, 
derdehalve mudde gesaeij in de Gijselcampe, den Breerenacker, den Achterheecxcamp, het 
Peterstuck, de Heckstadt, hett Heckstucke, twie schepel landts aen het Voetpat, den Crommenacker, 
de camp bij 't huis, den Rijtgoorden, Spickincxslach in de Suitgeurs, een dachwerck, alsmede met een 
volle whaere in de marckte van Marckel ende vollen houw in de Suitgeurs als voorseit ende mette 



caterstede van Coert Meijer, mede tentvrij als het voorseide. Eijntlick mette navolgende parchelen tot 
het voorseide erve ende goet Ovinck gehoorende, sijnde tentbaer, groff ende smal, to weeten het 
huis metten gaerden, staende op Loocamp, twie gaerdens by de havesate Oldenhave gelegen, den 
Gijsselencamp, den Boldermanscamp, de Hasenbree, twie stucken opten Esch, drie mudde lants opte 
Lobre, den Breerenacker, het Vierkante Stucke, de Hoochte, de Woert, een mathe in 't Broeck, 
Ovincxslach ende Ovincx Vreebroeck, mede met het recht van waertal ende houw in de Suitgeurs als 
bij de havesate ende het erve Sigginck gemelt ende met allen anderen recht ende gerechticheit totten 
voorseiden havesate ende erve gehoorende, t'samen in den gerichte van Kedongen, bourschap 
Marckel gelegen. 
Op 9 augustus 1650 werd dit complex op verzoek van Arent Jurrien van Haersolte, majoor, en 
krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 9 april 1650 tot een Overijssels leen aangenomen, 
nadat het goed Ovinck te Marckel bij besluiten van de magistraten van Deventer en Campen uit de 
horigheid onder de Hof te Delden was ontslagen, onder de voorwaarde, dat dit goed Ovinck belast 
zou blijven met de "gewoontlijcken uijtganck van een bedeswijn tott twaelff stuiver twaelff penning; een 
coppel tott twie Carolusgulde, vier stuiver vier penning; ter bede twie pont tott twie Carolusgulden, 
omme hetselve alsoo jaerlicx ende alle jaer in den rentampte van Twenthe to betalen". 
1650 aug 9  
Arent Jurrien van Haersolte, majoor. 
1667 nov 7  
Arent Jurrien van Haersolte, kolonel, met lediger hand. 
1686 jun 17 
Volkier van Haersolte toe den Oldenhof, zoals Arent Jurrien van Haersolte daarmee in 1650 was 
beleend. 
Het erve ende goed Ovink met en neffens het Huis ende havesate Oldenhave en het erve Siggink met 
de katerstede van Koert Meyer met allen andere daartoe gehorige hoge en lege landerien met het 
waartal en andere regt en geregtigheid, tezamen gelegen in den gerigte van Kedingen, buirschap 
Markel. 
In volgende beleningen werden kortere omschrijvingen gebruikt als "De havesate Oldenhave cum 
annexis", behalve in 1759 toen nog eens alle goederen volgens de omschrijving van 1650 werden 
opgesomd. 
Op 15 december 1673 (RAO, Familiearchief van Haersolte, nr. 82) werd Fenne Elisabeth van 
Haersolte, weduwe van Diderich van Haersolte to Wolfshagen, door de aartsbisschop van Keulen en 
de bisschop van Munster beleend ten behoeve van haar onmondige zoon Volckier van Haersolte 
onder hulderschap van Reiner Vlier. 
1715 mrt 8  
Wolter Jan van Haersolte na de dood van zijn vader Volkier van Haersolte. 
1742 mrt 14  
Joan Lodewyk graaf van Rechteren na opdracht door Wolter Jan van Haersolte, drost van Sallandt. 
1759 aug 5  
Geertruid van Haersolte, vrouwe van Oldenhoff en Bijssel, weduwe van Wolter Jan van Haersolte, 
drost van Sallandt. Hulder Paulus Putman, advokaat. 
1763 nov 8  
L.C. graaf van Rechteren namens de onmondige C.A. graaf van Rechteren na de dood van diens 
vader J.L. graaf van Rechteren. Hulder dr. Herman Hubert. 
1763 nov 8 
De weduwe Van Haersolte als boedelhoudster van de nalatenschap van haar man na opdracht door 
L.C. graaf van Rechteren. Hulder dr. A.N. Fabius. 
1765 dec 28 
Christian Alberecht graaf van Rechteren, onmondig, zoals zijn grootmoeder, de weduwe Van 
Haersolte, daarmee op 8 november 1763 was beleend. Hulder zijn voogd A. baron van Dedem tot den 
Gelder. 
1779 mei 1  
Christiaan Albrecht graaf van Rechteren tot Borgbeuningen met lediger hand. 
1779 dec 25 
F.J.W.R. van Heeckeren tot Overlaar en zijn vrouw Sophia Geertruid Florentina van Rechteren 
krachtens een magescheid na opdracht door hun zwager en broer C.A. graaf van Rechteren tot 
Borgbeuningen. Op dezelfde dag werden de van 6 juli 1770 daterende huwelijkse voorwaarden van dit 
echtpaar bekrachtigd. 
 
 



Z.d.  [1394 sep 10 - c. 1417] 
Ghert Splynter (?) 
Blijkens de van omstreeks 1417 daterende naamtafel van beleende personen voorin het protocol BB 
was op het verloren fol 20b van dit protocol een belening van "Ghert Splynter" aangetekend. Uit de 
naamtafel blijkt niet om welke leengoederen het daarbij ging.  
1433 okt 30  
Gerijt Splijnter. 
 
Die tienden over Sigging, Langering, Bodenhuys, Esking, Epping, Oeving ende Meynerding, 
Loenyng, Wissing, Bolding, Hermering, Merssing, borchleen toe Goer, Wedeking, Versing ende 
Pelsering. 
1714 heeft: "De tienden over Siggink, Langerink, Boonhuis, Estringen, Eppink, Obink, Ugendink, 
Loenink, Wissink, Boldink, Hermerink, Merssink, --- , Wedink, Versink, Pellerink --- . 
1435 jun 1  
Johan Splynter na de dood van zijn vader Gert Splynter. 
1455 feb 9  
Henric Splynter na de dood van zijn broer Johan Splynter. 
1457 okt 20  
Henrick Splynter. 
1499 okt 4  
Gheryt Splynter na de dood van zijn vader Henrick Splynter. 
1512 apr 27 
Wolter Splynter na de dood van zijn vader Gheryt Splynter. 
1518 dec 29  
Wolter Splinter. 
1525 jan 12  
Wolter Splinter. 
1531 nov 27  
Wolter Splinter. 
1550 mrt 14 
Jurgen Splinter na de dood van zijn vader Wolter Splinter. 
1554 jun 2 
Johan van Laer to Anloe na opdracht door Jurgen Splinter. 
 
Den tienden over Loenynck, groff ende small, gelegen in den kerspell van Marckloe myt allen synen 
toebehoeren. 
1457 okt 26  
Oelrick Hoeyer na opdracht door Henrick Splijnter. 
 
