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Repertorium van de leen- en hofhorige goederen van de  

proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809. 
Albert Jans Mensema, Zwolle 1981 

 
Overi jssel    

   Schoutambt HELLENDOORN    
  buurschap Haarle 

   Alferding,  Essching (Pastink), Heerding, Loeding, Roeterding. Nr. 146 

   Rotherynck. Nr. 147 

  Meyerinck. Nr. 148 

  Meyerinck. Nr. 149 

  Meyerink. Nr. 150 

  Meyerink. Nr. 150 

  Meyerink. Nr. 151 

  Rembolding, Ilgerinck, Letteling, Wolterding, Meyerinc, Smeding. Nr. 
152 

  Uyt de tienden te Haerle. Nr. 153 

  Olgerinc, Letlinc, Wolterdinc, Meyerinc, Smedinc. Nr. 154 

  Rotherdynck. Nr. 155 

  Rotherdynck. Nr. 156 

  Roetherdinck. Nr. 157 

  Rheterdinck. Nr. 158 

  Roterdinck. Nr. 159 

  Grote und Kleinne Reterinck. Nr. 160 

  Grote- en Kleine Reterink of Roterdink. Nr. 161 
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Alferding, Essching (Pastink), Heerding, Loeding, 
Roeterding.  
Nr. 146 
Den tienden grof en smal, geheten Alferding, Essching, Heerding, Loeding, mit oren 
tobehoir; item, 3 ½ molder winterroggen jaerlix uten guede te Roterding, dese gude 
liggen in der kerspel van Helendoorn, in der buerschap van Haarle. In 1586: thienden 
groff en small, gaende aver den erven und goederen, genoembt Heerdinck Loeninck, 
Alpherdinck, Pastink und aver de katerstede, daer zalige Wilhelm Rottgerssen, die 
weerdt, op plach tho wonen, gelegen in den kerspel van Hellendoirn. 
N.B. Hieruit afgespleten 147 
 
---- (dl. I, fol. 3.) 
Herman Bick, ten behoeve van zijn vrouw Helmich. 
 
1408 september 6  (dl. I, fol. 3v.) 
 Johan Berntsone. 
 
1413 april 12 (dl. I, fol. 8v). 
 Johan Berntszone. 
  
1424 februari 24 (dl. I, fol. 16v). 

 
Beerte, na de dood van haar vader Johan Berntzone, onder hulderschap van haar man 
Roloff Voss. 

  
1434 oktober 18 (dl. I, fol. 111v). 
 Berte Voss, onder hulderschap van haar man Roeloff Voss. 
  
1459 september 28 (dl. I, fol. 133v). 
 Beerte Vosses, stelt tot hulder Henrick van Doernyck. 
  
1463 juli 18 (dl. I, fol. 136v). 

 
Jacob Voss, na de dood van zijn moeder Beerte Vosses, onder hulderschap van Willam 
Kriet “om sunderlinge gebreke sijnre onmachticheit”. 

  
1464 april 26 (dl. I, fol. 137v). 

 
Griete, dochter van wijlen Roelof Vos, wonende te Deventer in het Lammenhuys van 
Dieze, na de dood van haar broer Jacob Voss, onder hulderschap van Dirck Kemerlingk. 

  
1464 oktober 20 (dl. I, fol. 137V). 
 Egbert Strubbe, na de dood van zijn oom Jacob Vosses. 
  
1480 november 10 (dl. I, fol. 150v). 

 
Mr. Egbert Strubbe, vermits priester geworden, onder hulderschap van zijn broer Johan 
Strubbe. 

  
1484 september 17 (dl. I, fol. ca 160). 
 Mr. Egbert Strubbe onder hulderschap van Johan Strubbe. 
  
1504 september 25 (dl. I, fol. 214). 
 Johan Strubbe na de dood van Egbert Strubbe. 
  
1516 november 21 (dl. I, fol. 247v). 
 Johan Strubbe verkrijgt consent om zijn vrouw Belle de lijftucht te maken. 
  



 4

1517 mei 5 (dl. I, fol. 284v). 

 
Arnt Strubbe, onmondig, na de dood van zijn vader, behoudens de lijftucht die zijn 
moeder heeft, onder hulderschap van Reyner ter Dunen. 

  
1523 april 9 (dl.I, fol. 266v). 
 Arent Strubbe met de ledige hand 
  
1544 (dl. II,pag. 211). 
 Arndt Strubbe 
  
1571 september 25 (dl. II, pag. 211). 
 Johan Strubbe. 
  
1581 februari 20 (dl. II, pag. 337). 

 
Johan Strubbe verkrijgt consent om zijn vrouw Judith Noirdincs te begiftigen met de 
lijftucht. 

