
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 Kerspel Goor

In den kerspel van Gore dat Huys to den Bleddinclere.
Z.d. [1379-1382]
Heer Reynolt van Coevoerde, ridder.
1395 jan 25
Reijnolt van Covoerden (?)
In den kerspel van Goer dat hues to den ... .
Doorgehaald. Met een kanttekening : "Habet filius". Aangezien dit gedeelte van BB een afschrift van
na 1433 is en de kopiist soms doorgehaalde beleningen of doorgehaalde gedeelten van beleningen
weggelaten lijkt te hebben, is het waarschijnlijk, dat Reijnolt wel in 1395 was beleend maar het goed
later had vervreemd, waarna in het origineel doorhaling was gevolgd.
Vergelijk het Huis te Goor, waarmee dit goed waarschijnlijk identiek was.

Een stuck lands, dat gelegen is upten Malberghe tot Ghore (myt eenre maet by den Rossums kate).
De woorden tussen ( ) zijn op een later tijdstip door een andere hand toegevoegd.
1394 sep 22
Stijne, vrouw van Aspelaen van Langhe anders genaamd Mulart, als erfgename van haar vader
Sweder van Boclo. Hulder haar man.
Z.d. [1394 sep 22 - c. 1417]
Sweder van Laghe.
Deze belening blijkt alleen daaruit, dat de naam van Stijne hier doorgehaald is en daar die van
Sweder bovengeschreven. De van omstreeks 1417 daterende naamtafel voorin dit deel heeft "Sweder
van Lae". De belening moet dus voor dat jaar hebben plaatsgevonden.
1457 okt 21
Claes van Beveren.
Boekeler Maet bij Goer ende een stucke landes op Malbergen.



1646 jun 23
Wolter van Coeverden na opdracht door Joan Beveren van Twickelo.

Dat huys --- to Bosewinkele --- in den kerspel van Delden.
Z.d. [1379-1382]
Peter van Wolde.
1433 aug 3
Vrederich van Woelde.
Boesewijkele in den kerspel van Ghoer. 1465 en latere beleningen hebben "Boesewinkele".
1688 mrt 15
Willem Henrick van Loon tot Borg Enschede.

Vor borchleen to Goer: den Broningreve ende den Wiinkamp.
Z.d. [1379-1382]
Godert van Heker.
1400 sep 6
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter.
Dat guet, geheiten Bronincgreve, mit allen synen olden, nyen tobehoren. Bij deze gelegenheid
tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed.
1403 feb 25
Reynalt van Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lijsbet van Ghoer.
Bronincgreve in den kerspel van Ghoer, een borchleen. Bij deze gelegenheid tuchtte Reynalt zijn tante
aan dit goed.
1407 sep 16
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt.
Dat erve, geheiten toe Bronincgreve, mitten luden ende mit allen sinen toebehoeren, als dat gelegen
is in den kirspel van Ghoer, --- borchleen --- tot Ghoer.
1416 mei 25
Egbert van Langen na de dood van Lyssbet van Ghoer.
Bronnyncgreve ende to den Damme --- , dat in dat borchleen hoert to Ghoir.

1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Den Hoff toe Bronijgreve, --- . Item die Wyncampe, --- , die in dat borchleen toe Goer hoert.
1681 jan 11
Herman Engelbert van Ensse tot Hekeren.
Wyncampe wordt ook in deze belening niet met name genoemd maar kennelijk gerekend onder de
"ap- en dependentien" van het Huis te Goor.
Op 7 september 1691 werd "een stuk lands, genaamt Wijnkamp" op verzoek van Hermen Engelbert
van Ensse tot Hekeren en krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 25 november 1690 uit
het leenverband ontslagen in ruil tegen de Hagen te Goor.

Den Dam, den Bromeldam --- , gheleghen in den kerspel van Goer.
Z.d. [1379-1382]
Rolof van Hovele.
Z.d. [1394 sep 10 - c. 1417]
Roelof van den Hoevel die Jongen (?)
Blijkens de van omstreeks 1417 daterende naamtafel van beleende personen voorin het protocol BB
was op het verloren fol 20a een belening van "Roelof van den Hoevel die Jongen" aangetekend. Uit
de naamtafel blijkt niet om welke goederen het daarbij ging.
1433 okt 30
Roeleff van Hovele.
1450 apr 15
Roeloff van Huevele na de dood van zijn vader.
1457 okt 20
Roeloff van Hovele.
1478 nov 8
Willem van Hovele na de dood van zijn vader Roelef van Hovele.
1497 jul 19
Willem van Hovele.



1518 jul 19
Willem van Hoevele.
1526 feb 26
Roeloff van Hoevele na de dood van zijn vader Willem van Hoevele.
Op dezelfde dag tuchtte Roeloff zijn vrouw Anna van Heyden aan een 1/3 deel van zijn leengoederen.
1531 nov 30
Roloff vann Hoevell Willemszoen.
1557 mei 20
Roeloff van Hoevel Willemszoen.
1574 okt 18
Roloff van Hoevel na de dood van zijn vader Roloff van Hoevel Willemszoen.
1604 jan 5
Roeloff van Hoevel met lediger hand, zoals hij daarmee op 18 oktober 1574 was beleend, uit hoofde
van het plakkaat van Ridderschap en Steden van 18 juli 1603 op het verheffen van de lenen, met
welke handeling hij "alsoe deser lantschap geagnosceert" heeft.
1628 dec 13
Gerrijt van Hoevel na de dood van zijn vader Roeloff van Hoevell.
Op 13 december 1628 werd "het goet ten Dam" op verzoek van de broers Gerrijt en Roeloff Wolter
van Hoevel en krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 10 november 1628 uit het
leenverband ontslagen in ruil tegen het Westervlier te Stokkum, dat toebehoorde aan hun neef
Pallick van Hoevel.

Den Bromeldam, gelegen in den kerspel van Goer.
1574 okt 18
Herman van Hoevel na opdracht door zijn broer Roeloff van Hovel.
1710 mei 21
Gerhard Wilhelm van Hoevel toe Nienhuis na de dood van zijn vader.