Den thienden van dat erve to Boeldinck, gelegen in den kerspel van Marckel. 
1551 okt 11  
Goedert Haenegreve, provisor, namens gildemeesters en broederschap van Sunte Anthonisgylde 
upten Berch te Deventer na opdracht door Jurgen 
Splinter. 
1557 jun 16  
Godert Haenegreve namens gildemeesters en broederschap voornoemd. 
1560 nov 5  
Godert Haenegreve namens gildemeesters en broederschap idem. 
1569 nov 14 
Johan Oistendorp, provisor, namens gildemeesters en broederschap idem. 
1603 dec 22  
Engelbert van Doetinchem, ten behoeve van Schepenen en Raad van Deventer, die optraden namens 
gildemeesters en broederschap voornoemd. 
 
To Stichtes lene: --- Volkerdinc to Marclo. 
"Lijst leenmannen" 
Z.d. [1379-1382] 
Bruen van der Maet. 
1394 apr 28 
Roeloff ter Maet. 



Z.d. [1394 apr 28 - 1419 jan 15]  
Rodolphus [ter Maet] na de dood van zijn vader Roeloff. 
1419 jan 15  
Gherit van den Thye na opdracht door Roeloff ter maet. Dat erve to Volkerding mit sinen tobehoeren. 
In 1531 wordt het goed als "Bollering" aangeduid, sedert 1603 als "Bellering". 
1433 okt 30  
Gert van Tije. 
1457 okt 20  
Derick van Tye. 
 
Dat huys --- , to Wessekinc, --- to dienstmannegoet. 
"Lijst leenmannen" 
1495 en latere beleningen hebben: "Een stucke erves, geheiten Wesselinck, gelegen by den dorpe tot 
Merckeloe". 
Z.d. [1379-1382]  
Jan Tye. 
 
Katenhorst, als 't ghelegen is, mitten tienden an dat huys to Wymeric in den kerspel van Markel. 
"Lijst leenmannen" Katenhorst lag in de buurschap Hulsen.  
Z.d. [1379-1382]  
Willam van Markel gheheiten Morriken. 
 
 
Particuliere Grote en Kleine Leenkamer van Almelo 
 
Aan het huis Almelo was een leenkamer verbonden, die bestond uit de Grote en Kleine Leenkamer. 
Door deze leenkamers geschiedde de registratie van de verschillende beleningen, die dienden tot het 
scheppen van rechtszekerheid voor de belanghebbenden. Deze registratie gaf een beeld van de 
eigendom van verschillende goederen en rechten, alsmede de herkomst daarvan. Thans zijn de 
archieven van de leenkamer nog slechts van historisch belang. Zij geven veel informatie over 
benamingen van percelen grond en boerderijen, en ook bevatten zij belangwekkende genealogische 
gegevens. Daarnaast valt uit de verschillende registraties van verstrekte renten en hypotheken veel op 
te maken over economische aangelegenheden, als de hoogte van rente en daarvan afgeleid de 
kapitaalschaarste of -overvloed. De leenkamer van het huis Almelo wordt gerekend tot de particuliere 
leenkamers. Dat wil zeggen, dat door de heren van Almelo goederen en rechten, die zij zelf weer van 
anderen in leen hielden, door hen opnieuw in leen werden uitgegeven als zogenoemde achterlenen. 
De heer van Almelo ontving zijn lenen van verschillende leenheren. De belangrijkste was de 
landsheer van het Oversticht, de bisschop van Utrecht; naderhand de vorsten uit het Habsburgse huis 
en tenslotte de Staten van Overijssel, als soevereine opvolgers van de landsheren. 
 
Dat erve ende guet, gehieten Lovelding, myt al synen tobehoir, gelegen in den kerspel ende 
buyrscap van Merkele, tot enen Stichts leenrechte.  
In 1475: "Den hof te Loefeldynck". In 1717: "Loeveldinck"; 1745: "Leuvelink". 
1451 sep 19  
Geert Lovelding. Get.: Geert Sticker en Albert van Hengevelde. 
1479 apr 27  
Johan Loeveldinck, met de ledige hand. Get.: Roloff van Covorden, Stichts leenman, en Johan 
Wyfferdinck, eigen leenman. 
1503 sep 24  
Johan Loveldynck. Get.: Volkier Sloeth en Arnt Pigge. 
1523 jan 18  
Hermen Leveldinck, na de dood van zijn vader Johan Loveldinck. Get.: Otto van Bellynckhoff en 
Eygbert van Rechteren, Stichtse leenmannen. 
1555 feb 1  
Johan Laveldynck, na de dood van zijn vader Herman Laveldynck. Get.: Otho van Bellynchave en 
Herman van Kemenade. 
1559 apr 20  
Geirt Laveldynck, minderjarige oudste wettige zoon van wijlen Johan Laveldynck, onder hulderschap 
van Johan ten Tye. Get.: Herman van Westerholt en Johan Splynter. 



1564 dec 19  
Herman Loeveldynck, minderjarige broer van wijlen Gerdt Loeveldynck, onder hulderschap van Johan 
ten Tye. Get.: Tonies de Reger en Derrick Goessens. 
1575 aug 29  
Herman Loeveldynck, nu meerderjarig, oudste nog levende zoon van wijlen Johan Loeveldyngh. Get.: 
Thonis die Reiger en Diederich Goessens. 
1592 feb 15  
Johan Sweersen van Esploe, als "rechte natuurlijke erfvolger" van zijn zwager Herman Levelding. 
1592 apr 10  
Johan Stuirs te Goor, na opdracht door Johan Sweersen, onder voorwaarde het leen binnen zes jaar 
te bevrijden van alle lasten die zijn voorgangers er zonder toestemming van de leenheer op gevestigd 
hebben. 
1619 jan 31  
Johan Stuirs, burgemeester van Goor, met de ledige hand. 
1620 nov 10  
Johan Stuir krijgt toestemming het leengoed met 800 daler voor zes jaar te bezwaren. 
1625 jun 16  
Jonker Palick van Marckelhoff, als hulder voor Catharina Kalffster, weduwe van Johan Stuir. 
1626 apr 19  
Catharina Calffster, weduwe van Johan Stuir, krijgt toestemming het leengoed te verkopen. 
1627 mei 28  
Wolter Berendsen Cuiper, wonende te Goor, na opdracht door Catharina ten Calffster, weduwe van 
Jan Stuir, geassisteerd door haar hulder de heer Palick Marckloff, met het halve leen. 
1634 nov 24  
Lysbet ten Kalffzer, weduwe van Johan Stoer, en haar kinderen, vertegenwoordigd door Everhardt 
van der Marck, richter te Enschede, krijgen toestemming het halve goed voor f 600,- te bezwaren ten 
gunste van Jasper Dapper, burgemeester van Deventer, en zijn vrouw. 
1637 aug 13  
Hendrick Cuyper, van Goor, met het gehele leen. 
 