  
1586 maart 1 (dl. II, pag. 495). 

 
Mr. Johan Helm, secretaris van de stad Deventer, na opdracht door Johan Strubbe en 
zijn vrouw Judith Noerdinges. 

  
1598 juni 15 (dl. III, fol. 33). 

 
Fenne van Nahuis, na de dood van haar man mr. Johan Helm, onder hulderschap van 
Johan Munter, burger te Deventer. 

  
1612 augustus 29 (dl. III, fol. 146). 

 
Gerryt ter Stell, als mede-erfgenaam van wijlen Fenne van Nhahuis, weduwe van mr. 
Johan Helm. 

  
1612 augustus 30 (dl. III, fol. 146). 

 
Court Slichter van Nhahuis na de dood van Fenne van Nhahuis, weduwe van mr. Johan 
Hellm. 

  
1614 maart 8 (dl. III, fol. 157). 

 
Arendt van die Cruys, als volmacht van Courtt Slichter, verkrijgt approbatie van de 
maagscheid tussen Slichter en Gerhardt ten Stell, mede namens zijn zwager Pouwell 
Velthoen, en Claes Graet. 

  
1614 maart 8 (dl. III, fol. 157v). 

 
Hendrick Kluppel, burgemeester te Deventer, na opdracht door Arendt van die Crys, als 
volmacht van Court Slichter. 

  
1624 november 20 (dl. IV, pag. 21). 

 
Burgemeester Hendrick Kluppel verkrijgt approbatie van zijn testamentaire dispositie ten
behoeve van zijn drie kinderen. 

  
1633 december 6 (dl. IV, pag. 129). 

 

Gerrit Hemminck en Tonnis Haeck, provisoren van de arme wezen binnen Swolle, ten 
behoeve van de wezen gelijk Hendrick Kluppell, met zijn zoon Gerrit Kluppel, zijn 
schoonzoon Jacob van Souten, als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Jenneke 
Kluppel en zijn schoonzoon Gerrit Arentzen, als man en momber van zijn vrouw Geertien
Kluppel, zijn uitgegaan. 

  
1697 oktober 5 (dl. V, fol. 213v). 

 
Hendrick Rickinga, als volmacht van de provisoren over de arme burgerwezen van de 
stad Zwol 
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1715 juni 2 (dl. VI, fol. 12). 

 
Henrick Rickinga, als volmacht van de provisoren van de arme burgerwezen van de stad 
Zwoll, met de ledige hand. 

  
1729 november 18 (dl. VI, fol. 116v). 

 
Harmannus Grevink, als lasthebber van de provisoren over de arme burgerwezen van de 
stad Zwolle. 

  
1787 augustus 27 (dl. VII, fol. 330v). 

 
Roelof Eekhout, oudste secretaris van de stad Zwolle, ten behoeve van de arme 
burgerwezen, gelijk in 1729 Hermannus Grevink werd beleend. 

Rotherynck.  

Nr. 147 
Thenden groff en smaell aver ’t guet ende erve Rotherynck. 
N.B. Afgespleten van 146. 
  
1523 april 10 (dl. I, fol. 268). 
 Mr. Wynolt Pyperynck, ten behoeve van het kapittel te Deventer 
  
1610 mei 25 (dl. III, fol. 125v). 

 
Henrick Vriesewijck, rentmeester van de geestelijke goederen ten behoeve van de senoir
en verwalter van het kapittel, na de dood van heer Willem van Oxens, kanunnik. 

  
1696 augustus 31 (dl. V, fol. 199v). 

 
Burgemeester Rudolph Jordens, als rentmeester van het kapittel te Deventer, gelijk 
eertijds wijlen Henrick Vriesewijk werd beleend. 

  
1779 april 23 (dl. VII, fol. 258). 

 
Bartholt Joan Yssel, de Schepper, burgemeester te Deventer, ten behoeve van het 
kapittel, gelijk in 1696 burgemeester Jordens beleend werd. 

 In de marge: “Bij resolutie van representanten van den 16 juny 1795 deze goederen van de leenpligt 
ontslagen” (vgl. dl. VII, fol. 377). 

Meyerinck.  

Nr. 148 
Dat guet te Meyering te Haarle. In 1567: “alsodanen aligingen erve ende guedt, 
genoempt Meyerinck, ende die katerstede, geheten op ’t Zijll…”. 
 
1426 juni 22 (dl. I, fol. 17v.) 
Alijt, dochter van Gerryt van Rijssen, onder hulderschap van Henric ter Poerten, na de 
dood van haar vader. 
 