Het erve Dambrink --- bij Hekeren gelegen.
Dit goed werd door Ridderschap en Steden bij besluit van 20 april 1700 op verzoek van ... van Ensse,
weduwe Ensse tot Hekeren, tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen Mensing te Buurse.
1722 apr 18
Joan Ernst Wilhelm van Hovel namens zijn vrouw Anna Isabella van Ensse tot Hekeren, zoals Herman
Engelbert van Ensse daar in 1681 mee was beleend.
Het Huis tot Goor ofte genaemt Hekeren met alle ap- en dependentien van dien.
Dambrink wordt in deze belening niet met name genoemd en, zoals uit de formulering van de belening
blijkt, werd daarmee ook overigens in 1722 geen rekening gehouden. Pas in 1749 wordt "het erve
Dambrink bij Hekeren" uitdrukkelijk genoemd. Ook in 1779 en 1801 is dat het geval.

Die vrijheit van Almeloe --- mitten huyse ten Damme by Goer mit synen toebehoeren.
1485 sep 15
Johan van Voerst, heer tot Keppel, na de dood van zijn vader Zweeder van Voerst.

Dat Huys ende Hoff van Ghoer mit allen horen toebehoren, rechten, olden ende nyen tobehoren, soe
als die gelegen zyn toe Ghoer ende in den kerspel van Ghoer.
1400 sep 6
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter.
Bij deze gelegenheid tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit en enige andere
goederen.
1403 feb 25
Reynalt van Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lijsbet van Ghoer.
Dat huys ende woninge, dair sy nu inne woent, myt allen sinen toebehoren in den kerspel van Ghoer
gelegen. Reynalt tuchtte zijn tante aan dit goed.
1407 sep 16
Wolter van Coverden, zoon van heer Reynalt.
Dat huys ende woninge mit sinen alingen toebehoeren, dair Lysbet van Ghoer, syn moye, nu ter tyt yn
woent, als dat gelegen is in den kirspel van Ghoir.
1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Dat Hues toe Ghoer mit allen synen tobehoer.



1435 okt 16
Reynolt van Covorden na opdracht door zijn vader Wolter van Covorden.
1460 okt 23
Reynolt van Coverden.
Deze aantekening bevatte aanvankelijk ook de formule voor "na opdracht van zijn vader Wolter van
Covorden", die waarschijnlijk letterlijk ontleend was aan de belening van 1435 maar vervolgens is
doorgehaald.
1470 sep 2
Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden.
Op dezelfde dag tuchtte Roelef zijn vrouw Sophya van der Eze van Gramsbergen aan 100 mud rogge
per jaar uit het Huis te Goor en enige andere goederen.
1497 jul 21
Roeloff van Covorden.
1499 sep 19
Reynalt van Covorden na de dood van zijn vader Roeloff van Covorden.
1518 jul 19
Reynalt van Covorden Roloffszoen.
1526 feb 24
Reynalt van Coevoerden Roeloffszoen.
1532 aug 12
Roloff van Coevorden, onmondig, na de dood van Reynt vann Coevorden Roloffszoen. Hulder
Borchart van Westerholt, drost van Vollenho.
1547 apr 28
Agnes van Ytterssom als oudste dochter na de dood van haar vader Johan van Ytterssom Janszoen,
die naaste leenvolger was geweest van wijlen Roeloff of Roelandt van Coevorden, enige zoon van
wijlen Reynt van Coevorden, waarnaast Johan tevens in de zijlinie erfgenaam was geweest van
Hinrich en Agnes van der Eeze en van Gramsberge, maar zelf niet meer in de gelegenheid was
geweest om zich te laten belenen, voordat hij in Duytschlandt in keizerlijke krijgsdienst was overleden.
Hulder haar oom Willem van Buckhorst.
1547 jun 15
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Coeforden, tot haar goede recht na de dood van haar
zoon Roelandt of Roelof van Coeferden. Hulder haar broer Hinrich van Mervelde.
1555 okt 25
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Covorden, met lediger hand. Hulder Dirick van der
Wenge na de dood van Anna's broer Henrick van Mervelde.
1557 mei 25
Agnes van Ytterssom. Hulder haar man Eggerich Ripperda. Op dezelfde dag tuchtte Agnes haar man
aan tienden te Wierden.
In het leenprotocol worden hier nog eens dezelfde redenen voor belening opgesomd, die in 1547
waren aangetekend.
1599 okt 2
Sophia van Ittersum, weduwe Bentincks, na de dood van haar zuster Angnes van Ittersum, weduwe
Ripperda. Hulder haar zoon Hendrick Bentinck.
Voor de specificatie van het zeer omvangrijke complex betrokken leengoederen wordt hier verwezen
naar de belening van 1557.
1639 jan 23
Henrick Bentinck, drost van Sallant, na de dood van zijn moeder Sophia van Ittersum.
Henrick werd beleend met "alle alsulcke parchelen van lheenen", waarmee zijn moeder in 1599 was
beleend.
1681 jan 11
Herman Engelbert van Ensse tot Hekeren.
Het Huis te Goor ofte genaamt Hekeren met alle ap- en dependentien daartoe gehorig.
1695 jun 23
De nagelaten kinderen van wijlen Herman Engbert van Ense toe Hekeren. Hulder hun oom Adrian
Wilhelm Bentink toe Brekkelenkamp.
1722 apr 18
Joan Ernst Wilhelm van Hovel namens zijn vrouw Anna Isabella van Ensse tot Hekeren op dezelfde
wijze als Herman Engelbert van Ensse daar in 1681 mee was beleend.



1737 jul 6
De onmondige kinderen van wijlen de overste Hoevel toe Heeckeren. Hulder dr. Willem Hulsken,
richter te Enschede.
Het Huis Heeckeren cum annexis, gelegen in den gerigte van ... .
1749 mei 7
Joan Frederik van Hoëvel, oudste zoon tot Hekeren, op dezelfde wijze als zijn ouders Ernst Willem
van Hovel en Anna Isabella van Ense tot Hekeren daarmee in 1722 waren beleend.
1779 mrt 4
De weduwe J.M. Bentinck, geboren Van Hövell, na de dood van haar broer J. F. van Hövell. Hulder
G.T. baron van Hugenpoth, heer van Aart.
Op 10 maart 1801 meldde S.Z. Bentinck tot den Brekkelenkamp, echtgenote van G.F. van Hugenpoth
tot Aerdt, aan de leenkamer, dat "het Huis te Goor genaamt Heekeren met alle zyne ap- en
dependentien alsmede het erve Dambrink bij Heekeren geleegen" als "twee distincte lheenen" door
het overlijden van I.M. van Hövell weduwe Bentinck, geboren Van Hövell, op haar was vererfd.
Op 27 juni 1779 werden de van 9 juni 1779 daterende huwelijkse voorwaarden van Sophia Louisa
Bentinck van Breeklenkamp, dochter van bovengenoemde J.M. van Hövell, met Godefridus
Franciscus van Hugenpoth van Aerdt geregistreerd en bekrachtigd in verband met de daarin ten
aanzien van het Huis te Goor getroffen regelingen.

