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 Elsen
Avekyng, gelegen in den kerspel van Ryssen.
Waarschijnlijk is hier Aveking te Elsen bedoeld.
1455 feb 9
Henric Splynter na de dood van zijn broer Johan Splynter.
Effinc to enen pondeschen leen van der heerscap van Diepenem.
Z.d. [1379-1382]
Willam van den Lare die Jonghe.
1387 jan 2
Johannes Smyt.
Z.d. [1387 jan 2 - 1393 apr 4]
Beernt Hermanssoen, burger te Deventer, na opdracht door Johan Smyd, burger te Zwolle.
't Guet, geheten Effing, mit al sinen toebehoren, als 't roert van der heerscap van Dyepenhem ende
gelegen is in den kerspel van Rijsen in der buerscap van Elsene.
Sedert 1504 wordt het goed aangeduid als "Essing".
1394 apr 29
Beernt Hermanssoen.
1394 jul 25
Ruloff van Twicloe anders geheten die Voss na opdracht door Beernt Hermanssoen.
1433 aug 3
Roeloff die Voss.
1457 okt 24
Roloff die Vos.
1459 jun 25
Jacob die Vos na de dood van zijn vader Roelof.

1464 jul 4
Egbertus Strubbe, geestelijke, na de dood van zijn oom Jacob Voss. Hulder zijn neef Willem ten
Kolcke.
1497 jul 26
Heer Egbert Strubbe, priester. Hulder zijn neef Willem ten Colcke.
1504 jul 3
Johan Strubbe na de dood van zijn broer heer Egbert Strubbe.
1519 dec 28
Aerndt Strubbe na de dood van zijn vader Johan Strubbe.
1525 jan 14
Aerndt Strubbe.
1532 aug 27
Aernt Strubbe.
1558 feb 28
Johan Strubbe, onmondig. Hulder Joest ter Bruggen.
1612 jun 30
Arnolt Strubbe na de dood van zijn vader Johan Strubbe.
1612 sep 15
Adriaen Rouwaert van Kraenhals van Hottinga na opdracht door Arent Strubbe.
1614 mei 7
Johan van Lair na opdracht door Rouwairt Craenhalss.
"Essing" is hier veranderd in "Effing".
1652 okt 20
Anthonis van Haersolte, onmondig, na de dood van zijn vader Willem van Haersolte, drost van
Bredevoort. Hulder Salomon Lange.
Voogden van Anthonis waren Joan van Haersolte, burgemeester van Swolle, en Rutger van
Haersolte, schout van Hasselt.
1666 mei 7
Anthonis van Haersolte, mondig, deed zelf hulde.
1668 jan 22
Anthoni van Haersolte met lediger hand.
1686 jun 9
Antoni van Haersolte tot Elssen met lediger hand.
1711 mrt 12
Willem van Haarsolte, drost van Isselmuiden.
1732 mrt 13
Antoni Swier van Haersolte tot Elsen.
1734 apr 16
Conradina Willemina van Dedem, weduwe Van Haarsolte, vrouwe van Elsen, namens haar
onmondige zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van Antonie Zwier van Haarsolte tot
Elsen. Hulder doctor Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van Zwoll.
1753 mei 20
Coenraad Willem van Haersolte tot Staveren, Elsen, Bredenhorst en Zwalevenburg, met lediger hand.
1755 mrt 17
Arent van Raesfelt, drost van Haxbergen, na opdracht door Coenraet Willem van Haarsolte tot
Staverden, Zwaluwenburgh en Bredenhorst.
De helffte van vyf mudde gesaeys, gehoort hebbende in 't goet Effinck, gelegen in den kerspel van
Rijssen.
1633 mrt 30
Christopher Mulert na de dood van zijn vader Johan Mulert.
1633 mrt 30
Joan Gerrits na opdracht door Christopher Mulert.
Doorgehaald. In margine : "Dese 5 mudde gesaeys by abuis geteyckent voir lheen, daer sy nochtans
bevonden allodiael".

To Stichts leen : --- dat goet to Everdinc tot Elsen, dat goet ten Seende to Elsen.
Z.d. [1379-1382]
Godert van Heker.
1403 feb 25
Reynalt van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lijsbet van Ghoer.
Everding ende ten Zende, gelegen in den kirspel van Rijsen.
1407 sep 16
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt.
Dat Everding ende 't Sende mitten luden ende mit hoeren toebehoeren, gelegen in den kirspel van
Rijssen.
1416 mei 25
Egbert van Langen na de dood van Lyssbet van Ghoir.
Overdinch ende Hoensenck to Elsen in den kerspel van Ghoir.
Graten Leting in den kerspel van Rysne in der buerscap to Elsen to Stichts lene.
Z.d. [1379-1382]
Willam van den Lare die Jonghe.
Z.d. [1394 sep 10 - c. 1417]
Willem van den Laer (?)
Blijkens de omstreeks 1417 aangelegde 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 goederen het daarbij ging.
Het erve en goed Klein Letink of Wolters, gelegen in Elsen, gerichts Kedingen.
1784 heeft na "Kedingen" nog : "met de daaronder gehoorende vasallagien".
Op 24 april 1762 werd dit goed op verzoek van dr. Arnold Helmich en krachtens besluit van
Ridderschap en Steden van 15 maart 1762 tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen
Hermanshuis te Enter. De achterlenen van Hermanshuis, in het bijzonder de Luttike Hof te
Giethmen en katenstienden over Herman Wesselsgoed, zouden in het vervolg gelden als achterlenen
van Klein Leting.
1762 apr 24
Dr. Arnold Jan Helmig.
1784 jun 7
Mr. Michiel Helmigh krachtens een magescheid van 4 augustus 1781, die hij met zijn broer en zusters
was aangegaan, en na de dood van zijn vader dr. Arnold Jan Helmig.
Den teenden aver Letyng tot Elsene mit hoeren toebehoeren.
1411 dec 3
Egbert van Almeloe na opdracht door zijn moeder Bate van Almeloe.
1413 okt 3
Frederic van der Eze na opdracht door Egbert van Almeloe. "Ende dairup dede uns die vurgenoemde
Frederic loffnisse, die wy van hem namen, dat hy die gude tot Egberts beste brengen sall ende sinen
oirber dairynne pruven". Alle alsullic guet, leen ende eygen, als hy [Egbert] upten dach hadde.
Loding --- in den kerspell van Rysen.
1394 aug 25
Pilgrim Sticke.
1408 okt 7
Aerndt Sticke na de dood van zijn vader [Pilgrim Sticke].
1433 aug 2
Gelmer Stycke na de dood van zijn vader Aernt Sticke.
1433 okt 30
Bernt Stick.
1442 apr 15
Geert Sticke Berntssoen na de dood van zijn vader.
1475 feb 16
Johan Stecke na de dood van zijn neef Geryt Stecke.
Loeding, gelegen tot Elsen in den kerspel van Rysen.