Het halve erve en goed Loevelinck in den gerichte Keding, bourschap Markelo.  
1687 feb 28  
De weduwe van Lambert Kuiper, wonende te Deventer, na de dood van haar schoonvader Henrick 
Kuiper te Goor, na kwijtschelding van het leenverzuim. 
1690 sep 26  
Joan Nijeloe, koopman te Deventer, zoals de weduwe Kuypers beleend was. 
1691 sep 22  
Gerhard Pot, burger te Oldenzaal, zoals de weduwe Kuypers beleend was, nadat het leenverzuim was 
vereffend; tevens krijgt hij toestemming hypotheek te verlenen aan Anna Geertruit van den Clooster 
weduwe Rensen tot zekerheid van een geldlening van 300 Carolusguldens. 
1714 mei 14  
Juffer Judith ter Smitten, onder hulderschap van Nicolaes van Boeckholt, met 1/3 deel van het leen. 
1714 okt 13  
Juffer Catharina Cuipers, onder hulderschap van Henrick Kuiper, met 1/3 deel van het leen. 
1717 jul 13  
Wessel van Duiren, na de dood van juffer Judith ter Smitten, met 1/3 deel van het leen. 
1717 jul 26  
Henrick Cuiper, na de dood van zijn moei Catharina Cuipers, met 1/3 deel van het leen. 
1719 aug 30  
Joost Hagedoorn, na de dood van Wessel van Duiren, met 1/3 deel van het leen. 
1720 feb 28  
Anna Potts, onder hulderschap van haar man Henrick Kist, na de dood van haar moeder Anna Cupers 
weduwe Potts, met 1/3 deel van het leen; tevens krijgt zij toestemming het goed over te dragen aan 
Wolter Joseph van Wijnbergen toe Horssen en beide Pollen als aflossing van geleend geld en 
achterstallige renten tezamen bedragende f 600,-. 
1720 okt 22  
Wolter Joseph van Wijnbergen heer tot Horssen en beide Pollen, vertegenwoordigd door dr. 
Theodorus Bruins. 
1720 okt 22  
Lambert Loevelingh, na opdracht door Wolter Joseph van Wijnbergen tot Horssen en beide Pollen. 



1737 dec 24  
Lambert Loevelink, zoals in 1719 Joost Hagedoorn beleend was, met 1/3 deel van het leen. 
1738 dec 11  
Hendrik Kuiper, wonende te Goor, met 1/3 deel van het leen. 
1743 jul 15  
Elsken Loevelink, onder hulderschap van Berent Ennemans, met 2/3 deel van het leen. 
1743 nov 8  
Hendrik Kuyper, met de ledige hand, met 1/3 deel van het leen, zoals hij in 1717 beleend was. 
1743 nov 8  
Hendrik Snel en zijn vrouw Berendina Maria Jabbinge, na opdracht wegens verkoop van 1 augustus 
1743, door Hendrik Kuyper, met 1/3 deel van het leen; tevens verleent hij hypotheek ten behoeve van 
Martina Gerharda van Doorninck, weduwe van schout Jordens, tot zekerheid van een geldlening van 
?500,-.  
Volgens een marginale aantekening van 5 december 1768 vond op verzoek van Derk Hendrik Snel 
royering van de hypotheekinschrijving plaats, na vertoning van een op 5 november 1765 door Martina 
Gerharda van Doornink weduwe Jordens afgegeven kwitantie. 
1760 jan 31  
Jan Loevelink, na de dood van zijn vrouw Elsken Loevelink, met 2/3 deel van het leen, zoals zij op 15 
jul 1743 onder hulderschap van Berent Ennemans beleend was. 
1769 dec 10  
Derk Hendrik Snel, na opdracht door zijn moeder Berendina Maria Jabbinge, weduwe van Hendrik 
Snel, vertegenwoordigd door Hendrik Ant. Ernst, met 1/3 deel van het leen. 
1772 apr 24  
Jan Groot Loevelink, met de ledige hand, met 2/3 deel van het leen. 
1772 aug 3).  
Derk Hendrik Snel, burger en koopman te Deventer, vertegen-woordigd door H.A. Ernst, met de ledige 
hand, met 1/3 deel. 
 
Het halve erve Lovelding, gelegen in den gerigte van Kedingen, bourschap Markelo. In 1680: "Kleyn 
Loveltingh".  
1660 jul 18  
Johann Michoris, gerichtsschrijver te Haaksbergen, met het gehele leen, nadat hij door op 28 juni 
1643 door koop van Hendrik Potthoff en Odilia Stours alsmede van Hendrik Kuyper, weduwnaar van 
Anna Stours, reeds 2/3 deel verkregen had. 
1680 jun 8  
Johannes Michorius, gerichtsschrijver te Haaksbergen, met de ledige hand. 
1681 nov 30  
Henrick Michorius, schout van Hellendoorn, na de dood van zijn vader Joannis Michorius. 
1705 mei 4  
Henrick Michorius, schout van Hellendoorn, en zijn vrouw Margareta Molenschot, verlenen hypotheek 
op het goed ten gunste van de erfgenamen van het kerspel Hellendoorn. 
1717 nov 25  
Johanna Amelia de Meyer, onder hulderschap van haar oom Berent Pothof, procureur, met 1/4 deel 
van het leen. 
1723 feb 16  
Christoffel Sprakel, burgemeester vana Zwolle, met 3/4 deel van het leen. 
1734 jun 25  
Elisabeth de Meyer, onder hulderschap van Johan Albert Willink IUD., advocaat te Zutphen, na de 
dood van Johanna Amelia de Meyer, met de volle en de ledige hand, met 1/4 deel van het leen. 
1739 dec  
Jan Loeveling, na opdracht door Hendrik Hulsbeek, als volmacht van Friederich Neuhaus en Elisabeth 
de Meyer, met 1/4 deel van het leen. 
1745 jul 27  
Catharina Aleyda Jalink, weduwe van burgemeester Christoffer Sprakel, vertegenwoordigd door 
Christoffel Hulsken, procureur, krijgt toestemming tot verkoop van haar 3/4 deel van het leen aan Jan 
Leuvelink. 
1771 jul 8  
Berend van Kleyn Loevelink, na de dood van zijn vader, die dit erve in twee delen (te weten 1/4 en 3/4 
deel) verkregen had. Deze twee delen, die aparte lenen waren, worden nu weer tot één leen 
geconsolideerd. 



1772 apr 24  
Berend Klijn Loevelink, met de ledige hand. 
 