To enen borchleen [to Gore]: --- die molenstede by der older stad to Goer ende enen garden opten
Malberch.
De woorden "to Gore" ontbreken in de omschrijving, maar de belening staat onder het hoofd
"Borchmanne to Gore".
Z.d. [1379-1382]
Jan van Heker.
1389 sep 7
Heer Heinric van der Straten.
Een hoefstat opten Huyse tot Ghoer; den garden opten Malberch; dye watermolen mit oeren
toebehoeren.
1395 apr 18
... [Johan van Heker?], zoals bisschop Arnt van Hoerne hem had beleend.
Enen gaerden up Malborch; een watermolen by der older stat ende een hofstat, gelegen tot Ghore
upten oversten Huijs, alse een borchleen tot Goere, mit alle synen rechten ende toebehoeren.
De naam is opengelaten. De uit omstreeks 1417 daterende naamtafel voorin protocol BB noemt voor
deze plaats echter "Johan van Heker".
1411 nov 2
Wolter van Covorden, nadat Johan van der Straten, ridder, dat was "uutgegaen --- in apenen,
besegelden brieve van Stichts mannen, als Evert van Wilp ende Heynen van den Laer".
Een borchleen tot Ghoir mit sinen toebehoeren, daer dese teenden ende gude hiernae beschreven in
hoeren : --- . Item een gaerde upten Maelbergen ende die Huninghoffstede mitten gaerden.
1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Dat lant op den Malberge. --- . Die Wyncampe, mede ende die campe ende gaerden, die in dat
borchleen toe Goer hoert.

Den wint mitten berghe ende mitter wintmoelen in den kirspel van Ghoer.
1412 feb 10
Wolter van Covorden na opdracht door Henric van Driele geheiten Huppentiere "mit apenen,
besegelden brieven".
1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Den berch ende die wijnt van den kerspel van Goer.

Enen gaerden toe Goer.
1433 aug 3
Johan van Graessen.



Den tienden over den Goer Zellincdam.
Z.d. [1379-1382]
Willam van den Lare die Olde.
Z.d. [1394 sep 10 - c. 1417]
Willem van den Laer (?)
Blijkens de van omstreeks 1417 daterende naamtafel van beleende personen voorin het protocol BB
waren op de verloren folia 20a en 20b beleningen van een "Willem van den Laer" aangetekend. Uit de
naamtafel blijkt niet om welke goederen het daarbij ging.
1433 aug 2
Bruun van den Lare na de dood van zijn vader.
Den tienden over den Goersingdam.
1531 en latere beleningen hebben "Gosingdam".
1615 nov 1
Frans van Asscheberch tho Geyst na opdracht door Agnes van Thye, vrouw van Alexander van Velen,
ridder.
Op 4 november 1630 werden deze tienden op verzoek van Frans van Asscheberch to Geest en
krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 17 mei 1626 samen met de Maat te Goor, Ereking
te Hericke en Voorhorst te Weddehoen uit het leenverband ontslagen in ruil tegen Wissing en Bosing
te Elsen.

Den tiende to Grote Merem in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Godekiin van Wolde.
Z.d. [1394 sep 10 - 1399 aug 12]
Godeken van Wolde (?)
1399 aug 12
Bruijn van Wolde na de dood van zijn broer Goedeken van Wolde.
1407 aug 31
Frederic van Wolde na de dood van zijn vader.
1433 aug 3
Vrederich van Woelde.
Den tienden over dat Meren, groff ende smal.

Dat goed de Horst --- in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Willam van den Lare die Olde.
Z.d. [1394 sep 10 - c. 1417]
Willem van den Laer (?)
Blijkens de van omstreeks 1417 daterende naamtafel van beleende personen voorin het protocol BB
waren op de verloren folia 20a en 20b beleningen van een "Willem van den Laer" aangetekend. Uit de
naamtafel blijkt niet om welke goederen het daarbij ging.
1433 aug 2
Bruun van den Lare na de dood van zijn vader.
Die Horst, gelegen in den kerspel van Goer.
1500 okt 14
Johan van Enschede na opdracht door Bruyn van Lair Bruynszoen.
1531 dec 2
Johann van Enschede na kwijtschelding van het verzuim.
1533 aug 23
Frederich vann Kendenich, onmondig [?], na opdracht door Johann vann Enschede. Hulder zijn vader
Robert vann Kendenich alias Walraven. Het blijkt niet om welke reden Frederichs vader als hulder
optrad.
1562 mei 5
Johan van Kendenich, zoon van Robert van Kendenich genant Walraven, na de dood van zijn broer
Frederick van Kendenich.
1562 mei 5
Robert van Kendenich genant Walraven na opdracht door zijn broer Johan van Kendenich.
1573 apr 4
Johan Ripperda na opdracht door Roebert van Kendenich genant Walraven.



Den Kevelham vor een borchleen to Goer, --- gheleghen in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Wolter Weldam.
1392 ... [jan-dec]
Willam Splinter van den Weldam.
In BA1 is "Wolter" geradeerd en vervangen door "Willam".
1394 jun 24
Herman van Bechem.
1433 aug 3
Johan Beckem, onmondig [?], na de dood van zijn vader. Hulder Gelmer Sticke. Het blijkt niet in welk
verband hier een hulder optrad.
1457 okt 20
Johan Bechem.
1489 mrt 22
Herman van Beckhem na de dood van zijn vader Johan van Beckhem.
1497 jul 23
Herman van Beckhem.
1511 jan 12
Johan van Beckem na de dood van zijn broer Herman van Beckem.
1518 jul 20
Johan van Beckum.
1526 dec 19
Johan van Beckum na de dood van zijn vader Johan van Beckum.
1541 okt 29
Jan van Beckom.
1555 jun 11
Goessen van Raesfelt krachtens een schenking, nadat het goed door confiscatie uit de nalatenschap
van wijlen Marie van Beckom in bezit van de keizer was gekomen.
1556 dec 17
Goessen van Raesfelt, drost van Twenthe.
1556 dec 18
Johan van Beckom.
1557 mei 24
Adriana van Beckom na opdracht door Johan van Beckom. Hulder haar man Gheert Zwaefken.
1604 jan 5
Swaene Swaffkens, vrouw van Roeloff van Hoevell, na de dood van haar moeder Adriana van
Beckum. Hulder... [haar man ?]. De voorafgaande aantekening betreft een belening van Roeloff van
Hoevell met de Dam te Goor.
1658 mei 27
Roeloff van Heuvel na de dood van zijn vader Gerrit van Heuvel.
Het Groote ende Kleine Kevelham, gelegen in den kerspel van Goor voor een borchlheen toe Goor.
1681 jan 10
Christina Elsabe Bentink, weduwe van Rudolf van Heuvel tot Nienhuis, namens hun beider oudste
zoon Gerrit Wilhelm van Heuvel. Hulder I. Issels, rentmeester van Swarte Watersklooster.
1706 jan 19
Gerhard Wilhelm van Heuvel toe Nienhuis na de dood van zijn vader Rudolph van Heuvel.
1706 jan 19
Unico Ripperda toe Weldam, drost van Twente, als koper na opdracht door Gerhard Wilhelm van
Heuvel toe Nienhuis.
1709 mrt 15
Unico Ripperda, drost van Twente, als koper na opdracht door Gerhard Willem van Heuvel tot
Nienhuis.