1621 nov 12
Anna Hilaria Ripperda na opdracht door Unico Ripperda opten Weldam. Hulder haar man Conraedt
Ludolph van Keppel.
Op 26 juni 1643 werd het gesloten testament van Anna Hilaria Ripperda, vrouw van Conraet Ludolf
van Keppel bekrachtigd.
1688
Johan Ludolph Mulert, zoals zijn grootmoeder Anna Hilaria Ripperda genaamt Keppel daarmee in
1621 was beleend.
1710 mei 29
Lucia Anna Mulart, Derk Mulart toe den Backenhage, ritmeester, Conraad Willem Mulart, kapitein,
benevens hun onmondige zuster en broer Janna Mechtelt en Johan Ludolf Mulart, tesamen na de
dood van hun vader Joan Ludolf Mulart, heer van Backenhage. Hulder Henrik ter Braak.
1717 jan 20
Johanna van Haersolte, weduwe Van Haersolte toe Bredenhorst, als koopster na opdracht door Lucia
Anna en Johanna Meghtelt Mulert. Hulder haar oudste zoon Willem van Haersolte toe Elsen, drost van
Isselmuyden.
Dat Nyehuys oppen Merssche --- leen miins heren van Utrecht in dienstmannestad.
Z.d. [1379-1382] Evert van Langhen.
1407 sep 17
Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt.
Dat Nyehuys, gelegen in der buerscap tot Elsne in den kirspel van Ryssen.
In dienstmansstad : --- , ende voertmeer den tienden tot Elsenne, grof ende smal alse over Odinc,
over Avekinc, over Aelberinc ende over dat Blomendal.
Bij gelegenheid van de belening van nagenoemde "Gertruyt" werd achter "- stad" nog toegevoegd : "to
Stichts leen".
Z.d. [1382-1384 ?]
... [Albert ?] van den Reve.
Z.d. [1386-1393 ?]
Gertruyt, dochter van Albert van den Reve. Hulder haar man Everd van Bevervorde.
1393 dec 31
Gese, dochter van Aelbert van den Reve. Hulder Johan van den Reve.
1412 feb
Goedert van Langen na opdracht door Gese, dochter van Aelbert van den Reve.
1433 okt 30
Bruyn van Dulre.
Den tienden, groff ende smal, over Alberting, gelegen in der buerscap toe Elsen in den kerspel van
Rysen. De andere tienden worden niet meer genoemd.
Tevenbrincke --- in den kerspel van Rysen.
1394 aug 25
Pilgrim Sticke.
1556 dec 17
Eggerich Ripperda na de dood van zijn moeder Jutte van Twickeloe.
1610 mrt 17
Herman Ripperda na de dood van zijn broer Eggerich Ripperda.
1620 sep 15
Unico Ripperda opten Weldam tot zijn goede recht, zoals Eggerich Ripperda daarmee was beleend.
Aan Unico werd toegestaan Tevenbrink en andere bij deze gelegenheid genoemde leengoederen
tussen hem en zijn zusters deelbaar te maken, ingeval hij het aanhangige proces tegen zijn oom
Herman zou winnen.
Wassinc ende dat Bloemendael, gheleghen tot Elsen --- in den lande van Twente.
Z.d. [1379-1382]
De vrouw van Evert van der Eze. Hulder ... .
1457 okt 20
Derick van Tye.
Wassing ende dat Bloemendaell in den kerspell van Ryssen bij Johan van Grymbergen.

De goederen Wissinck ende Bosinck mett een katerstede by Wissinck, genoempt de Weversstede,
t'samen in Elssen gelegen.
Op 4 november 1630 werden deze goederen op verzoek van Frans van Asscheberch to Geest en zijn
vrouw Sophia van Carthusen en krachtens besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 17
mei 1626 en 4 november 1630 tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen Voorhorst te
Weddehoen, de tienden van Gosingdam te Goor, de Maat te Goor en Ederking te Hericke.
In hun hier aangetekende besluit van 17 mei 1626 hadden Gedeputeerden ingestemd met de ruil van
de Maat tegen Wissink en Bosink "also by attestatie is gebleecken, dat die voirseide twie erven beter
sijn als het voorseide goet de Maet". In het besluit van 4 november 1630 werden ook de andere
goederen bij de ruil betrokken.
1630 nov 4
Frans van Asscheberch to Geest.
1630 nov 4
Johan van Laer, drost van Haexbergen, na opdracht door Frans van Asscheberch to Geest.
1686 jun 9
Antoni van Haersolte tot Elssen, zoals Johan van Laer daar in 1630 mee was beleend.
Het goed Wissink met een katerstede by Wissink, genaamt de Weversstege, tezamen in Elssen
gelegen.
1732 mrt 13
Antoni Swier van Haersolte tot Elsen.
1734 apr 16
Conradina Willemina van Dedem, weduwe van Haarsolte, vrouwe van Elsen, namens haar onmondige
zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van Antonie Zwier van Haarsolte tot Elsen. Hulder
doctor Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van Zwoll.
1753 mei 20
Coenraad Willem van Haersolte tot Staveren, Elsen, Bredenhorst en Zwalevenburg, met lediger hand.
1755 mrt 17
Arent van Raesfelt, drost van Haxbergen, na opdracht door Coenraet Willem van Haarsolte tot
Staverden, Zwaluwenburgh en Bredenhorst.
Hett erve ende goett Boessinck in Elsen gelegen.
1636 feb 1
Lubbert van Rensen, richter te Oldensael, en zijn vrouw Geertruit Donckels na opdracht door de
curator van de boedel van wijlen Joan van Laer, drost van Haexbergen.
Op 20 januari 1653 kreeg Geertruit Donckels, weduwe van Lubbert van Rensen, toestemming voor de
gewone rechter over haar leengoederen te testeren.
1637 nov 23
Adolff van Rensen na de dood van zijn vader Lubbert van Renssen.
1668 jan 24
Adolph van Renssen, richter te Oldensel, met lediger hand.
1679 jul 8
Daniel van Rensen na de dood van zijn zuster Alida van Rensen, weduwe Bloemendal.
1720 okt 5
Adolf Lubbert van Rensen na de dood van zijn grootvader Adolf van Rensen en na herstel van het
verzuim, dat zijn vader Adolf Lubbert van Rensen had gepleegd.
1776 mrt 20
Lubbert Frederik van Rensen na de dood van zijn vader A.L. van Rensen.
1782 okt 1
Johannes Hulsken, advocaat, ten behoeve van de kerkeraad van Oldenzaal als testamentaire
erfgenaam van wijlen Lubbert Fridericus van Rensen, na herstel van het verzuim.
1783 mrt 7
Woltera Geertruid barones van Wijnbergen, weduwe van Andries baron Schimmelpennink van der
Pije, heer van Beyde de Pollen, etc., na de dood van Lubbert Frederik van Rensen. Hulder dr. N.
Fabius.
1789 nov 13
Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam, zoals de kerkeraad van Oldenzaal daarmee was beleend
na herstel van de verzuimen.
1789 nov 13
Hermannus Boesink als koper na opdracht door Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam.

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.
Den tenden t' Elsen.
In 1596: over de erven "genompt Henrickingk, Ribberdingk, Assingk, Groten Letingk,
Wennekingk, Hakingk, Lendtferdingk, Hegeman, Ten Rha, alle gelegen onder den gerigte to
Ryssen und burschappe Elsen".
[1488]
Deryck van Vorst. Get.: Steyn ten Water en Ghert Borre.
1505 aug 18
Johan van Voerst, gelijk het zijn [voor]vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij boedelscheiding
was toebedeeld. Get.: Johan Splitlof, eigen leenman, en Johan van Haerst, Stichts leenman.
1545 jun 1
Peter van Voirst. Get.: Albert van Vylsteren en Otto van Bellynchave die olde.
1561 mei 23
Herman van Voirst, zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was. Get.: Herman ter Kemenade en
Anthonies Reger.
1596 jan 2
Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de
Reiger, krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten
gunste van Johan Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters.
1619 okt 12
De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening.
1622 okt 3
Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman van
Voorst in 1561 beleend was.
1629 jul 12
De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde
van Voorst, na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna Anthonis van Dornick.
1629 jul 28
De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het leengoed
te beschikken.
1648 mei 1
Peter van Voorst toe Beerse, juffer Adriana van Voorst toe Beerse en Maria van Voorst toe Beerse,
abdis van Ter Hunnepe, allen vertegenwoordigd door jonker Henrick Schaep ten Damme.
1648 aug 3
Peter, Adriana en Maria van Voorst, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern IUD., rentmeester van
Ter Hunnepe, krijgen goedkeuring van hun testament.
1649 mei 25
Juffer Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern die
tevens haar hulder is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse.
1650 jan 30
Maria van Voorst, abdis van het Stift ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van wijlen
jonker Van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder
voorbehoud van het levenslang vruchtgebruik voor haarzelf.