Dat erve ende guet geheten Wisschynck gelegen to Markelo in den gerichte van Risen, tot Stichtz 
rechte. 
1503 sep 12  
Bertolt ten Bussche. Get.: Volkier Sloet en Jacob die Bake. 
1529 nov 10  
Otto van den Bussche, vertegenwoordigd door Brun van Langen. Get.: Mr. Johan van Langen en 
Adolph Reyger. 
1549 aug 23  
Otto van den Bussche vestigt het vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw juffer Kaelen; tevens 
wordt hem toegestaan een rente van 14 mudden rogge per jaar aan haar zoon Henrick Hecket te 
verkopen. Get.: Otto van Bellynchave en Johan Goissens. 
1552 okt 25  
Otto van den Bussche krijgt toestemming het goed bij testament te vermaken aan Johan van Laer toe 
Honloe en diens vrouw juffer Mechtelt van Langen, waarna Johan van Laer alvast wordt beleend. De 
door Otto gevestigde rente komt te vervallen omdat deze vervangen is door een op een ander goed. 
Get.: Renolt van Coverden en Johan van den Boisseler. 
1604 jun 30  
Gerryt van Lhaer tot Honloe, na de dood van zijn vader Gerrit van Lhaer. 
1618 (mei 16)  
Gerrit van Lhaer, met de ledige hand. 
1624 aug 9  
Jasper ten Wruchte, zoals voor hem Gerhardt van Laer beleend was. 
1626 mei 17  
Willem van Laer, na de dood van zijn broer Gerhardt van Laer. 
1659 sep 26  
Jan ter Wrucht, koopman en burger te Deventer. Zijn grootvader en -moeder hadden het erve gekocht, 
waarna zijn vader Jasper ter Wrucht en na diens overlijden Laurens Borchering ermee beleend waren. 
1667 feb 13  
Jan ter Vrucht, burger en koopman te Deventer, krijgt toestemming over het leengoed te beschikken. 
1667 apr 20  
Hermanus Borchering, na de dood van zijn vader Jan Borchering, met 3/8 deel van het leen. 
1690 mei 16  
Joan ter Vrucht, met de ledige hand, met 5/8 deel. 
1699 aug 11  
Herman Borgerinck, burgemeester van Deventer, met de ledige hand, met 3/8 deel. 
1701 mrt 3  
Anneken ter Vrucht, weduwe van Herman Abbinck, onder hulderschap van Joan Sprakel, met 3/8 
deel, waarbij tevens haar testament van 28 februari 1701 goedgekeurd wordt. 
1702 jan 13  
Hermannus Abbinck, als oudste zoon, na de dood van zijn ouders Herman Abbinck en Anneken ter 
Vrucht, met 3/8 deel van het leen. 
1714 apr 30  
Juffer Antonetta ter Vrucht, weduwe van Pieter van Langen, onder hulderschap van dr. Joachimus 
Rutger Liens, na de dood van haar vader Jan ter Vrucht, met 5/8 deel van het leen. 
1714 apr 30  
Herman Abbinck, custos te Groll, en Jacob Egberts namens zijn vrouw, voor zichzelf en voor hun 
[schoon]zusters Gosine Abbinck en Joachima van der Sande, allen erfgenamen van Anneken ter 
Vrucht, weduwe van Hermen Abbinck, met de helft van 5/8 deel. 
1719 jan 17  
Antonetta ter Vrucht, weduwe van Pieter van Langen, vertegenwoordigd door haar schoonzoon Jan 
Henrick Swam, verkrijgt toestemming tot verkoop van haar 5/8 deel. 
1738 dec 11  
Jacob Egberts, voor zichzelf en als volmacht van Herman Abbinck te Grol, met de ledige hand, met de 
helft van 5/8 deel. 
1741 nov 30  
Anthony Jan Egberts, na de dood van zijn oom Hermen Abbink, custos tot Grol, zoals zijn vader en 
Hermen Abbink met dit 5/16 deel beleend waren. 



1757 sep 26  
Swanida Borgherink, onder hulderschap van Wolter Jan Kevink, met 11/16 deel. 
1757 nov 30  
Harmen Jan Egberts, rector van de Latijnse School te Haarlem, als oudste zoon na de dood van zijn 
vader Jacobus Egberts, vertegenwoordigd door Andreas Joan Dull IUD., advocaat te Almelo, met 5/16 
deel, zoals zijn broer Anthony Jan Egberts in naam van zijn vader beleend was. 
1770 jan 2  
Herman Jan Egberts, rector te Haarlem, met 11/16 deel, na opdracht door Swanida Borgerink, 
vertegenwoordigd door procureur W.J. Kevink. 
1770 jul 10  
Herman Jan Egberts, rector te Haarlem, verkrijgt toestemming tot samenvoeging van de door hem 
bezeten delen. 
1772 jun 15  
H.J. Egberts, rector der Latijnse School te Haarlem, met de ledige hand, met het gehele leen. 
 
De thynde uit Badengoedt en het goedt Epping gelegen tot Markel in het gerighte van Kedingen. 
1655 dec 3 
Het kapittel van Sint Lebuinus te Deventer, onder hulderschap van burgemeester dr. Berderis. 
1721 jan 7 
Het kapittel van Sint Lebuinus te Deventer vertegenwoordigd door zijn rentmeester Rudolf Jordens, 
burgemeester te Deventer. 
 
Langerinck off Lutgerink thynden tot Marckeloe. 
1554  
Hermen van Warmelo. 
1562  
De minderjarige zoon van Hermen van Warmelo. 
1575  
Anna Fockinck, weduwe van Hermen van Warmelo, ten behoeve van haar zoon Wibbelt van 
Warmelo. 
 
Lonincks thynde, gelegen in de buirschap Marckel, gerighte van Kedingen, toebehorende de armen 
van St. Anthonisgilde op den Bergh binnen Deventer. 
1611 nov 12  
Sint Anthonisgilde op den Bergh binnen Deventer, onder hulderschap van Everhard Rouse, 
burgemeester te Deventer. 
1655 nov 13  
Sint Anthonisgilde op den Bergh binnen Deventer, onder hulderschap van dr. Henrick Nilant, 
burgemeester te Deventer. 
1721 jan 7  
Het kapittel van Sint Lebuinus te Deventer, onder hulderschap van zijn rentmeester burgemeester 
Rudolph Jordens. 
 
De thiende groff en smal uit het erve Mennerink, gelegen in Twenthe, in den carspel en boerschap 
van Marckel. 
1681 jul 3  
Wilhelmus de Quade J.U.L., secretaris der stad Maastricht en schepen van het grafelijk gericht "van 
den Vroenhove". 
1725 aug 9  
Caspar Wilhelm Carel Lemker de Quade, minderjarige zoon van mr. Johan Lemker, burgemeester, 
commissaris instructeur en griffier van de Staten Generaal te Maastricht, onder hulderschap van mr. 
Joan Beeltsnijder Steenbergen, burgemeester van Kampen en gedeputeerde ter Staten Generaal. 
1729 nov 28  
Rutger Andreas baron Patkul tot Posendorf tot de Cranenburg, landrentmeester van Twenthe, als 
erfgenaam van vrouw Anna van Breda, weduwe van kolonel Gerard Wolfsen, die het leen op 12 aug 
1726 had gekocht maar voordat hij zich ermee had laten belenen overleden was, na opdracht door 
jonkvrouwe Catharina de Quade te Maastricht, vertegenwoordigd door mr. Johan Beeltsnijder 
Steenbergen. 