Den tienden over den Kovelham, smal ende grof, als die gheleghen siin in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Gerijt van Bevervoerde.



Die Luttike Heddene in den kerspel van Gore gheleghen.
Z.d. [1379-1382]
Gerijt Keyge.
1393 dec 29
Geryt Keye.
In den kerspel van Ghoer die Lutteke Heddene, erve ende teende.
1401 apr 8
Wedeken van Lohuus geheten Keye na de dood van zijn vader Gerit.
1416 mei 25
Egbert van Langen na de dood van Lyssbet van Ghoir.
Die Cleyne Hedde in den kerspel van Ghoir.

To Stichtes lene: dat huys ter Maet by Gore.
Z.d. [1379-1382]
Bruen van der Maet.
1394 apr 28
Roeloff ter Maet.
Z.d. [1394 apr 28 - 1423 okt 9]
Rodolphus [ter Maet] na de dood van zijn vader Roeloff ter Maet.
Deze belening blijkt uit een ongedateerde kanttekening: "Habet Rodolphus, ejus filius, cui dominus
infeodavit post mortem patris".
1433 aug 2
Bruun van den Lare na de dood van zijn vader.
Dat erve ter Maet, gelegen in den kerspel van Goer.
1442 nov 1
Bruun van den Lare (?)
Achter de belening van 1433 is op een later tijdstip een notitie betreffende een belening op 1
november 1442 geplaatst, zonder dat er in de naam van de beleende een verandering werd
aangebracht. Misschien was Bruun van den Lare in 1433 nog onmondig en heeft in 1442, mondig
geworden, zelf hulde gedaan.
1457 okt 20
Bruyn van den Lare.
1469 jul 1
Bruyn van Laer Bruynszoen na opdracht door zijn vader Bruyn van Laer onder de voorwaarde, dat als
Bruyn Jr. zonder wettige erfgenaam zou komen te sterven zijn leengoederen zouden vererven op zijn
zuster Lyse van Laer.
1497 jul 19
Bruyn van Laer Bruynszoen onder dezelfde voorwaarde als in 1469.
1499 okt 6
Berndt van Thye na opdracht door Bruyn van Laer Bruynszoen.
1615 nov 1
Frans van Asscheberch tho Geyst na opdracht door Agnes van Thye, vrouw van Alexander van Velen,
ridder.
Op 4 november 1630 werd dit goed op verzoek van Frans van Asscheberch to Geest en krachtens
besluit van Ridderschap en Steden van 17 mei 1626 samen met Eertink te Herike benevens met
Voorhorst te Weddehoen en tienden van Gosingdam te Goor uit het leenverband ontslagen in ruil
tegen Wissing en Bosing te Elsen.

Het lheenroerigh erve het Modders genaemt, gelegen in 't gerighte van Kedingen, carspel Ghoor.
Blijkens de beleningen van 22 april 1709 en van 22 januari 1753 werd dit goed op of kort voor 22 april
1709 tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen de Maat te Diepenheim.
1709 apr 22
Unico Ripperda toe den Weldam, drost van Twente.
Uit de aantekening blijkt alleen, dat Unico Ripperda belening had verzocht.
1710 mei 18
Agnis van Coeverden, weduwe Scheel tot Venebrugge, als ab intestato erfgename van Unico
Ripperda toe den Weldam, drost van Twente. Hulder dr. Wilhelm Hulsken.
Het erve ende goed Modders in het gerigte van Kedingen gelegen.



1710 mei 26
Wilhelm Carel Ripperda toe Verwoolde en de Leemkuyle namens zijn onmondige zoon Mauwrits Carel
Georgh Wilhelm Ripperda als universele testamentaire erfgenaam van Unico Ripperda, heer van
Weldam en Olidam.
Naast het Weldam te Goor wordt Modders hier niet met name genoemd, evenmin als de verdere
leengoederen, die in combinatie met Weldam beleend plachten te worden.
1753 jan 22
Unico Wilhelm graaf van Wassenaar als fideicommissaire erfgenaam van wijlen Unico Ripperda tot
Weldam en Olidam na de dood van Maurits Carel Georg Willem Ripperda tot Weldam en Olidam,
vorige bezitter en fideicommissaire erfgenaam.
Het erve en goed Modders in het gerichte van Kedingen gelegen, waarop gelegd is de lheenplicht van
de Maethe, gelegen in den kerspel van Diepenheim, tot een borchleen des Huizes to Diepenhem.

Moerwinkel, gheleghen tot Wedehoen --- in den lande van Twente.
Z.d. [1379-1382]
De vrouw van Evert van der Ese. Hulder ... .
Z.d. [1379-1382]
Rolof van den Damme.
To borchlene to Gore: --- dat Moerwinkel in den kerspel van Delden.
1490 ... [jan-dec]
Jutte, dochter van Johan Sticke, na de dood van haar vader. Hulder haar grootvader Hermen van
Middachten.
Dat Moerwynkel, gelegen in den kerspel van Goer, voir een borchleen tot Goer, als die van Sebelinge
die oic van den Gestichte geholden hebben.