1650 feb 1
Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen
van Voorst toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria
van Voorst.
1680 sep 9
Juffer Odilia Anna van Voorst, onder hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar voogd Peter
Janse Backer, zoals het leen haar bij boedelscheiding van 17 februari 1659 toebedeeld was.
1690 sep 15
Juffer Odilia van Voorst en Peter van Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia Alegunda van
Broeckhuysen bekennen de weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te Goor en haar
schoonzoon pastoor Rotger Kuyper beiden f 500,- schuldig te zijn, tot zekerheid waarvan zij
hypotheek verlenen op de tienden uit Ribberink en Rotman.
Volgens een marginale aantekening van 30 maart 1723 is de lening door Rotger Kuiper met interest
gekwiteerd door Johanna Coupers en Hendrik Schrunders, echtelieden, na voldoening door Wilhelm
Reiner van Voorst toe den Grimbergh. Volgens een aantekening van 23 april 1725 vond voor de
andere lening eenzelfde kwijting plaats.
1692 mei 13
Juffer Odilia Anna van Voorst van Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant IUD., met de
ledige hand, na de dood van procureur De Pomerede.
1699 aug 2
Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder
hulderschap en vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt
hij hypotheek op de tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1.000,- verstrekt door Stephen van
Rhemen toe Rhemenshuysen.
Volgens een onderstaande aantekening van 18 september 1716 is deze vordering gecedeerd aan
vrouw Brucherus.
1710 mei 22
Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henriëtta Anna van Voorst, dochters
van de Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij
toestemming op de tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send,
tot zekerheid van een geldlening van f 1.000,-.
Volgens een ongedateerde marginale aantekening is deze hypotheek doorgehaald.
1716 sep 18
Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft geërfd
van haar moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een
geldlening van f 500,-.
1738 dec 11
Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder
hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst toe de Grimberg, met de ledige hand.
1761 jul 21
Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Joan van
Hattum IUD., advocaat te Zwolle, na de dood van haar zuster Adelgonda Helena van Voorst, na
afdracht wegens het leenverzuim.
1771 dec 5
E.M. baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de
dood van haar hulder de advocaat Johan van Hattum, met de ledige hand.
Den erve ende gode, geheiten Haeckynck, gelegen in der borsschaep to Elsen in den kerspell ende
gerychte van Rysen. In 1503: "Hadekynck"; 1634: "Hayckinck"; 1642: "Hoyckinck".
1485 nov 5
Zeiger van Rechteren van Voerst, voor een verlaten leen, zoals Roloff van Peisye, diens voorvaderen
en nakomelingen beleend waren. Get.: Henryck van Peyse, eigen leenman, en Henryck van
Bevervorden, Stichts leenman.
1503 sep 12
Bertolt ten Bussche, na aankoop van heer Otto van Rechteren, ridder. Get.: Volkier Sloet en Evert
van Langen.
1529 nov 10
Juffer Wygbolt van den Bussche onder hulderschap van Brun van Langen. Get.: Mr. Johan van
Langen en Adolph Reyger.

1550 feb 15
Otto van den Bussche, na de dood van zijn zuster juffer Wygbolt van den Bussche; tevens vestigt hij
op het goed vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw juffer Kale. Get.: Otto van Bellynchave die olde
en Johan Goissens.
1552 okt 25
Johan van Laer tot Honloe, na opdracht door Otto van den Bussche en zijn vrouw juffer Kale zijn
vrouw. 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 Laer.
1618 mei 16
Gerryt van Lhaer, met de ledige hand.
1626 mei 17
Willem van Laer, na de dood van zijn broer Gerhardt van Laer.
1634 nov 22
Jonker Hendrik van Laer tot Baerle, vertegenwoordigd door Willem Lippert.
1642 okt 5
Wilhelm van Haersolte toe Elsen, drost van Bredenvoort, vertegenwoordigd door Tomas Tomassen
den ouden, rentmeester.
1652 okt 20
Salomon Lange, kamerbewaarder van de Staten van Overijssel, na opdracht door jonker Joan van
Haersolte, burgemeester van Zwolle, en jonker Rutger van Haersolte toe den Cranenborch,
hoogschout van Hasselt, als voogden over jonker Anthonis van Haersolte, zoon van wijlen jonker
Wilhelm van Haersolte tot Elsen, drost van Bredevoort.
1666 mrt 8
Antoni van Haersolte, nu meerderjarig.
1680 jun 3
Antoni van Haersolte tot Elssen, met de ledige hand.
1735 jun 7
Vrouw Conradina Willemina baronesse van Dedem, douarière Van Haersolte, vrouwe tot Elsen,
Staverden en Swaluwenburg, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon jonker Coenraad
Willem van Haersolte, onder hulderschap van Willem van Arnhem IUD., griffier van de Ridderschap
van Overijssel.
1760 mrt 27
A[rent] van Raesfelt tot Elsen, vertegenwoordigd door J.C. Pothoff IUD. en advocaat te Goor, zoals
hiervoor Conradina Willemina baronesse van Dedem beleend was.
1772 jul 9
Baron van Raesfelt, drost van Haaksbergen, vertegenwoordigd door mr. Paulus Putman, griffier van
de Ridderschap van Overijssel.
Den thenden groff ende smal over Grote Letynck [...] in den kerspel van Risen ende in der burscap to
Elsen tot Stichtz rechte. In 1596: "Groot Letingh". In 1772: "Groot Lietink".
1506 okt 4
Roloff van Langen, voor een ledig leen. Get.: Claes to Kemmenade en Berent to Mokelenkothe.
1688 jul 20
De rentmeester van het rentambt Sibculo en Albergen Ter Bruggen, ten behoeve van de provincie
Overijssel, waarbij het grote leenverzuim vereffend wordt en het leen, dat al van ouds een leen van
het huis Almelo was, van beide zijden als leengoed erkend wordt.
1699 okt 26
Henrick Adolph Bentinck, rentmeester van Sibculo en Albergen, na de dood van de vorige rentmeester
de heer Ter Bruggen.
[1741 dec 31]
Jan Hendrik Stuerman, rentmeester van Sibculo en Albergen, met de volle en de ledige hand.
1759 nov 12
F.A. baron van Ittersum tot den Oosterhof, provinciaal rentmeester van Sibculo en Albergen,
vertegenwoordigd door de procureur J.W. Harwig, na de dood van Jan Hendrik Stuirman.
1772 nov 25
F.A. baron van Ittersum tot de Oosterhof, als rentmeester van Sibculo en Albergen, met de ledige
hand.