1730 jan 10  
Rutger Andreas baron van Patkul tot Posendorf verleent een hypotheek van f 2500,- ten gunste van 
juffer Fockinck. 
 
Ovents- off Obincksthynde off Overtthynden. 
1626 jan 11  
Jan Pothoff, na opdracht door Jan Hermsen te Wechele. 
1637 jul 19  
Lubbeken Pothof, dochter van Jan Pothof, vertegenwoordigd door Johannes Michoris. 
 
 
Leenkamerarchief van de havezate Grimberg 
De havezate Grimberg lag in de buurschap Notter - onder het kerspel Rijssen - in het schoutambt 
Kedingen. De bezitter van het goed bezat het recht - mits hij voldeed aan een aantal kwalificaties - 
zich te laten verschrijven in de Ridderschap van Overijssel. In de 18e eeuw behoorde het goed toe 
aan de familie Van Voorst. Van het archief van de havezate zijn tot nu toe slechts enige stukken 
betreffende de leenkamer bewaard gebleven.  
 
De tiende van Hiddink, gelegen onder het dorp Markel, gerigte van Kedingen. 
17-11-1718. 
Wolter Jan van Haarsolte toe den Oldenhoff, na de dood van zijn vader Volcquier van Haarsolte toe 
den Oldenhave. 
21-4-1741. 
Wolter Jan van Haersolte, heer van den Oldenhoff, verkrijgt toestemming om bij testament over het 
leen te beschikken. 
21-3-1752. 
Geertruyd van Haarsolte, weduwe van Wolter Jan van Haarsolte, heer van Oldenhof, Bijssel en 
Wolfshagen, drost van Salland, onder hulderschap van haar schoonzoon Jan Lodewijk graaf van 
Rechteren, heer tot Laar, drost van Isselmuiden. 
7-9-1759. 
Geertruid van Haersolte, vrouwe van de Oldenhof en Bijssel, weduwe van Wolter Jan van Haersolte, 
drost van Salland, met de ledige hand onder hulderschap van Jan ter Horst junior. 
8-9-1759. 
Jan ter Horst junior verkrijgt toestemming om over het goed te beschikken. 
 
Een vierde part van den tienden groff en smal, gaande uyt het erve en goed Loyink (NB 
Timmerarends in dorp), alsmede uyt een stukke lants gaande uyt Hiddinkkamp en ’t geene meerder 
daerinne mogte tienden, alle gelegen in den gerigte van Kedingen en boerschap Markel met sijn olde 
en nije recht en gerechtigheyt. 
14-6-1716. 
Jacobus Vaarenhorst als volmacht en "bloedmomber" van Henrick Goossens Oostendarp, na de dood 
van diens vader Gosen Lambers Oostendarp. 
10-5-1739. 
De leenheer neemt het leen aan zich, na opdracht door Henrik Oostendorp en zijn vrouw Willemken 
Smeings. 
 
Idem een vierde part van de tienden uit het erve en goed Loeink. 
7-8-1726. 
Jan Hermelink te Rijssen vanwege zijn broer Gerrit Hermelink, tegenwoordig in het koninkrijk 
Portugael woonachtig, beide zonen van wijlen Gerrit Hermelink en Agnies ter Avest, beide woonachtig 
geweest te Rijssen, na de dood van zijn vader. 
5-12-1739. 
Jan Hermelink te Rijssen na de dood van zijn vader Gerrit Hermelink. N.B. In de marge: Pro memorie. 
Dit in de voorstaande leenverheffing vermelde vierde part van Looyinkstiende heeft Jan Hermelink op 
den 6-12-1739 aan den leenheer voorgemeld vercoft en overgedragen voor f 350,-. G. Vosding ita 
hic refero. 
 
 
 
 



Leenkamerarchief Hermshuis 
 
Het erve en goed Hermshuis was een leen van de provincie Overijssel. Aan het goed was een 
leenkamer verbonden. In 1762 werd deze van erve Hermshuis in Enter verlegd naar erve Klein Letink 
in Elsen. Na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd zij opgeheven. 
 
RA Gelderland. 0478 Archief geslacht van Lintelo. 
1638. Inv.nr. 143. 
Eigendomsbewijs voor Jan van Lintelo tot de Marsch van de tienden gaande uit het Sickinck of 
Thijmansgoed, gelegen in het ambt Kedingen, buurschap Markelo, afkomstig van Wolter de Rhoode 
van Heeckeren tot de Heest. 
 
De thiende over Sickinck ofte Timansgoet in 't carspel van Markelo, gerichte Kedingen gelegen. 
10-10-1687. 
Timan Marienborgh, burgemeester van Deventer, vanwege de ontvanger Hendrick Marienborgh, na 
opdracht door dr. Hendrick Royer, als volmacht van Herman Engelbert van Ensse, heer tot Heeckeren 
en zijn vrouw Maria Walburgh van Ensse. 
10-12-1688. 
Kapitein Everhardt Marienburgh, als volmacht van de oud-burgemeester en ontvanger Hendrick 
Marienburgh en diens vrouw Agneta Vos, verkrijgen toestemming om over het leen te beschikken. 
17-4-1704. 
Berent Cornelis Marienburgh, zoon van wijlen de ontvanger Timan Marienburgh en Maria Royer, 
onder hulderschap van dr. Everhard Podt, na opdracht door de kameraar Wilhelm Marienburgh, voor 
zichzelf en voor de mede-erfgenamen van wijlen de ontvanger Hendrick Marienburgh en door dr. 
Everhardt Podt, bewaarder van Mastenbroek, als volmacht van Hermina Marienburgh, weduwe van de 
licentmeester Gerrit Podt, van Everhard Marienburgh en diens vrouw Marta Helena Vriesen en van 
Everhard Marienburgh als oom en voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de burgemeester 
Bartold ter Borghorst en Hillegonda Marienburgh. 
18-2-1743. 
Dr. Christoffel Wilhelm Eekhout, lid van de gesworen gemeente van de stad Zwolle, als volmacht van 
Henrick Eekhout, luitenant in het regiment van de generaal-majoor Hop, na de dood van Berend 
Cornelis Marienburgh. 
22-6-1743. 
Jan Kloeken wonende op het erve Kloeken bij Markel, na opdracht door dr. Christoffel Wilhem 
Eekhout, als volmacht van Henrick Eekhout, luitenant te paard in het regiment van generaal-majoor 
Hop, van Bartelt Jan Eekhout, luitenant in het regiment van de generaal-majoor baron Bentinck en van 
Arnoldus van Ermel, predikant te Doornspijk en van diens vrouw Aletta Johanna Eekhout. 
16-11-1756. 
De Hoog Welgeb. Gestr. Heer Willem Reiner baron van Voerst toe Grimbergen, generaal-majoor, na 
opdracht door Jan Kloeke en zijn vrouw Geesken Jolink (=Juurlink) voor een bedrag van f 1665,-. De 
50e penning moet door den Heer coper betaalt worden. 
21-9-1759. 
Gerhardus ter Horst, secretaris van de stad Rijssen, als volmacht van Peter Willem baron van Voerst, 
heer van de Grimberg en de Grote Wede, na de dood van diens vader Willem Reiner baron van 
Voerst, heer van de Grimberg, generaal-majoor. 
13-9-1766. 
Frederik Benjamin baron van der Capelle tot Reysselt, heer van de Grimberg, als hulder en voogd van 
zijn vrouw Joanna Isabelle Bentinck, vrouwe van de Grimberg, na de dood van Peter Willem van 
Voerst, heer van de Grimberg. 
22-10-1784. 
P. Lindenhof, gemeensman te Zwolle, met de ledige hand, als volmacht van F.B. baron van der 
Capellen, heer van Rijsselt, burgemeester van Zutphen en diens vrouw Johanna Isabella Bentinck. 
In 1794 koopt den Heer Baron van Hugenpoth, Heer van Aerdt, van den Heer B. Baron van der 
Capellen, Heer van Rijsselt, de tienden grof en smal gaande uit het erve Thijmans. 
22-5-1794. 
Jan van Ulsen, meester-schilder te Zwolle, als volmacht van F.B. baron van der Capellen. heer van 
Rijsselt, na de dood van zijn vrouw Johanna Isabella baronesse Bentinck. 
25-7-1794. 
Godefridus Franciscus baron van Hugenpoth, heer van Aerdt, na opdracht door Jan van Ulsen. 
 