Den Olydam --- , gheleghen --- in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Gerijt van Bevervoerde.
Z.d. [1379-1382]
Rolof van Hovele.
1604 jan 5
Roeloff van Hoevel met lediger hand, zoals hij daarmee op 18 oktober 1574 was beleend, uit hoofde
van het plakkaat van Ridderschap en Steden van 18 juni 1604 op het verheffen van de lenen, met
welke handeling hij "alsoe deser lantschap geagnosceert" heeft.
1651 okt 17
Joan Ripperda, drost van Twente, na opdracht door Catharina van Splinter, vrouwe van Boimer.
1710 mei 21
Gerhard Wilhelm van Hoevel tot Nienhuis na de dood van zijn vader.

Dat Scharpenzele mit sire toebehoringhe in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Willam van den Lare die Jonghe.
Z.d. [1394 sep 10 - c. 1417]
Willem van den Laer (?)
Blijkens de van omstreeks 1417 daterende naamtafel van beleende personen voorin het protocol BB
waren op de verloren folia 20a en 20b beleningen van een "Willem van den Laer" geregistreerd. Uit de
naamtafel blijkt niet om welke leengoederen het daarbij ging.

Het erve en goed Spekenbrink, gelegen in den gerigte van Kedingen, karspel van Goor.
Op 1 september 1687 werd dit goed op verzoek van Jan Heidentrijk van Koeverden tot Wegdam en
krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 7 juni 1654 tot een Overijssels leen aangenomen in
ruil tegen ten Hecke te Besthmen.
1687 sep 1
Jan Heidentrijk van Koeverden tot Wegdam.
1723 jun 15
Arent Daniel van Coeverden tot het Wegdam na de dood van zijn vader Jan Heidentryk van
Coeverden.
1750 nov 19
De onmondige kinderen van wijlen Arent Daniel van Coeverden tot Wegdam. Hulder hun voogd
Rudolf van Hoevel tot Nienhuis.



1755 jun 27
Joan Heindentryk van Coeverden tot Wegdam, zoals hij daarmee op 19 november 1750 onder
hulderschap van Rudolph van Hoevele was beleend.
1789 nov 13
Arend Daniel baron van Coeverden tot Wegdam na de dood van zijn vader Johan Heidentrijk van
Coeverden tot Wegdam.

In den kerspel van Gore --- dat huys to den Sprokelrewe.
Z.d. [1379-1382]
Heer Reynolt van Coevoerde, ridder.
1406 mrt 25
Reynalt van Cavorden na opdracht door zijn vader heer Reynalt.
Dat huys toe Sprokelreve in den kirspel van Ghoer.
1407 sep 17
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt.
1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Dat Sprokelreve.

Dat guet, geheiten Weecdam, dat een vri eigen guet is.
1400 sep 6
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter. Op dezelfde dag tuchtten de
broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit
goed.
1407 sep 17
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt.
Dat erve then Wegdam mit sinen toebehoeren in den kirspel van Ghoir.

Den Weldam vor des Stichts leen, --- gheleghen in den kerspel van Gore.
Z.d. [1379-1382]
Wolter Weldam.
1392 ... [jan-dec]
Willam Splinter van den Weldam.
In BA1 is "Wolter" geradeerd en vervangen door "Willam". "Splinter van den" is bijgeschreven.
In de marge: "Recipit anno '92 in Renen --- . Promisit domino ad manus infra Octavas Pasche intrare
opidum Daventriensis et non exire dictum opidum quousque solverit domino Arnoldo Krol ad opus
domini Trajectensis 14 bonos florenos Gelrenses ---". Doorgehaald en bijgeschreven: "solutum".
1394 jun 24
Willem Splinter.
Dat guet the Weldam, gelegen in den kerspel van Ghoer, tot des Gestichts leen. Item dat guet toe
Hinderhuys in den kerspell van Ghoer.
1411 nov 16
Wolter Splinter na de dood van zijn vader Willem.
1412 feb 11
Gheryt Borren na de dood van Wolterus Splinter.
1412 feb 25
Gheryt Splinter na de dood van zijn neef Wolter Splinter.
1412 jun 23
Coep Dalssche als koper na opdracht door Wolter van den Weldam, zoon van Trude van den
Weldamme.
Deze belening blijkt uit een aantekening op fol 75: "Nota, dat myn heer van Utrecht Coep Dalssche
beleende van den gueden als die twee copyen hierna beschreven begrepen hebben, beholdelic mallic
syns rechts. --- . Ende myn heer gaf hem die heergewade quijt". Achter deze aantekening zijn twee
grotendeels gelijkluidende akten van 28 februari 1412 geregistreerd, waarin de rechter van Eibergen
verklaart, dat voor hem en twee leenmannen van het Sticht Wolter voornoemd alle goederen heeft
opgedragen, die hij geërfd heeft van Wolter Splinter respectievelijk, dat hij heeft opgedragen "dat guet
ten Weldam mit sinen tobehoir, mit der wyndemolen bij Marcloe, dat Stichts leen van Utrecht is", en
verder alle goed, dat hij geërfd heeft van zijn neef Wolter Splinter, en dat de opdracht in deze vorm
heeft plaatsgevonden, omdat Wolter "van noet syns lyves" niet in staat was voor de bisschop te
verschijnen.