Den tenden uit het erve Klein Lietinck in den buirschap Elsen gelegen.
1650 feb 1
Ernst van Ittersum toe den Oosterhof, kolonel, als vader en voogd van jonker Ernst van Ittersum de
jonge, na opdracht door Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe.
1662 jul 2
Ernst van Ittersum tot den Oosterhof junior, nu meerderjarig, met de ledige hand.
1665 feb 1
Michael Helmichs, wonende te Goor, na opdracht door Ernst van Ittersum tot den Oosterhof.
1680 jul 17
Michaël Helmich, met de ledige hand.
1696 jun 17
Balthasar Helmichs, na de dood van zijn vader Michaël Helmich.
1712 nov 4
Gerhardus Helmich, na de dood van zijn broer Balthasar Helmich.
1726 nov 17
Michiel Warnerus Helmigh, na de dood van Gerhardus Helmigh, met de halve tienden.
1726 nov 17
Warnerus Hoefslagh, na opdracht door Michiel Warnerus Helmigh, met het halve leen.
1726 nov 17
Warnerus Hoefslagh, na de dood van Gerhardus Helmigh, met het halve leen.
1739 aug 25
Dr. Arnold Joan Helmig, als testamentair erfgenaam van Warnerus Hoefslag, met het halve leen.
1739 aug 25
Dr. Arnold Joan Helmig, als testamentair erfgenaam van wijlen Warnerus Hoefslag, met de andere
helft van het leen.
1767 apr 1
Dr. Arnold Jan Helmich, vertegenwoordigd door Gerrit Coster Gerritsz., verzoekt samenvoeging tot
één leen, hetgeen gebeurt.
1772 okt 27
Dr. Arnold Jan Helmich, vertegenwoordigd door Gerrit Peppels, koopman te Almelo, met de ledige
hand.
Dat erve ende guet, geheten Rosynck, mytten thenden groff ende smal tot Stichtz rechte [...] so dat
gelegen is in der burscap to Elsen ende in den kerspel ende gerichte van Risen. In 1570: "Roessinck".
1503 sep 25
Johan Goessen ter Avest, na de dood van zijn vader. Get.: Volkier Sloet en Johan Borre.
1503 sep 25
Johan de Reyger, na opdracht door Johan Goessen ter Avest. Get.: Volkier Sloet en Johan Borre.
1529 nov 10
Adolph Reyger; tevens vestigt hij het vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw Merryken. Get.: Johan
van Langen en Brun van Langen.
1558 jan 2
Arendt Reyger, richter van Delden, na opdracht door Merykens Reygers, weduwe van Adolph
Reygers, en haar dochter Aleff Reygers, met haar voogd Otto van Langen. Get.: Otto van
Bellynckhave en Johan Goissens.
1559 aug 10
Thonis Reyger als hulder voor de weduwe en minderjarige kinderen van Arendt Reyger. Get.: Herman
van Kemenade en Johan Goissens.
1562 apr 20
Roleff van Koverde, na opdracht door Anthonies Reyger, als hulder voor de minderjarige kinderen van
wijlen Arnt [Reyger]. Get.: Jurien Bermeltloe, richter van Kedingen, en Wolter van Koverde.
1562 apr 20
Wolter van Koverden, als hulder en voogd van juffer Henrik van Harsolte en haar minderjarige
kinderen van wijlen Christoffer van Koverde. Get.: Jurien van Bermentlo, richter van Kedingen, en
Thonies Reger.
1566 nov 28
Elsen van Lymberch, weduwe van Albert van Lymberch, onder hulderschap van haar zoon Geridt van
Lymberch, na opdracht door Wolter van Coverden, als hulder en volmacht van juffer Henrick van
Haersolte en haar echtgenoot Menthe, ridder [= Wilcko Entens van Mentheda]. Get.: Anthonies de
Reger en Derrick Gossen.

1570 jul 21
Elsen, weduwe van Albert van Lymberch, onder hulderschap van haar zoon Geridt van Lymberch, met
de ledige hand. Get.: Herman to Kemenade en Derrick Gossens.
1595 okt 25
Gerhardt van Lymberch, vertegenwoordigd door Albert Schulte, burger van Almelo.
1610 apr 28
Gerhardt van Limbergh, vertegenwoordigd door Bernt ten Welde, krijgt toestemming tot vestiging van
vruchtgebruik ten gunste van zijn vrouw Tella ten Campe.
1623 apr 8
Teda then Campe, vrouw van Borchard van Aswede, vertegenwoordigd door Caspar van Aswede,
verkrijgt goedkeuring voor voortzetting van het in 1616 verkregen vruchtgebruik.
1625 okt 13
Hendrick van Marckel, burgemeester en kameraar van Deventer, na de dood van Gerhart van
Limborg, oom van zijn vrouw Barte van Limberg.
1639 mrt 16
Johan van Marckel, na de dood van zijn vader Henrick van Marckel, in leven burgemeester van
Deventer.
1662 mei 6
Henrick ter Borch, "voorzoon" van en hulder voor vrouw Christina Dappers, weduwe van Jan van
Marckel, burgemeester van Deventer.
1680 sep 9
Christina Dappers, weduwe van burgemeester Jan van Marckel, geassisteerd door haar zoon Jasper
van Marckel, met de ledige hand.
1696 jun 16
Everhard van Marckel, na de dood van zijn grootmoeder Christina Dappers.
1714 apr 24
Everhard van Merkel krijgt goedkeuring van de verkoop van het goed aan Jan Roussinck.
1714 apr 30
Jan Roussinck komt met de leenheer overeen dat een aantal percelen horende onder dit erve van de
leenplicht ontslagen zullen worden, te weten: "den Appenberg", een stuk gelegen aan de "Diipen
wegh", drie spint bij "Evertink", zes spint op de "Kaeleinde", twee schepel en 4½ mudde op de
"Breubelt", "het Ondestucke", een mudde in "den Diependael", een mudde genaamd "den Huissen",
een hooimaat genaamd "de Peddenmarsch" en twee dagwerk op "den Holdijck bij het Reetgoer".
1715 jan 23
Jan Roussinck, na opdracht door Lambert Hagedoorn, als volmacht van Everhard van Markel.
1720 mrt 2
Gerrit Nieuwenhuis, ondertrouwd met Jenneken Henrix, weduwe van Jan Roussinck. Hij heeft het erve
tegen betaling overgenomen uit de boedel van wijlen Jan Roussinck, nadat vanwege de vele schulden
boedelscheiding had plaatsgevonden tussen de weduwe en de voogden over de kinderen.
1734 dec 16
Gerrit Roussinck en Fennetje Jansen Megelink verlenen hypotheek op het goed ten gunste van Jan
voor den Boom en diens vrouw Aaltje, tot zekerheid van een geldlening van f 500,-.
1737 jan 19
Gerrit Roussink uit Elsen, zoals hij op 2 maart 1720 al beleend is, met de ledige hand; tevens verleent
hij hypotheek ten gunste van Jacob ten Brink en diens vrouw Mechtelt Theodora IJssele, tot zekerheid
van een geldlening van f 900,-.
Volgens een marginale aantekening van 18 februari 1780 is de hypotheekinschrijving op verzoek van
Jannes Roessink en zijn vrouw Jenneken Roessink geroyeerd, na vertoning van de door Antoni ten
Brink afgegeven kwitantie.
1759 jun 4
Jannes van den Keyser, na opdracht wegens een op 30 augustus 1748 gesloten overeenkomst met
zijn schoonvader Gerrit Nijenhuys Roesink uit Elsen, die op 2 maart 1720 beleend was.
Volgens een marginale aantekening verkrijgt de vrouw van Jannes Roessink verkrijgt toestemming de
hypotheek met zes jaar te verlengen tot 1 november 1765.
1772 mei 5
Jannes van de Keyser, met de ledige hand.
Volgens een marginale aantekening van 5 mei 1772 verkrijgt Jannes de Keyser toestemming tot het
vestigen van een hypotheek. Volgens een marginale aantekening van 18 februari 1780 wordt deze
hypotheekaantekening geroyeerd op verzoek van Jannes Roessink en zijn vrouw Jenneken Roessink
na vertoning van de door Antoni ten Brinke afgegeven kwitantie.