De thiende groff en smal uit het erve Mennerink, gelegen in Twenthe, in den carspel en boerschap 
van Marckel. 
9-11-1649. 
Martyn de Quade, secretaris van Maastrigt, na de dood van zijn vader Wilhelm de Quade. 
3-7-1681. 
Beleend door Wilhelmus de Quade, secretaris der stad Maastricht en schepen van het grafelijke 
gericht " van den Vroenhove". 
27-5-1740. 
Coenraad ter Swake, burger te Goor, als volmacht van Rutger Andreas baron van Patkull tot 
Posendorph, heer van de Kranenborg, na opdracht door Catharina de Quade, waarvan reeds op 12-8 
1726 de cessie had plaatsgevonden. 
27-5-1740. 
Lucretia Stokmans, weduwe van dr. Samuel Sertorius, predikant te Markel, onder hulderschap van de 
predikant Jan Jacob Slatterus te Goor, na opdracht door Coenraad ter Swake. 
24-11-1758. 
Christiaan Fabius, gemeensman en rentmeester van de geestelijke goederen van de stad Zwolle, als 
volmacht van generaal-majoor Willem Reiner baron van Voerst, heer van de Grimberg, na opdracht 
door de gemeensman mr. Jacob van der Wyck te Zwolle, als volmacht van Jacobus Henricus Meiling, 
predikant te Markelo, voor zichzelf en voor zijn broers en zusters professor Samuel Meiling te Lingen, 
voor zichzelf en als voogd van Harmen Meiling, Frederik Storch en zijn vrouw Christina Meiling, 
predikant Silvester Diderick Meiling te Oldenzaal, predikant Hoseas Meiling te Gilhaus, mr. Willem 
Sertorius Meiling, fiscaal van het drostambt Zutphen en tenslotte ds. Jannes Meiling en de predikant 
Wolterus Dull te Tubbergen en diens vrouw Esina Lucretia Meiling. 
21-9-1759. 
Gerhardus ter Horst, secretaris van de stad Rijssen, als volmacht van Peter Willem baron van Voerst, 
heer van de Grimberg en de Grote Wede, na de dood van diens vader Willem Reiner baron van 
Voerst, heer van de Grimberg, generaal-majoor. 
13-9-1766. 
Frederik Benjamin baron van der Capelle tot Reysselt, heer van de Grimberg, als hulder en voogd van 
zijn vrouw Joanna Isabelle Bentinck, vrouwe van de Grimberg, na de dood van Peter Willem van 
Voerst, heer van de Grimberg. 
22-10-1784. 
P. Lindenhof, gemeensman te Zwolle, met de ledige hand, als volmacht van F.B. baron van der 
Capellen, heer van Rijsselt, burgemeester van Zutphen en diens vrouw Johanna Isabella Bentinck. 
22-5-1794. 
Jan van Ulsen, meester-schilder te Zwolle, als volmacht van F.B. baron van der Capellen, heer van 
Rijsselt, na de dood van zijn vrouw Johanna Isabella baronesse Bentinck. 
25-7-1794. 
Godefridus Franciscus baron van Hugenpoth, heer van Aerdt, na opdracht door Jan van Ulsen. 
 
 
Leenkamerarchief van de havezate Saasveld 
De havezate Saasveld lag in de buurschap Dulder in het richterambt Oldenzaal. De bezitter van het 
goed - mits voldaan werd aan een aantal kwalificaties - had het rechte verschreven te worden in de 
Ridderschap van Overijssel. De havezate behoorde in de 16e en de 17e eeuw aan de familie Van 
Reede.  
 
't Goede geheeten Boeldinck geleegen in den kerspell van Marckeloe. 
29-3-1547. 
Otto van den Buysche, burger van Deventer. 
29-3-1547. 
Otto van den Buysch verkrijgt toestemming om zijn vrouw juffer Karele te begiftigen met het 
vruchtgebruik van het leen. 
10-6-1554. 
Herman van Langen in plaats van Otte ten Buyschs. 
24-5-1559. 
Johan van Laere te Houlde als hulder en voogd van de minderjarige Geert van Langen, na de dood 
van Herman van Langen. 
28-10-1601. 
Arent de Reyger wordt geciteerd om het leen te verheffen. 



31-12-1601. 
Arenth de Reyger. 
25-11-1616. 
Anna van Langen, vrouw van Arendt de Reyger, met Jacobus Meilinck als haar voogd, verkrijgt 
toestemming van haar testamentaire beschikkingen ten behoeve van haar kinderen. 
2-6-1618. 
Arnoldt de Reyger met de ledige hand. 
3-10-1623. 
Jonker Christopher van Munster wordt op verzoek van Herman de Rheiger en Johan Schenck van 
Niedecken (Nydeggen) in het leengericht geciteerd, evenals op 21-10-1623 en 14-11-1623. 
18-2-1625. 
Christopher van Munster wordt op 3 april a.s. voor het leengericht gedaagd in het Roode Herte binnen 
Oldenzael. 
15-10-1633. 
Johan Schenck van Niedeheim, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Mechtelt van Munster, zoals 
het haar was toebedeeld. 
9-11-1642. 
Wilbert Hermans, hoedemaker te Rijssen, als volmacht van Mechtelt van Munster, weduwe van Johan 
Schenck tot Bevervort. 
29-12-1645. 
Gerrardt van Munster toe Brantlicht, volgens het testament van zijn tante Mechtelt van Munster, 
weduwe Schenck toe Nudeghen (Nydeggen) en Beveroort; tevens krijgt hij toestemming om de 
leenhorigheid van dit goed te verleggen op "syn havesaet toe Ryssen, genoempt 't huys tho Brantlicht. 
 