1412 nov 6
Griete, weduwe van Willem Splinter, na de dood van haar zoon Wouter. Hulder haar man Andries van
Heker.
1415 okt 27
Johan Sticken na opdracht door Griete, weduwe van Willem Splinter en vrouw van Andries van Heker.
Op 30 november 1416 wraakten "Gert ende Henric Splinter --- sulken coep van der erffenisse als
Johan Stick gecoft heeft tegen Andries van Hekeren ende Griete, sinen wyve".
1416 dec 15
Wolter Borren na de dood van zijn vader Gerrit Borren.
1433 okt 30
Johan Stick.
Den Weldam mit synen toebehoer, gelegen in den kerspel van Goer, mitten goede toe des Hinders
Huys.
1457 okt 20
Johan Sticke.
1468 jun 21
Johan Sticke na de dood van zijn vader Johan Sticke.
1490 ... [apr 5 - mei 7 ?]
Jutte, dochter van Johan Sticke, na de dood van haar vader. Hulder haar grootvader Hermen van
Middachten.
In deze aantekening zijn plaats van belening, getuigen en jaar van belening wel vermeld, maar de
maand en dag daarvan niet. Wel is daarvoor ruimte gelaten. De voorgaande en opvolgende
beleningen zijn van 6 april en 17 mei 1490.
Blijkens een aantekening achterin BD had Herman van Middachten op 22 maart 1489 namens Jutte
aan de bisschop ter voldoening van het heergewaad een paard geleverd en de verdere bijkomende
kosten voldaan "uutgesondert ofte sy brieve dairaf hebben wolden, dair en is nyet af betaelt", waarop
de bisschop toegestaan had, dat Johan van Bevervoerde, ambtman tot Diephem, Jutte zou belenen
en namens haar hulde ontvangen.
1497 jul 23
Jutte, dochter van Johan Sticke. Hulder Lambert van Oer.
1515 jul 28
Jonge Johan van Twyckeloe, onmondig, na de dood van zijn moeder Jutte, dochter van Johan Stycke.
Hulder zijn vader Johan van Twyckeloe.
1518 jul 21
Jonge Johan van Twickelloe, onmondig. Hulder zijn vader Johan van Twickelloe.
1531 dec 2
Jonge Johan vann Twickelloe.
1537 dec 30
Jutte vann Twickell na de dood van haar broer Johan van Twickell de Jonge. Hulder haar man Uniko
Ripperda.
Op 22 oktober 1549 tuchtte Jutte haar man aan Weldam en andere goederen.
1556 dec 17
Eggerich Ripperda na de dood van zijn moeder Jutte van Twickeloe.
Op 29 oktober 1563 tuchtte Eggerich zijn vrouw Agnes van Ytterssum aan dit goed.
1579 sep 4
Johan Ripperda na opdracht door zijn broer Eggerich Ripperda, drost van Sallant.
Op dezelfde dag tuchtte Johan zijn vrouw Anna van Veermunde aan Weldam en enige andere
goederen.
1601 apr 9
Unico Ripperda, geestelijke, na de dood van zijn vader Johan Ripperda. Hulder Derrick van den
Ruytenborch.
1610 mrt 17
Herman Ripperda na de dood van zijn broer Eggerich Ripperda, die in 1556 was beleend.
1613 sep 22
Unico Ripperda opten Weldam na de dood van zijn vader Johan Ripperda.
Op 26 september 1614 tuchtten Unico en zijn vrouw Anna de Vos van Steenwijck elkaar aan hun
leengoederen; hetzij voor het geheel als er geen nakomelingen waren, hetzij voor de helft als die er
wel waren.



Op 17 januari 1627 werden enige stukken land, die bij het Huis Weldam lagen en door Unico Ripperda
en zijn voorouders uit de marke waren aangekocht, tot Overijsselse lenen aangenomen als onderdeel
van het Huis Weldam.
1638 mrt 18
Joan Ripperda na de dood van zijn vader Unico Ripperda.
1668 jan 22
Unico Ripperda na de dood van zijn vader Jan Ripperda.
1702 jun 8
Unico Ripperda tot Weldam, drost van Twente.
1710 mei 26
Mauwrits Carel Georgh Wilhelm Ripperda, onmondig, als testamentaire en universele erfgenaam van
wijlen Unico Ripperda, heer van Weldam en Olidam, drost van Twente. Hulder zijn vader Wilhelm
Carel Ripperda toe Verwoolde en de Leemkuyle.
Op 1 februari 1753 werd er door ... barones van Lintelo, vrouwe van Vorden, "afdragt gemakt" wegens
de lediger handse en volle handse leenverzuimen van haar overleden man Maurits Carel Georg
Willem Ripperda.
1753 jan 22
Unico Wilhelm graaf van Wassenaar als fideï-commissaire erfgenaam van wijlen Unico Ripperda tot
Weldam en Olidam na de dood van Maurits Carel Georg Willem Ripperda tot Weldam en Olidam,
vorige bezitter en fideïcommissaire erfgenaam.
1767 aug 31
Jacob Joan graaf van Wassenaer Obdam na de dood van zijn vader U.W. graaf van Wassenaer.
1781 mrt 16
Carel George graaf en baanderheer van en tot Wassenaer Obdam als fideïcommissaire erfgenaam
van zijn overleden broer Jacob Johan graaf en baanderheer van en tot Wassenaer Obdam, na herstel
van het verzuim.
Op 15 oktober 1801 verzocht Jacob Unico Wilhelm graaf van Wassenaar tot Wassenaar belening als
enige erfgenaam van zijn overleden vader Carel George graaf van Wassenaar tot Wassenaar.

Dat halve Zinckeldam mit alle synen rechten, olden, nijen tobehoren, als die gelegen zijn in de
kerspel van Ghoer.
1400 sep 6
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter.
Bij deze gelegenheid tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed.
1403 feb 25
Reynalt van Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lijsbet van Ghoer.
Bij deze gelegenheid tuchtte Reynalt zijn tante aan dit goed.
1407 sep 16
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt.
Dat halve Zinckeldam mitten luden ende sinen toebehoeren in den kirspel van Ghoer.
1416 mei 25
Egbert van Langen na de dood van Lyssbet van Ghoer.
Dat Senckeldam halff, mit synre toebehoere, dat in dat borchleen hoert to Ghoir.
1433 okt 30
Wolter van Covorden.
Den Senkeldam.

Particuliere leenkamers

Leenkamer van de Borg Enschede

Dass erbe unde gudt Lutke Bosewinckel ist ein Stichtes lheen, wort mit achtein gulden
verhergewadet, in 't karspel Goor gelegen.
24-10-1611.
Beleend door Wessel ten Nover.
12-12-1681.
Joan ten Nover, burgemeester van Goor.



24-10-1713.
Burgemeester Joan ten Over krijgt toestemming om over het leen voor de dagelijkse richter te
beschikken.
14-7-1720.
Joanna Juditt ten Over onder hulderschap van Joan Becker.
18-9-1744.
Burgemeester en procureur Nicolaus Stoltenkamp, als volmacht van Agnis Crop, weduwe van de
rector Elfers.
28-4-1751.
Gerard Hulsken, burgemeester van de stad Goor, als volmacht van Aleyda Judith Crop (in huwelijk
hebbende Gerrit Pastoor), na de dood van haar zuster Agnes Crop (ovl. nov. 1749), weduwe Elfvers.
5-6-1755.
Jan Wolbers, schoolmeester in Hengevelt, na opdracht door burgemeester Gerhardt Hulsken, als
volmacht van Gerhard Pastoor en zijn vrouw Aleyda Judith Crop, betreffende het ¼ part van het erve
Boeswinkel, lheenroerig onder de Borgh Endscheide, voor f 600,-.
1-5-1757.
Op verzoek van Jan Wolbers, schoolmeester te Hengevelde, ontslaat de leenheer het leen uit de
leenhorigheid. Wolbers koopt dan van Gerrit Pastoor het halve leenhorige erve Boeswinkel incl. een
dagwerk hooyland voor f 1325,- vrij gelt, mits hij coper ook het lopende jaar pagt van Petri 1754 tot
Petri 1755 sal genieten.