Leenkamerarchief havezate Oosterhof te Rijssen
De havezate De Oosterhof was in de 14de eeuw in het bezit van de familie Van Thije. In 1475 werd zij
gekocht door de familie Van Langen, om in de 17de eeuw te vererven aan de Van Ittersums. In 1900
kwam het goed in het bezit van de familie Coenen. Aan de havezate Oosterhof was een leenkamer
verbonden, waarvan de lenen achterlenen waren van de provincie Overijssel. Deze werd na de
afschaffing van het leenstelsel in 1798 opgeheven.
De halve tienden groff en small, gaende uyt d' beyde (Groot en Klein) Aalbrinksplaatsen tot Elsen,
gerigts Kedingen.
5-10-1752.
Willem Reinier van Voerst, heer van de Grimberg, generaal-majoor, krachtens akte van overdracht
van 21-4-1752 van de Hoog Welgeb. Gestr. Heere van Ittersum tot den Oosterhof voor f 670,-.
27-8-1759.
Gerhardus ter Horst, secretaris van Rijssen, als volmacht van Peter Willem van Voerst tot de
Grimberg, na de dood van zijn vader Willem Reinier van Voerst tot de Grimberg.
28-12-1766.
Johanna Isabella Bentinck, als ergenamen van wijlen P.W. van Voerst tot de Grimberg, onder
hulderschap van Fredrik Benjamin van der Capellen tot Rijsselt.
20-9-1779.
Johanna Isabella baronesse Bentink onder hulderschap van haar man Frederik Benjamin baron van
der Capellen tot Rijsselt.
3-6-1794.
Mr. Carel Frederik Herman Cramer, richter te Delden, als volmacht van Frederik Benjamin van der
Capellen, heer tot Rijsselt, als testamentair erfgenaam van zijn vrouw Johanna Isabella Bentink;
tevens verkrijgt hij toestemming om het leen te verkopen.
20-9-1794.
Burgemeester Hendrik Dikkers, na opdracht door dr. Cramer, als volmacht van baron van der
Capellen tot Rijsselt.
In 1794 geeft Burgemeester Hendrik Dikkers aan van den Heer F.B. Baron van der Capellen tot
Rijsselt te hebben aangekogt de halve tiende grof en smal gaande uit de beide erven Alberink voor f
700,-.
Een vierde part van de tiendens groff en smal over het erve Alberinck in de boerschap Elsen
gelegen.
15-3-1707.
Gerrit Jan Holterman, zoon van Henrik Holterman, wonende te Almelo, onder hulderschap van oudburgemeester Albert Smit; tevens verkrijgt hij toestemming om het leen te bezwaren met een
hypotheek ten behoeve van burgemeester Abraham Regter.
25-5-1725.
Wilhelm Hendrik Crop verkrijgt toestemming om de hypotheek op het leen te cederen aan Jan
Dickers, schout te Rijssen.
1-2-1742.
Arend Smit, testamentair erfgenaam van Maria ter Keurst, weduwe Holtmans, verklaart dit leen niet te
hebben aangetroffen in de nalatenschap van Maria ter Keurst.
5-12-1742.
Jan Dikkers, onderschout van Rijssen, nadat het leen ledig was geworden en hij eigenaar van de
hypotheek, die op 6-2-1710 was gevestigd door wijlen burgemeester Henrik Holtman en zijn vrouw
Maria ter Keurst ten behoeve van wijlen burgemeester Abraham Rechteren en die in 1725 door Willem
Hendrik Crop en zijn vrouw Anna Gaillard, die de hypotheek door "huwelijk en maegscheyt" hadden
verkregen, aan Dikkers was overgedragen.
In sept. 1770 laten Jan Dikkers en Derkjen Hermelink hun testament opmaken: zij legateren o.a. de
tienden van de erven Aalberink te Elsen, leenroerig aan het huis Oosterhof, aan hun dochter
Geertruid.
5-1-1771.
Jan Dikkers, schout te Rijssen, krijgt toestemming om over het leen bij testament te beschikken.
17-7-1777.
Hendricus Dikkers na de dood van zijn vader Jan Dikkers.
9-2-1781.
Hindrik Dikkers met de ledige hand.

Het vierde part van de tiendens groff en smal over het erve Alberinck in de boerschap Elsen gelegen.
14-5-1707.
Arent Stockers.
1731.
Hendrik Stokkers.
1735.
Hendrik Stokkers met de ledige hand.
29-7-1758.
Wolter Bruggink, als hulder van Jan Stokker, na de dood van Hendrik Stokkers.
26-1-1771.
Jan Stokkers met de ledige hand, zoals hij daarmee in 1758, onder hulderschap van wijlen Wolter
Brugens, was beleend.
20-6-1780.
Jan Stokkers met de ledige hand.
Tiendens groff en smal over het erve Wassinck, gelegen in Elsen onder d' klock van Rijssen.
14-3-1559.
Johan Strubbe.
17-11-1693.
Gerhard Putman als rentmeester van het klooster Almeloo.
21-11-1732.
Gerrit Helmigh van Voerst, heer van Bergentheim, als rentmeester van het klooster Almelo.
21-3-1738.
Gerrit Helmig van Voerst tot Bergentheym als rentmeester van het klooster Almelo.
15-7-1780.
Mr. Paulus Putman, griffier van de Ridderschap, als gemachtigde van de Ridderschap, na de dood
van Gerrit Helmich baron van Voerst tot Bergentheim.
De tiendens groff en smal over Oedinck en Bloemendall in 't carspel Rijssen, boerschap Elsen.
24-2-1492.
Evert ter Borch verkoopt aan het convent van Albergen de tienden over Oding en Blomendal te Elsen
gericht Rijssen.
15..
Wolter van Hyden vanwege het convent Albergen.
....?
Henrick Adolff Bentinck, als rentmeester van Sipculoo en Albargen.
10-7-1736.
J.H. Stuurman als rentmeester van Sipculo en Albergen.
15-6-1759.
F.A. van Ittersum, als rentmeester van Sipculo en Albergen, na de dood van J.H. Stuurman.
23-10-1781.
J. Westeberg, kamerbewaarder van de provincie Overijssel, als gekwalificeerde van de Gedeputeerde
Staten van Overijssel, krachtens resolutie van 25-5-1781, als beheerders van het rentambt van
Sipculo en Albergen.
17-12-1785.
Frederik Theodorus baron van Pallandt, heer van Egede, als rentmeester van Sipculo en Albergen,
met de ledige hand.
De tienden groff en smal gaande uyt het erve Groot Mensinck gelegen tot Elsen.
22-7-1710.
Joan Heydentrick van Coeverden, heer van 't Weckdam.
20-2-1724.
Burgemeester en procurator Wolter Pothoff, als volmacht van Lamberta Anna van Coeverden, dochter
van Joan Heydentrick van Coeverden.
25-10-1768.
Anna Margareta van Coeverden tot Wegdam, met Antoni Bosman als haar voogd, krijgt toestemming
om bij testament over het leen te beschikken.
18-2-1769.
Anna Margareta van Coeverden tot Wegdam onder hulderschap van Willem Harmen van
Broekhuysen, gelijk eertijds Lambertina Anna van Coeverden.