't Goet Elkinck geheeten geleegen in den kerspell van Merkele, tot Stichts leen. 
23-3-1547. 
Evert Kistemaecker, burger van Goer. 
23-9-1549. 
Willem van Cuellen, geboren te Borckloe, zoon van wijlen Johan en Grete van Coelen. 
30-10-1557. 
Wolter Belman ten behoeve van Jan Beckem, die het leen van zijn tante juffer Pelgrum van Beckum 
had geerfd. 
30-10-1557. 
Willem van Cuelen na opdracht door Wolter Belman. 
30-10-1557. 
Willem van Cuelen, wonende te Swolle, verzoekt met Frans ter Bruggen en Melchior Reyger de 
leenheer een leendag te houden in verband met zijn onenigheid met Evert van den Huerne te Goer. 
 
Het halve erve unde guedt genoempt Elkinck in Twente in die buerschap Markel gelegen mit alle syn 
thoebehoor. 
8-11-1603. 
Berent van Coelen na de dood van zijn vader. 
2-6-1618. 
Bernardt van Collen met de ledige hand. 
4-12-1625. 
Wilhelm then Nover, burgemeester van de stad Goer, als volmacht van Jan van Coln, zoon van wijlen 
Berent van Coln. 
 
Het halve erve Elkinck, waervan die wederhelfte Berent van Coellen thoebehoort. 
8-11-1603. 
Patroclus Boeckelmannus, predikant te Wyhe, mede voor zijn vrouw Willemken Fockincx. 
1-6-1620. 
Willemken Fockinck, weduwe van Patroclus Bokelmannus, predikant te Wyhe, onder hulderschap van 
Martinus Jansen Steenkerck. 
6-11-1620. 
Willem then Nover te Goer, na opdracht door Willemke Fockinck, weduwe van Patroclus 
Bokelmannus, met Christopher Stuer als haar voogd. 
27-3-1634. 
Wessel ten Nover, burgemeester te Goer, als hulder vanwege Fenna ten Nover, oudste dochter van 
wijlen Willem ten Nover. 



10-4-1653. 
Jan Cremer, stadsdienaar te Almelo, als volmacht van Fenna ten Nover, vrouw van Tymen van der 
Werff, verkrijgt goedkeuring van haar testamentaire beschikkingen van 8-4-1653 voor de schepenen 
van Swoll ten behoeve van haar man. 
2-3-1654. 
Thymen van der Warf en Anthonius de Vos, volmacht van Femma ten Oever, vrouw van Thymen 
voors., verkrijgen toestemming om een hypotheek van f 2500,- te vestigen ten behoeve van 
Theodorus Carbasius, brouwer in de Bril te Haerlem. 
2-4-1658. 
Theodorus Carbasius, brouwer in den Brill te Haarlem, verkrijgt toestemming om de hypotheek van f 
2500,- te cederen aan de licentiaat Arnoldus van Boeckholt; tevens verkrijgt Thymen van der Werff 
met goedvinden van Wessel ten Nover, burgemeester te Goor, als oom en voogd over zijn dochtertjen 
Geertruidtien van der Warff, toestemming om de zoëven genoemde hypotheek te prolongeren. 
 
Dat erve to Volkerding mit sinen tobehoeren, gelegen in Marckele, beleend door Bruen van der Maet.  
In 1531 wordt het erve ook aangeduid met de naam Bollering of Bellering. In 1601: "dar die meyer 
Arnt up woenth". 
13-11-1546. 
Bertolt van Langen Goerdenssoen. 
20-9-1553. 
Herman van Langen na de dood van zijn broer Bartolt van Langen. 
24-5-1559. 
Johan van Laere te Houlde als hulder en voogd van de minderjarige Geert van Langen, na de dood 
van Herman van Langen. 
28-10-1601. 
Arent de Reyger wordt geciteerd om het leen te verheffen. 
31-12-1601. 
Arenth de Reyger. 
25-11-1616. 
Anna van Langen, vrouw van Arendt de Reyger, met Jacobus Meilinck als haar voogd, verkrijgt 
goedkeuring van haar testamentaire beschikkingen ten behoeve van haar kinderen. 
2-6-1618. 
Arnoldt de Reyger met de ledige hand. 
3-10-1623. 
Jonker Christopher van Munster wordt op verzoek van Herman de Rheiger en Johan Schenck van 
Niedecken (Nydeggen) in het leengericht geciteerd, evenals op 21-10-1623 en 14-11-1623. 
18-2-1625. 
Christopher van Munster wordt op 3 april a.s. voor het leengericht gedaagd in het Roode Herte binnen 
Oldenzael. 
18-1-1632. 
Christopher van Munster wordt geboden zich in het vervolg te onthouden van het kappen van 
eikenbomen op het goed, dan na toestemming van de leenheer. 
27-2-1632. 
Christopher van Munster na de dood van zijn halfbroer Herman de Reiger. 
 
Het erve genoempt Groete Volkerinck in den gerichte van Kedinghen in de buerschap Markel. 
08-04-1603. Archief havesate Wegdam. Inv.nr. 370. 
Goesen Kremer, burger te Deventer, na opdracht door Henrick van Duiren, burger te Swolle, als 
volmacht van Herman van Langen. 
27-3-1619. 
Gossenn Kremer, burger te Deventer, met de ledige hand. 
16-8-1636. 
Gerrit Nyters, als volmacht van de minderjarige Henrick Cremers te Deventer, na de dood van diens 
vader. 
16-03-1664 GA Deventer. Archief Groote Gasthuis. Inv.nr. 1540. 
Jan Joachim van Reede, Heer tot Saesfelt en Nijenroode, doet kond dat Hendrick Cremer afstand 
heeft gedaan van het leengoed Volckerinck in het geright van Keedingen, buurschap Marckel, 
verzoekende dat Hendrick Jordens daarmede weder beleend mogt worden en dat hij aan dit verzoek 
voldaan heeft. 
 



Het halve erve ende guide geheeten Volckerinck in de buirschap Marckeloe. 
23-6-1631. 
Herman de Reiger; tevens verkrijgt hij toestemming om dit leen te wisselen tegen een zeker allodiaal 
goed in Enterbroek met zijn zwager Lucas Borchers te Havelte in Drenthe. 
23-6-1631. 
Lucas Borchers te Havelte in Drenthe. 
 