Het derde part ende noch een vijfde part van een derde part beide van het halve erve Bosewinkel.
16-10-1713.
Dr. Wilhelm Hulsken als volmacht van Bernard Middelsdorp erfgenaam en leenvolger van N.N. Rump,
voogd van Schapen.

Dem erve ende guidt Grote Bosewinckel, wesende een Stichts leen ten Sutphense rechte, in dem
kerspell Goer en gerichte von Kedingen gelegenn, waervan Wessel ten Nover het Lutticke
Bosewinckel competiert.
30-3-1623.
Willem Wernsinck en zijn vrouw Luttgert verkrijgen toestemming om over het leen te beschikken.
30-11-1634.
Willem Warnsinck.
30-11-1634.
De leenheer ratificeert een akte van verkoop, gesloten tussen Werner Hoofslach en Willem
Wernsinck.
9-9-1636.
Lutger Wernsinck, weduwe van Willem Warnsinck, met het vruchtgebruik van het goed, onder
hulderschap van Henrich Warnsinck.
18-8-1659.
Derck ten Boesewinckel na opdracht door Lutgert met haar neef Arent Bruyninck als haar voogd.
26-4-1678.
Derck de oude en Willem de jonge, bouwlieden op het Boesewinckel, verkrijgen toestemming om het
goed tot onderpand te stellen voor hun schulden aan de weduwe van Hendrick Raeterinck, eertijds
burgemeester te Goer.
18-12-1681.
Jacobus Raterinck, verwalter-richter te Ootmarssum.
1681.
Willem Hendrik van Loon, leenheer, nodigt Derk Boswinkel uit om zijn leenplichten te komen vervullen.
In 1751 is eig. Albert Hellecaete.
10-9-1770.
Op verzoek van Berent Brummelhuis en Gerrit aen de Grote Mensinckhaer ontslaat de leenheer het
goed uit de leenhorigheid. Brummelhuis, uit het Gerigte Haxbergen Boerschap Boekelo, geeft in 1770
aan, van de wed. van Albert Hellekate en de Scholte van Delden, te hebben aangekogt het plaatsjen
Boesewinkel voor f 1800,-.
In 1795 lenen Garrit Groothuis en vrouw Harmina Kartien f 1050,- van den koopman Hendrik Pierik
met als onderpand hun eigendommelijke plaatsjen de (Mensink-)Haar, zijnde dat gedeelte van 't erve
Boswinkel 't welk door compt. bewoond, beploegd en beseten word gelegen in het Karspel Goor.



Leenkamer huize Twickel

Alsoedaenen guedt und erve gehieten die Lutticke Hedde, mit alle synen thobehoir, gelegen in dem
kerspell van Goir, welcher guedt und erve dem huise Twickloe leenroerich is.
19-1-1595.
Johan ten Over, burger binnen Borchloe, gelijk eertijds wijlen Berndt ten Over.
8-1-1620.
Berndt ten Over, burger binnen Bockloe, gelijk eertijds wijlen Johan ten Over.
13-8-1663.
De erfgenamen van wijlen Aeltjen ten Nover verkrijgen toestemming om het leen te verkopen.
4-5-1671.
Bruno van Dam, na de dood van zijn schoonvader Berent ten Noever, burgemeester van Borckeloe.
16-9-1684.
Gerrit Haitinck, als volmacht van Bruno van Dam, burgemeester van Lochem, met de ledige hand.
16-2-1686.
Jan ten Noever, burgemeester van Goor, als volmacht van Bruno ten Dam, burgemeester van de stad
en stadhouder van het schoutambt Lochem en van diens vrouw Elsabe ten Noever, verkrijgt
toestemming om testamentair te mogen beschikken ten behoeve van hun kinderen Johanna
Catharina, Arnold, Bernhard, Anna Maria en Daniel ten Dam.
13-8-1687.
Elsebe ten Nover, weduwe van Bruno ten Dam, onder hulderschap van Joan ten Noever,
burgemeester van Goor.
19-10-1707.
Johan ten Oever, burgemeester van Goor, als volmacht van Arnold van Dam, burgemeester van
Lochem, zoals hem dat bij akte van scheiding en deling was toegevallen.
25-6-1716.
Jan ten Over, burgemeester van Goor, als volmacht van Arent van Dam.
27-6-1726.
Dr. Hindrik Michorius, advocaat, als volmacht van Daniel van Dam, luitenant in het regiment van de
generaal-majoor baron van Keppel, na de dood van zijn broer Arnold van Dam.
21-6-1738.
Dr. Abraham Joan van Suchtelen, lid van de gezworen gemeente van Deventer, als volmacht van
luitenant Daniel van Dam, verkrijgt toestemming om ten behoeve van Werner Vijfhuis, burger-luitenant
en gemeensman van Deventer en zijn vrouw Wilhelmina Beumers, een hypotheek te vestigen van f
2000,- tegen een jaarlijkse rente van 3½ %.
22-5-1769.
Lambartus Thomassen als volmacht van Anna Paulina Jordens, weduwe Vijfhuis, doet de, in 1738
gevestigde, hypotheek royeren.
22-5-1769.
Elsabe Geertruyd van Dam, na afdracht van het gepleegd verzuim, na de dood van haar vader Daniel
van Dam, onder hulderschap van haar man, de advocaat Gerhard van der Sluis, wonende op het
Westervlier.
25-2-1773.
Mr. J.C. Pothoff, secretaris van Goor en advocaat-fiscaal van het drostambt Haexbergen, als volmacht
van Nicolaas Harman Olmius, burgemeester van Lochem, na de dood van Elsabee Geertruyd van
Dam, gehuwd geweest met mr. Gerhardt van der Sluys; tevens verkrijgt hij goedkeuring van zijn op
21-7-1746 opgerichte akte van huwelijkse voorwaarden met Catharina Agatha Versteege.
20-11-1776.
Nicolaas Herman Olmius, burgemeester van Lochem, verkrijgt goedkeuring van zijn testamentaire
beschikkingen ten behoeve van de kinderen van zijn overleden zuster Elsabee Anna Catharina
Olmius, gehuwd geweest met mr. Statius Reinier Westenberg, onder bezwaar van legaten en het
vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw Catharina Agatha Versteege.