29-9-1770.
Baron van Coeverden tot Wegdam en de freules van Broeckhuysen verkrijgen toestemming om over
de geschillen, ontstaan uit de testamentaire bepalingen van hun tante, respectievelijk oudtante Anna
Margareta van Coeverden, een compromis te sluiten.
12-5-1773.
Gerrit Mensink Janszn. te Elsen koopt de Mensink tiende grof en smal voor f 1500,- na opdracht door
Jan Heidentrijk van Coeverden tot Wegdam.
20-6-1780.
Gerrit Mensink met de ledige hand.
De tiendens groff en small gaande uyt het erve Kleyn Mensinck gelegen in de boerschap Elsen.
12-5-1719.
Warnerus Hoeffslach.
19-3-1743.
Arnold Jan Helmig na de dood van Werner Hoefslag.
20-8-1780.
Harmen Mensink, bouwman op het erve Groot Mensink, als gemachtigde van dr. A.J. Helmich, met de
ledige hand.
13-10-1784.
Hermen Mensink, bouwman op het erve Groot Mensink, als gemachtigde van dr. Michael Helmich na
de dood van zijn vader mr. Arnold Jan Helmich, gelijk het hem volgens de akte van scheiding en
deling van 4-8-1781 tussen zijn moeder, broer en zuster is toegescheiden.
De tienden groff en smal gaande uyt Aaftinck, daarvan 4 mudde landt, genoemt het Everstucke, bij
Warnaer Wissinck in eygendom worden beseeten, gelegen in 't kerspel Rijssen in de boerschap
Elsen.
20-2-1718.
Joanna Mechtelt Duys, genoempt Dorth en Henryette Aleyda Duys, genoempt Hoevel, onder
hulderschap van Otto Erenst van Hoevel.
1737.
Henriette Aleyda Doys, weduwe van Hoevell tot Wezevelt, met de ledige hand.
17-3-1747.
Jan Harmen van Hoevell, heer tot Wezevelt, na afdracht van het gepleegde verzuim in de
leenprocedure tegen wijlen Henriette Aleyda Doys, weduwe Hoevell.
13-4-1780.
Jan Harmen van Hoevell, heer tot Weseveld, met de ledige hand.
13-6-1785.
C.W. Bakker, meester-horlogemaker te Goor, als gemachtigde van Jan Herman van Hoevell, heer van
't Weseveld, Cretier, enz., met de ledige hand.
Vier mudde bouwland, twee van dezelve gelegen tussen de landen van Megelink en Hegeman, en
twee tussen Meginks en Heyskes landen, genaamd het Everstukke, kennelijk gelegen in den Elsener
Esch, gerigts Kedingen en afkomstig uit het erve (H)Aftink.
13-9-1794.
Beleend door Arent Wassink en zijn vrouw Geertjen Nijhuys, na opdracht door burgemeester
Hendrikus Dikkers, als volmacht van O.E. van Heuvell.
11-7-1798.
Arent Wassink en zijn vrouw Geertjen Nijhuys verkrijgen toestemming om een hypotheek van f 1200,te vestigen ten behoeve van Gerrit Braamhaar te Enter.

Leenregister van de goederen van de Proosdij St. Lebuinus te Deventer (1408-1809)
Dat erve ende guet to Henrickinck, gelegen in den kerspel van Rijsen, in der buerscap toe Elsen, dat
een volsculdig erve ende guet is des proefstes; leenhorig aan het St. Lebuinus Kapittel te Deventer.
1435 op den kermissdach to Deventer.
Lubbrecht Henricking, dochter van Lambert ten Poel, met haar zoon Johan begeven zich in de echt
als een aanwissel voor Alijt, dochter van Johan Henricking en haar zoon Johan, die uit de echt
ontslagen worden.
1435 op den kermissdach to Deventer.
Fenne, dochter van Lubbert ten Borchhues, begeeft zich in de echt, nadat zij gevrijd was van de
horigheid aan de proost van St. Pieter te Utrecht, "ende Fenne lovede an meister Johan vicarius truwe
ende holt den profste van Deventer te wesen", als een aanwissel voor Diric, zoon van Johan
Henrickinck, die uit de echt ontslagen wordt.
31-8-1447.
Egbert Henrickinck, gelijk zijn broer Johan Henrickinck is uitgegaan.
17-9-1484.
Johan Henrickynck met de ledige hand.
18-10-1485.
Wolbert Henrykynck verkrijgt consent om zijn vrouw Wyse met de lijftucht van het 9e deel van het erve
te begiftigen, "na hoevesrecht der proefstijen".
18-10-1485.
Andrees, zoon van Wolbert to Henrykynck begeeft zich in de echt.
5-8-1497.
Andrees Henrick, na de dood van Wolbert Henrickynck.
12-5-1512.
Egbert Henrickinck, na de dood van zijn vader Andrees.
14-6-1560.
Andreas Henrekinck.
25-9-1571.
Dries Henrekinck met de ledige hand.
18-9-1609.
Egbert Henrikinck, nadat hij zich in de horigheid van de proosdij had begeven.
31-12-1634.
Dries Henrickinck, na de dood van zijn vader Egbert Henrickinck; mede begeven zich in de horigheid
van de proosdij zijn vrouw Fenne Egbertz, dochter van Egbert Wassinck en hun oudste zoon Tonnis
Henrickinck.
25-5-1639.
Henrickien Janssen, dochter van Jan ten Elsshuis te Wyrden, gehuwd met Dries Henrekinck, begeeft
zich in de echt van de proosdij.
6-5-1665.
Dr. Joan Strockel, secretaris, als volmacht van Dries Hendertinck en Henricksken, zijn vrouw, en van
Thonnis Hendertinck en zijn vrouw Elsken, vestigen ten behoeve van Luycken ten Senden en zijn
vrouw Dercksken, beide te Elssen, een rente van 20 caroliguldens, te lossen met 400 caroliguldens.
6-5-1665.
Dr. Joan Strockel, als volmacht, vestigt ten behoeve van Roelof ten Senden en zijn vrouw Hadewich
een jaarlijkse rente van 27 caroliguldens, te lossen met 550 caroliguldens.
25-10-1682.
Tonnis Henrekinck.
25-10-1682
Tonnis Henrekinck, als horige hulder ten behoeve van Anthonis van Haersolte tot Elssen, na opdracht
door dezelfde Tonnis Henrekinck en zijn vrouw Elsken Warners.
14-11-1721.
Lucas Henrix, roedendrager, als horige hulder op verzoek van dr. Nicolaes van Boecholt, als volmacht
van Anthoni Swier van Haersolte, heer tot Bredenhorst en Swaluwenbergh.
14-3-1732.
Esken Kist, hofgenoot, ten behoeve van Swier van Haersolte tot Elssen, na de dood van Lucas Visser.
13-4-1733.
Hendrik ten Harmsen begeeft zich in de echt.

12-3-1734.
Henrik ten Harmssen, als horige hulder ten verzoeke van de procurator Josias Sluysken, als volmacht
van Conradina Willemina van Dedem, weduwe van Haersolte, vrouwe van Elsen, Staveren en
Swaluwenburg, moeder-voogdes van haar minderjarige zoon Conraad Willem van Haersolte.
17-10-1759.
Andries Pieterman, hofhorige, als hulder ten behoeve van Arent van Raesfelt, heer van Elsen, drost te
Haxbergen.
31-5-1765.
Andries Pieterman, als horige hulder ten behoeve van Gerrit Jan Reef, na opdracht door Arent van
Raesfelt, heer tot Elsen, drost van Haxbergen.
31-5-1765.
Gerrit Jan Reef vestigt ten behoeve van Johan Weert, burgemeester te Deventer, een hypotheek van
2900 caroliguldens à 3½ % 's jaars.
Vijff stucken landes, namentlicke: dye Oynckbreede, dat halleff mudde lant voir Oynck ende halleff
muddes lant bij Wyssynck, eyn halleff muddes lant in den Dyependael ende eyn stucke landes
geheiten dye Breede. (Afgespleten van erve Henterdink).
9-6-1498.
Andreas Henrickynck verkrijgt consent om ten behoeve van Henrick Oynck het goed te bezwaren voor
48 goudguldens.
19-11-1513.
Egbert Henrickinck, zoon van wijlen Andrees Henrickinck verkrijgt toestemming het goed nog 6 jaar
lang te bezwaren.
18-2-1514.
Johan Henrickinck verkrijgt approbatie van de vestiging van een jaarlijks rente van 3 mud rogge ten
behoeve van Henrick Elkinck of Bertolt Schomaker.
1-6-1521.
Egbert Henrickinck verkrijgt consent om het goed nogmaals 6 jaar lang te bezwaren ten behoeve van
Bertolt Schoenmaker met 3 mud rogge 's jaars.
9-4-1523.
Beleend door Egbert Henrickinck met de ledige hand.
18-5-1527.
Egbert Henrickinck verkrijgt nog 6 jaar uitstel om het goed te lossen.
29-3-1528.
Egbert Henrickinck verkrijgt consent om ten behoeve van heer Johan van Durtman, tijdelijke bezitter
van de vicarie van Sunte Marien Magdalenen in de Sunte Lebuynskercke, een jaarlijkse rente van 2
mud rogge.
Alle de bouwlanden (afgespleten van erve Henterdink), zo groote als kleyne stukken lands, op of in
den Elssener Esch gelegen, behalven agt mudden bouwland en verders een hooyland de zg
Achtermaate tegenover het Kolhoop met een kampjen land daarin gelegen, alsook nog een hooymaat
het Beckeslag genaamd bij den Teemker.
31-10-1765.
De verwalter van de lenen en hofhorige geoderen van de proosdij ontslaat het goed op verzoek van
Gerrit Jan Reef, die het had verkocht aan Gerrit Gerritsen de Wilde, diens vrouw Berendina Coerdam
en aan Gradus van Nes en diens vrouw Diena ten Brinke, met consent van de magistraat van de stad
Deventer van 25-10-1765, uit de horigheid tegen aanname van het erve Blekhorst en een hoek
gronds.
Het erve en goed Bleckhorst, bestaande in een eygendommelijke wooning met zijn aankleef en
dependentiën in 't Elssenerbroek staande en gelegen, en een hoek gronds, leggende tussen des
Schoolmeesters Gaarden en de Ryt of zogenaamde Grefte, langs Wissinksslag en de andere kant de
dijk langs in 't Groenland.
9-11-1765.
Andries Pieterman, als horige hulder ten behoeve van Gerrit Jan Reef, nadat het goed als hofhorig
goed was aangenomen tegen de bouwlanden in de Elssener Esch; tevens verkrijgt hij toestemming
het goed met het overige van het erve Heverdink of Henrickinck te consolideren tot één leen.