 
Leenregister van de goederen van de Proosdij St. Lebuinus te Deventer (1408-1809) 
 
't Goet, Schrijversgoet genant, groot ongeveer 18 mudden geseys in Marckel gelegen, uthbenaemen 
een hoymathe Schrijversslach genant. In 1692: bestaande in huys en gaerden zijnde 3 ackers, een 
stuck saeyland groot 2 schepel op den Esch aan den Langenwech, een stuck achter den 
Breuckencamp en den Klinckencamp, beyde op den Ess groot 2 mudde gesaeys, een stuck achter op 
den Ess groot 1 mudde gesaeys, noch 2 mudde gesaeys in den Ess bij den Coeligenbergh alle 
tegenwoordig bij Broeck Evert gebruyckt wordende, voorts de Hoge-Ribbe 3 schepel gesaeys op den 
Ess, het Peerenboomken op den Ess t'samen 7 schepel gesaeys, het Hoogestuck op den 
Ess 3 schepel gesaeys als Kreyensanck in pacht heeft, mitsgaders de Tuynbree een mudde gesaeys 
op den Ess bij Strateman gebruikt wordende, den Haller heeft in pacht 3 schepel gesaey op den Ess 
achter den Broekenkamp en eyndelijck den Cloeckencamp op den Ess groot derdehalff mudde 
gesaeys waarvan Cloeckers, Nijenhuys en Ponger pagteren zijn. 
5-2-1649. 
Beleend door Henrick Wychman; in de plaats gesteld van een erve in Colmschate. 
10-7-1657. 
Henrick Wychman de Jonge, zoon van Henrick Wychman toe Keppels, richter te Kedingen. 
19-3-1684. 
Gerrit Willem Wychman, burgemeester te Rijssen, na de dood van zijn vader Henrick Wychman. 
7-2-1690. 
Dr. Wolterus ten Brinck, als volmacht van de burgemeester en advocaat Gerhard Wychman, verkrijgt 
consent om het goed ten behoeve van de weduwe van Henrick Raterinck te Goor te verbinden voor f 
500,- caroliguldens à 5% 's jaars. 
30-12-1691. 
Gerrit Willem Wychman, burgemeester te Rijssen, verkrijgt approbatie van zijn testament van 29-12-
1691 verleden voor de schepenen van Rijssen. 
18-11-1692. 
Joanna de Haes, weduwe van de richter Henrick Wychman, als testamentair erfgenaam van wijlen 
haar zoon Gerhard Wilhelm Wychman, eertijds burgemeester van Rijssen, onder hulderschap van 
Joan Vriesendarp. 
18-11-1692. 
Joanna de Haes met Joan Vriesendarp als haar hulder en momber, vestigt ten behoeve van Jacob 
Marienburgh, "servys-meester" binnen Deventer, een hypotheek van f 800,- caroliguldens à 5% 's 
jaars. In de marge staat: De leenpligtigheid van dese plaats is op een verleent apoinctement van 
Schepenen en Raad van 1695 afgekoft voor 100 rijxdalers, die ook aan de heer burgemeester Markel 
zaliger, ingevolge van die aan mij vertoonde hand van de vrouw weduwe Markels, betaalt zijn 
luidende als volgt: 1695 den 29 novembris ontfangen volgens resolutie van Schepenen en Raad van 
de weduwe Wychmans de uitkoop van haar edele erve genaemt Schrijversplaets, de summa van f 
250,-, was getekent, Vreda van Suchtelen, weduwe van Markel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regestenlijst van het Groote en Voorster Gasthuis te Deventer. 
 
No. 1315. H.G. 
1603. Junij 22. 
Johan van Rasfelt zu Twickelo, Holt- en Markerigter te Marckulo, Arent de Reiger, Gerard de Gruter, 
Diederich van Achteuelt en Johan Stuir verkoopen in naam der gezamelijke erfgenamen en 
goedsheeren aan Gijze Kremer en Henrica van Rijsen ehel. een stuk groenland uit de marke, gelegen 
voor aan den haer, langs den Lochtesvoert, met een stuk wegs “ock beluigs denselven voert” langs 
een stuk wegs het Kettels Bouvene (?) zijnde 16 roeden lang en 13 roeden breed, voor een vrij 
onbekommerd goed. 
Op perkament. Met de wat afgesleten zegels en de handteek. der 5 verkoopers. Op de keerzijde: 
“Deze brief is vant goet Foelckerinck.” 
 
No. 1540. H.G. 
1664. Maart 16. 
Jan Joachim de Reede, Heer tot Saesfelt en Nijenroode, doet kond, dat Hendrick Cremer afstand 
gedaan heeft van het leengoed Volckerinck in het gerigt van Keedingen, buurschap Marckel, 
verzoekende, dat Henrick Jordens, als gemagtigde van Gerardt Jordens, Provisor des H.G., 
daarmede weder beleend mogt worden, en dat hij aan dit verzoek voldaan heeft. 
Op perkament. Door den Leenheer geteekend en bezegeld; het zegel in houten doosje. Mannen van 
leen: Gijsbert Koijtenbrouwer en Jasper Hampsink. 
 
No. 1691. 
1745. Aug. 5. 
Abraham Joan van Suchtelen J.U.D. en lid der Gezw. Gemeente beleent namens Maximiliaen 
Heijdentrijk Vrijheer Droste Heere van Visscherink, Darreveldt, Beveren, Asbeck, Visbeck, Kaldenhoff, 
Holtwijk, Haen, Ludikenbeck en Saasveld, Geheime Raad van Z., Hoogvorst. Doorl. van Ceulen. 
Erfdrost van het Hoogstift Munster, Drost van de ampten Horstmar en Ahuis etc., als Stadhouder der 
leenen van Saasveld, Bernhard Elias Dapper Med. Dr. en lid der Gezw. Gem., als Provisor, ten 
behoeve van het Gr. G., met het erve en goed Groot Volkerink in het gerigt van Kedingen, buurschap 
(sic) Markel, gelijk Henrik Jordens namens den Provisor Gerh. Jordens daarmede beleend is geweest. 
Getuigen: Arnold van Suchtelen Burgemeester en Jan Wijnen J.U.D. en lid der Gezw. Gem., 
leenmannen van S. Maria te Utrecht en van den huize Klarenbeek. Op perkament. Met zegel en 
handteek. van v. Suchtelen. 
 
No. 1752. 
1777. Aug. 13. 
Namens Z.E. Clement August Maria Vrijheer Droste, Erfdroste des Hoogstifts Munster, enz. beleent 
Herman Ignatius Trippelvoet, Stadhouder der leenen en Rentmeester van het huis Saesfeld, den 
Procurator Otto Meiling als gemagtigde van den Provisor Berent Elias Dapper, ten behoeve van het 
Gr. G., met lediger had, met het erve en goed Volkering in den gerigte van Kedingen, buurschap 
Markel. 
Met handteek. en opgedrukt zegel in rood lak van Tripp. 
 
No. 1779. 
1791. Sept. 3. 
Jan Everhard Lamberts, Stadhouder der leenen en Rentmeester des huizes Saesvelt, beleent 
namens Z.E. Adolf Heijdenrijk Bernard Vrijheer Droste van Visgerink, Erfdrost des Hoogstifts Munster 
Wimplen, Arnold van Suchtelen Provisor, ten behoeve van het H.G., met het erve en goed Groot 
Volkerink, in het gerigt van Kedingen, boerschap Markele, met lediger hand. 
Met handteek. en opgedrukt lak van Lamberts. Gedaan te Weerselo. 