1430 februari 5  (dl. I, fol. 23.) 
Alijt, dochter van Geryt van Rijsen, stelt tot hulder Pelgrm ter Bruggen. 
 
1436 september 26 (dl. I, fol. 65,116). 
 Alijt, dochter van Geryt van Rijsen, stelt tot hulder haar man Jacob Beerwisch. 
  
1440 oktober 14 (dl. I, fol. 65,116). 

 
Alijt van Rijsen stelt na de dood van haar man Jacob Bierwisch tot hulder Conraet 
Pelegrymssoen ter Bruggen. 
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1468 augustus 28 (dl. I, fol. 142v). 

 
Zeyne ten Water Oelriczone, gelijk Alijt Beerwisse, met haar zoon en momber Peter 
Beerwisse is uitgegaan. 

  
1484 september 17 (dl. I, fol. ca. 160). 
 Seyn van den Water met de ledige hand. 
  
1491 februari 23 (dl. I, fol. 195). 
 Jacop then Waeter Seynensoene, na de dood van zijn vader. 
  
1523 april 14 (dl. I, fol. 247v). 
 Jacob ten Water Seynensoen met de ledige hand. 
  
1544 (dl. II, pag. 211). 
 Johan Doerebusch. 
  
1567 augustus 5 (dl. II, pag. 119, 211). 
 Johan van Hiel, de olde, na de dood van de jonge Johan Dornebos. 
  
1567 augustus 9 (dl. II, pag. 122). 

 
Lubbert van Kuynder, als oudste en naaste in den bloede, na de dood van de jonge Jan 
Dornebos. 

  
1567 augustus 24 (dl. II, pag. 124). 

 
Aloff Berendtssen, als volmacht van Henrick Martenssen, landrentmeester van Twenthe, 
na de dood van de jonge Jan Dornebos. 

  
1567 oktober 16 (dl. II, pag. 126). 
 Wynolt Evertssen, na de dood van de jonge Johan Dornebos. 
  
1569 februari 19 (dl. II, pag. 139). 

 
Juffer Derrick van Kuynder, onder hulderschap van Herman van Mouwick, burgemeester 
te Deventer, na de dood van haar vader Lubbertt van Kuynder. 

  
1571 september 25 (dl. II, pag. 211). 
 Uitstel verleend voor 3 maanden om te verheffen. 
  
1572 januari 28 (dl. II, pag. 211). 
 Jan van Hyll de oude met de ledige hand. 
  
1571 mei 30  (dl. II, pag. 277). 

 
Johan van Hiell de oude en zijn vrouw Barbara vestigen ten behoeve van Herman Pelle, 
burger te Deventer en zijn vrouw Anna een jaarlijkse rente van 18 daalders. 

  
1576 juni 30 (dl. II, pag. 295). 

 
Mr. Johan then Berghe, secretaris van Deventer, als hulder ten behoeve van Johan, 
Trijntghen en Berent, kinderen van wijlen Johan van Hiell de jonge, de de dood van de 
oude Johan van Hiel. 

  
1581 september 19 (dl. II, pag.392). 
 Johan van Hiell, gelijk eertijds zijn grootvader. 
  
1581 december 13 (dl. II, pag. 403). 

 
Mr. Gerrit Hellinck, “schulten gerichtsschrijver”, als volmacht van Johan van hiell, vestigt 
een jaarlijkse rente van 18 goudguldens ten behoeve van de onmondige Lyske Vriese, 
voorkind van wijlen Catharina tho Pass bij wijlen Ulrich Vriese. 
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1583 mei 22 (dl. II, pag. 456). 
 Evert Evertze voor zich en zijn consorten, ingevolge zeker maagscheid. 
  
1583 juni 26 (dl. II, pag. 457). 

 

Johan Lubbertinck, als volmacht van Johan van Hiell, annuleert de op 13 december 1581 
gevestigde jaarlijkse rente ten behoeve van Lyske en vestigt ten behoeve van Reyntgen 
Duyfkens, weduwe van Reiner Reinerssen, ingevolge bepalingen van een moetsoen van 
7 juni 1583, een jaarlijkse rente van 21 caroliguldens. 

  
1597 maart 12 (dl. III, fol. 17v). 

 
Pouwell Pelle, mede voor zijn broers Peter, Augustijn en Johann Rass, en de kinderen 
van wijlen Rutger Velthoff bij Anneke Ras, zijn zuster cedeert een jaarlijkse rente van 18 
daalders aan Pouwel van Autzelm en zijn vrouw Truicken. 

  
1601 november 17 (dl. III, fol. 62). 