Erve Bleckhorst en een hoek gronds, geconsolideerd met het overige van het erve en goed
Heverdink of Henrickinck in den gerigte van Rijssen, buurschap Elssen gelegen, bestaande in huys
en schuur offte getimmer, met desselfs aankleef en dependentie, regt ende geregtigheden, den
aanliggenden gaarden met 't annexe hooyland en weydegrond, de Hof genaamd, alsmede het
zogenaamde Slag, dat ten deele met telgen bezet staat, en voorts 8 mudden bouwland, op den
Elssener Esch gelegen, regt tegenover 't Huys, ten wederzijden van den opgaanden weg, 't eerst
genaamd de Kamp, aan de zuydzijde van de weg liggende, vervolgens de Bree, aan de noordzijde
met nog een stukjen lands, 't Holtbusche genaamd, alsook een hoek groengrond voor op den Esch,
zijnde tezamen onbezwaard, dan met herenschattinge en een uytgang van 10 schepel roggen 's
jaarlyx op Martini aan deze praebsdie.
9-11-1765.
Beleend door Gerrit Jan Reef, nadat de lenen geconsolideerd waren, onder hulderschap van Andries
Pieterman, hofgenoot.
23-11-1765.
Gerrit Jan Reef vestigt ten behoeve van Johan Weerts, burgemeester te Deventer, een hypotheek van
f 2000,- à 3,45 % 's jaars.
5-5-1769.
Mr. J.C. Lemker, als rentmeester van de proosdij van Lebuinus te Deventer, verkrijgt consent om te
procederen.
14-4-1772.
Andries Pieterman, als hulder van de thans meerderjarige Gerrit Jan Reef.
14-4-1772.
Gerrit Jan Reeff, mede als volmacht van zijn vrouw Janna Keyzers, vestigt ten behoeve van Evert
Herman Putman, advocaat en lid van de gezworen gemeente te Deventer en zijn vrouw Catharina
Margaretha van Laer, een hypotheek van f 1000,- à 4% 's jaars.
3-12-1772.
Gerrit Jan Reeff en zijn vrouw Janna Keysers met hun hulder Andries Pieterman, vestigen ten
behoeve van Hendrik Fredrik Bouwer, burgemeester te Deventer en zijn vrouw Hermanna van
Suchtelen, een hypotheek van f 1000,- caroligulden à 4% 's jaars.
3-5-1773.
Gerrit Jan Reeff met zijn hulder vestigt ten behoeve van E.H. Putman, contrarolleur en lid van de
gezworen gemeente te Deventer en zijn vrouw Catharina Margaretha van Laar, een hypotheek van f
800,- à 4% 's jaars.
12-5-1775.
Burgemeester Hendrik Fredrik Bouwer verkrijgt consent om te procederen.
10-1-1782.
De secretaris H. Borgerink, als gesubstitueerde van J.C. Lemker, rentmeester van de
proosdijgoederen, verkrijgt consent om te procederen.
7-11-1786.
De procureur B.J. Knaape, als volmacht van Gerrit Jan Reeff mede voor zijn vrouw Janna Keysers,
verkrijgt approbatie van het transport aan de advocaat Everhard Herman Putman en zijn vrouw
Catharina Margaretha van Laer.
3-1-1797.
Hendrik Beernink, hofhorige, als volmacht van de oud-burgemeester E.H. Putman.
3-1-1797.
Hendrik Beernink, als horige hulder ten behoeve van Janna Keyser, weduwe van Gerrit Jan Reef, na
opdracht door Hendrik Beernink als volmacht van E.H. Putman en zijn vrouw C.M. van Laer.
17-1-1797.
Janna Keyser, weduwe van Gerrit Jan Reef, geassisteerd met haar hulder, vestigt ten behoeve van de
jood Salomon Abraham te Almelo een hypotheek van f 1600,- caroliguldens à 4% 's jaars.
Een stuk groenland, aghter Schoolengaarden, aan den Lookerdijk in Elsen.
18-04-1797.
Hendrik van Campen, als horige hulder ten behoeve van Jan Gerritsen Sprokkereeff, die het reeds op
08-12-1790 had aangekocht als vrij en allodiaal goed bij openbare executie van de goederen van
Garrit Jan Reeff, ter instantie van Jannes Wolters.
02-05-1797.
De verwalter van de lenen en hofhorige goederen ontslaat op verzoek van Hendrik van Campen, als
hulder ten behoeve van Jan Gerritsen Sprokkereef, na betaling van 150 gulden, het goed conform de
publicaties van 16-06-1795 en 19-01-1796, uit de horigheid.