Leenkamer huis Heeckeren
De leenprotocollen van huize Heeckeren, hetwelk van oorsprong ook als Huis Bleddinclere of Huis te
Goor werd genoemd, omvatten een tijdperk van anderhalve eeuw (1647-1797).

Het erve ende goet het Senckeldam in carspel van Goor gelegen en het landt of gaerden op den
Malbergh (in 1694 afgespleten) bij Goor gelegen, met haere respective olde en nije gerechticheiden.
14-12-1675.
Beleend door Joan van Coverden, heer tot Scherpensel en de Haer.
3-11-1686.
Dr. Joan van Borckelo als gevolmachtigde van luitenant Enno Christiaan van Rauchbahr en zijn vrouw
Agneta Nicolina van Coeverden met voornoemde goed als een geconsolideerd leen, gelijk Agneta
Nicolina krachtens maagscheid van 20-8-1686 van wijlen haar broeder Joan van Coeverden is ten
deel gevallen.
2-2-1688.
Assweer van Coeverden, heer tot Scherpensel en die Haer, gelijk wijlen zijn vader en broeder ermee
beleend zijn geweest; tevens verkrijgt hij toestemming, het leen te bezwaren voor een schuld van
1300 gulden aan zijn schoonbroeder en zuster luitenant Enno Christiaan Rauchbahr en Nicolina van
Coverden.
2-2-1688.
Idem verkrijgt consent het leen te bezwaren ten behoeve van Joan Jacobs ten Brincke en Aleida
Gelincks voor een schuld van 3000 car. gl. waarvoor mede het huis Het Posthoorn in de Beginestraete
te Deventer is verbonden.
24-5-1689.
Dr. And. Pothoff, secretaris, gemachtigde van Assweer van Coverden, heer van Scherpensel en die
Haer, verkrijgt consent het goed ten behoeve van Jannes Jacobsen ten Brinck en zijn vrouw te
bezwaren met 2200 car. gl. en met 683 car. gl.
24-10-1692.
Aleida Agnis van Coeverden, oudste dochter van het Scarpenzel gelijk haar vader en broeders zaliger
daarmede beleend zijn geweest, met consent tot verkoop aan Jenneke ten Rijne, wed. Piter Bordes.
Hulder haar swager Adam van Heerde.
5-7-1693.
Jenneken ten Rijne, wed. Piter Bordes; hulder haar broeder Henrick ten Rhijne.
15-7-1707.
Doctor Willem Bordes, nagelaten zoon van Jenneken ten Rhijne, wed. Bordes.
5-10-1730.
Henrick Christian Sinapius, beleend met Senckeldam cum annexis "of desselfs gerechte quota",
gemachtigde van zijn oudste zuster Catharina Bordes, oudste dochter van wijlen Doctor Wilm Bordes.
12-4-1731.
Dr. Johan Andries Flenderus, gemachtigde van Catharina Bordes, oudste dochter van wijlen Dr. Wilm
Bordes en huisvrouw van Dr. Daniel Haak.
12-4-1731.
Idem in voormelde kwaliteit, verkrijgt approbatie van een dispositie van Catharina Bordes en haar man
Dr. Daniel Haak op 7-4-1731 te Zutphen gemaakt. Uit deze akte blijkt dat voorgaand echtpaar op 18-
10-1730 binnen Hoorn, waar haar vader dr. Wilm Bordes schepen was, voor notaris Vaal huwelijksche
voorwaarden hebben opgericht en dat zij ter aanvulling daarvan thans elkander - indien zij geen
kinderen nalaten - tot universele erfgenamen benoemen, het leengoed Senckeldam daaronder
begrepen.
7-9-1731.
Bernd Potthoff, burgemeester der stad Goor, als gesubstitueerde gemachtigde van Dr. Daniel Haak,
na doode van zijn vrouw Catharina Bordes, mits uitkeerende den derden voet aan de zusters van zijn
wijlen echtgenoote.
5-7-1732.
Johanna Bordes, tegenwoordig oudste dochter van wijlen Willem Bordes, onder hulderschap van haar
man Arnoldus Jonas Bartholmeussoon, met consent voor den dagelijkschen richter te mogen
procederen of disponeren.
12-10-1733.
Bernd Pothoff, burgemeester tot Goor, gemachtigde van Arnoldus Jonas en zijn vrouw Jantje Bordes,
Peter Schellinger en zijn vrouw Anna Maria Bordes en Christian Sinnapius en zijn vrouw Wilhelmina
Bordes, verkrijgt consent tot de op 16-8-1733 gedane verkooping aan Wolterus Potthoff, secretaris der
stad Goor.



12-10-1733.
Wolterus Potthoff, secretaris der stad Goor.
9-9-1743.
Secretaris Potthoff met lediger hand.
11-12-1764.
Idem, consent tot testeren of tot verkopen.
2-2-1772.
J.C. Pothof, advocaat en secretaris der stad Goor, na doode van zijn vader Wolterus Pothoff, in leven
secretaris dezer stad.
14-3-1780.
Idem, richter van Haaksbergen, met lediger hand vermits het overlijden van den leenheer.
18-8-1787.
Mr. Josias Coenraad Pothoff verkrijgt consent het leen te bezwaren met 2000 caroli gld. ten behoeve
van Antonia Seers, wed. A. Sats, rentende 4%.
5-4-1790.
Idem, verkrijgt consent en approbatie het leen te bezwaren met 1300 car. gld. rentende 3¼ % ten
behoeve van Alb. Aarssen, predikant te Hellendoorn en diens vrouw M.K. Holtsheimer.
22-4-1797.
W. Jalink, advocaat, gemachtigde van den advocaat J.C. Pothoff, verkrijgt approbatie van den verkoop
aan den tegenwoordigen bouwman Jan ten Zenkeldam (=Elkink) en zijn vrouw Janna Zwierink, die
ermee worden beleend, voorbehoudens de losse door verkoper krachtens geregistreerden koopbrief
van 10-3-1797. De koopprijs bedroeg 6000 gulden waarvan 2000 gl. en de opgeloopen rente aan de
hypothecaire crediteur, de wed. Abr. Schulz te Delden wordt betaald, welke hypotheek 18-8-1795 op
het goed was gevestigd. De hypotheek van ds. Aarssen en een op 30-11-1795 gevestigde hypotheek
van 1873 gl., ten profijte van E.D. Trip en J. Jordaan te Haaksbergen, blijven op het goed gevestigd.
Het erve was leenhorig aan den Huize Heeckeren.