Dat arve ten Rode, als een volschuldych guet der pravestyen van Deventer, ghelegen in de parochye
van Rijssen in de buerscap van Elsen, gehorende in den hoff tho Deventer.
8-5-1482.
Beleend door Berent ten Rode.
17-9-1484.
Beernt ten Rode met de ledige hand.
18-10-1485.
Beernt ten Roden verkrijgt consent om zijn vrouw Gebbe "na hoevesrecht" te begiftigen met de lijftucht
van het 9e deel van het goed.
18-10-1485.
Lambert en Johan, zonen van Beernt ten Rode en Gebbe, begeven zich in de echt.
27-8-1505.
Lambert then Rode na de dood van zijn vader Bernt then Rode.
27-8-1505.
Lambert Berntssoen then Rode en zijn vrouw Gese geven hun onmondige kinderen Egbert en Evert in
de echt onder voorwaarde, dat wanneer zij mondig worden, zij zelf zullen beslissen of zij wel of niet in
de echt zullen blijven.
27-8-1505.
Lambert then Rode verkrijgt consent om zijn vrouw Gese te begiftigen met de lijftucht van het 9e deel
van het goed.
13-6-1513.
Lambert then Rode verkrijgt consent om ten behoeve van Johan Pholperdynck een jaarlijkse rente
van 1 mud rogge te vestigen.
20-9-1514.
Lambert then Rode verkrijgt consent om ten behoeve van de gezusters Alijth en Anna, dochters van
Ghert then Kuerst en zijn vrouw Else een jaarlijkse rente van 2 mud rogge te vestigen.
29-12-1517.
Lubbert then Raede, na opdracht door Lambert then Raede en zijn vrouw Gesa.
30-1-1518.
Lubbert then Raede verkrijgt consent om zijn moeder Bathe, weduwe van Andrees Letynck, te
begiftigen met de lijftucht van het 9e deel van het goed.
23-6-1518.
Lubbert Letynck, anders then Raede, en zijn vrouw Lyse verkrijgen consent om ten behoeve van
Jacob van Lengel en zijn vrouw Elze een jaarlijkse rente van 9 mud rogge te vestigen.
9-4-1523.
Lubbert ten Raede met de ledige hand.
2-10-1541.
Johan ten Raede.
25-9-1571.
Johan ten Raede met de ledige hand.
22-6-1575.
Henrick then Raede, de oudste zoon van Johan then Raede, begeeft zich in de horigheid van de
proosdij.
2-5-1600.
Henric ten Rhade na de dood van zijn vader Johan ten Rhade.
1-9-1613.
Jan ten Rae, nadat hij zich in de echt van de proosdij had begeven, na de dood van zijn vader Henrick
ten Rae.
19-1-1661.
Jan Rottman en zijn vrouw Jenneken Janssen vestigen ten behoeve van Heyltien Janssen, vrouw van
Derck Willemssen Backer voor de helft, en van Gerardus Pomerede en zijn vrouw Machtelt
Dobbenberghs voor de andere helft, een hypotheek van f 1500,- caroliguldens.
30-1-1664.
Jan Rottman en zijn vrouw Jenneken Janssen bevestigen met consent en omwille van Henrick ten
Raede en zijn vrouw Jenneken ten Stockentreef, ten behoeve van Wilhelm Marienburgh, als momber
over de kinderen van wijlen de burgemeester Otto Marienburgh voor de helft, en van Gerardus
Pomerede en zijn vrouw Machtelt Dobbenbergh voor de andere helft, een hypotheek van f 2000,caroliguldens à 6% 's jaars.

23-6-1670.
Wendel Boppe, nadat hij zich in de echt had begeven, als hulder van Wessel Breucker en zijn vrouw
Mettjen Henrix, na opdracht door Henrick ten Raede en zijn vrouw Jenneken ten Stockentreeff.
30-8-1696.
Andries Imminck, hofgenoot, ten behoeve van de secretaris Wolter ten Stall en de servijsmeester
Jacob Marienburgh, na opdracht door Wolterus ten Brincke, advocaat, als volmacht van Henrick
Broecker en zijn vrouw Metjen Hendrix, mede poor de absente jongere broers Jacob en Jan Broecker.
4-5-1704.
Agneta Marienburgh, weduwe van Rudolph ten Stal, eertijds advocaat en secretaris te Almelo, als
moeder-voogdes van haar zoontje Diderich Rudolph ten Stal, alsmede de serviesmeester Jacob
Marienburgh, stellen na de dood van Andries Imminck tot hulder de hofgenoot Lucas Hendricksen.
9-5-1729.
Caspar Dobbenberg, namens zijn vrouw Anna Sophia ten Stal en als lasthebber van zijn schoonzuster
Maria ten Stal en van Margaretha Marienburgh, weduwe van Jacob Marienburgh, stelt na de dood van
Lucas Hendriks Visser tot hulder de hofgenoot Henrik Cramer.
15-1-1732.
Andries Pieterman, hofgenoot, op verzoek van Maria ten Stal en Margaretha Marienburg, weduwe van
Jacob Marienburg, na de dood van Henrik Cramer.
Een stuck landes geheten den Hoyck, groet wesende ongefeerlich ses mergen geseys, gehorende in
deser praestyen volschuldige, hoffhorige guet ten Raede geheten, gelegen in den kerspell van Rijssen
und buirschap Elssen.
2-5-1600.
Henrick ten Rhade heeft het goed voor 200 daalders aan Egbertt Nytertt in pandschap gegeven.
15-6-1610.
Mr. Jan Stien, als volmacht van Egbert Nyters, burger van de stad Oldenzaal en als vader en momber
van zijn kinderen Henrick Geert en Geertruidt bij wijlen Aeltje Cremers, cedeert het pandschap ter
voldoening van enige schulden aan Goessen Cremer en zijn vrouw Henrica.
15-2-1614.
Johan ten Raede vestigt ten behoeve van Arendtt Arendtzen en zijn vrouw Essele een jaarlijkse rente
van 30 daalders, te lossen met 500 daalders.
Een stuck seylandes, geheten der Raeder Esch, soe groet und kleyn als dat in sijn begrip gelegen is
in den kerspell van Rijssen und buirschap Elsen, gehorende in dat volschuldige hoffhorige guet ten
Rhade, gelegen als vorschr.
19-02-1602.
Henrick ten Raede geeft het goed aan Egbert Nytert in pandschap voor 300 daalders.
15-06-1610.
Mr. Jan Stien, als volmacht van Egbert Nyters, burger van de stad Oldenzaal, mede als vader en
momber van zijn kinderen Henrick, Geert en Geertruidt bij zijn overleden vrouw Aeltje Cremers,
cedeert ter delging van enige schulden het pandschap aan Goessen Cremer en zijn vrouw Henrica.
15-02-1614.
Johan ten Raede vestigt ten behoeve van Arendt Arendtzen en zijn vrouw Essele een jaarlijkse rente
van 30 daalders, te lossen met 500 daalders.
¾ parten in het erve en goed ten Rade in het carspel Rijssen, buirschap Elsen gelegen.
27-9-1734.
Maria Geertruid ten Stal, met de secretaris Gerhard Dumbar als haar momber, verkrijgt approbatie van
haar testament.
⅔ parten van het erve ten Raade.
20-3-1748.
Andries Pieterman, als horige hulder ten behoeve van de kapitein Jacobus Bakker, gelijk in 1732 de
hulder van wijlen Maria ten Stal werd beleend.
6-3-1762.
François Cornelis Queysen, secretaris te Deventer, als volmacht van Jacob Backer, majoor van het 1e
bataillon Oranje Gelderland en zijn vrouw Maria Backer, verkrijgt approbatie van het transport aan Jan
Rotman en om het goed met het andere deel weer te verenigen.

⅓ part van het volschuldige hovhorige erve ten Rade.
20-12-1756.
Andreas Pieterman, als horige hulder ten behoeve van Engel Aleida Marienburg, vrouw van de schout
Jacob ter Welberg, gelijk daarmee in 1732 dezelfde hulder met het gehele goed was beleend.
23-7-1761.
Andries Pieterman, hofhorige, als hulder op verzoek van François Cornelis Queysen, secretaris van
Deventer, als volmacht van dr. Gerlacius Scheltinga, professor ordinarius aan de universiteit te
Leyden, als vader en voogd van zijn oudste dochter Catharina Scheltinga bij wijlen Jacoba
Margaretha Marienburg.
6-3-1762.
François Cornelis Queysen als volmacht van Gerlacius Scheltinga, vader en voogd van zijn dochter
Catharina Scheltinga, verkrijgt consent van het transport aan Jan Rotman en om het goed met het
andere te verenigen.
Het hofhoorige erve en goed ten Rade.
6-3-1762.
Andries Pieterman, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Jan Rotman, nadat het goed tot één leen
weer was geconsolideerd.
6-3-1762.
Jan Rotman vestigt ten behoeve van Lucretia Cost een hypotheek van f 2600,- guldens à 3%. Tot 113-1780 diverse keren geprolongeerd op verzoek van Jan Rotman. Daarna tot 7-3-1798 door Hendrik
Rotman.
28-6-1777.
Berend van Baak, hofhorige hulder ten behoeve van Hendrik Rotman, na opdracht door zijn vader Jan
Rotman.
14-11-1795.
Hendrik Rotman te Elsen stelt na de dood van B.J. van Baak tot hulder de hofhorige Hendrik Beernink.