 

Bernt ten Broicke, voor zichzelf en als volmacht van zijn vrouw Anneken Reyners, van 
Gerrit Benninck en Wycher Werners, als mombers van Johan Reyners, onmondige zoon 
van wijlen Reyner Reyners en Reyner Duyfkens, cedeert aan Bartholomeus Lantinck 
I.U.L. een jaarlijkse rente van 21 caroliguldens. 

  
1608 maart 5 (dl. III, fol. 102). 

 
Anthonis van Brakell, na opdracht door Diederich Doornebusch, als volmacht van diens 
vader Robert van Braeckell. 

  
1634 oktober 30 (dl. IV, pag. 143). 

 
Anthonis van Brakel, benevens Henrick Camperbeeck, als momber over Hilleken en Jan 
Krull, kinderen van wijlen Joost Krull. 

  
1641 september 14 (dl. IV, fol. 198). 

 
Hilleken Krull met de ledige hadn, onder hulderschap van haar man Albertt van 
Sonsbeeck. 

  
1641 september 14 (dl. IV, fol. 198). 

 
Albertt Sonsbeeck en zijn vrouw Hilleke Krulls, met Frerick Arentzen als haar momber, 
verkrijgen approbatie van hun testament. 

  
1668 december 15 (dl. V, fol. 71v). 

 

Kameraar Johan Stick, als volmacht van Albert van Sonsbeecke, majoor van de stad 
Zwolle, en zijn vrouw Helena Cruls, vestigen ten behoeve van Gerhard Wyer, ambtman 
van de abdis van het Stift Essen, en zijn vrouw Anna Rouck een jaarlijkse rente van 100 
caroliguldens. 

  
1670 maart 11 (dl. V, fol. 75v). 

 
Henrcik Schimmelpennick, burger te Zwolle, na opdracht door de majoor Albert van 
Sonsbeeck, met consent van zijn vrouw, van de helft van het goed, waarvan de andere 
helft toebehoort aan Joan Krul, burgemeest te Zwolle. 

 
Meyerinck. 
Nr. 149 
Het vierde part van het lheenroerige erve ende goed Meyerink in de bourschap Haerle 
gelegen. 
N.B. Afgespleten van 148 en naderhand samengevoegd met 150 tot 151. 
 
1694 juli 4 (dl. V, fol. 176.) 
Margareta Bercks, onder hulderschap van haar man Gerrit van Rijssen. 
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1713 oktober 11 (dl. VI, fol. 1.) 
De brigadier en kolonel Wilhelm Issels, na opdracht door Henrick Duikinck, als volmacht 
van Margareta van Berck, weduwe van Gerrit van Rijssen, na approbatie van de op 30 
december 1708 gesloten koop, waarna het goed met het overige weer geconsolideerd 
wordt tot één leen. 
 

Meyerink 

Nr. 150 
Drie geregte vierde parten van het leenhorige erve ende goedt Meyerink, in den gerighte 
van Hellendoorn en buirschap Haerle gelegen. 
N.B. Afgespleten van 148 en naderhand samengevoegd met 149 tot 151 
  
1713 oktober 11 (dl. VI, fol. 1). 

 
Henrick Duikinck, procurator, als volmacht van Petronella Clant, weduwe van mr. Flores 
Ravens, secretaris van de stad Rotterdam, gelijk het haar aangekomen is, met afdracht 
van het gepleegde verzuim. 

  
1713 oktober 11 (dl. V, fol. 1). 

 

De brigadier en kolonel Wilhelm Issels, na opdracht door Henrick Duikinck, als volmacht 
van Margareta van Berck, weduwe van Gerrit van Rijssen, na approbatie van de op 30 
december 1708 gesloten koop, waarna het goed met het overige weer geconsolideerd 
wordt tot één leen. 

 

Meyerink 

Nr. 151 
Het leenhorige erve ende goedt Meyerink in ’t gerighte van Hellendoorn en buirschap 
Haerle gelegen. 
N.B. Samengevoegd uit 149 en 150. 
  
1713 oktober 26 (dl. VI, fol. 1). 

 

De kolonel Wilhelm Isels verkrijgt approbatie van de magistraat van Deventer van het 
verzoek tot consolidatie van twee lenen tot één, met welke lenen hij op 11 oktober 1713 
was beleend. 
 

1721 januari 3 (dl. VI, fol. 47v). 

 
Dr. Jacob ten Brink, burgemeester te Deventer en raad en generaalmeester van de 
munt, na de dood van zijn schoonvader Wilhelm Yssels 

  
1761 mei 7 (dl. VII, fol. 85). 

 

Anna Megteld Toelink, weduwe van Silvester Aemilius ten Brink, griffier van de lenen 
van de provincie Overijssel, als moedervoogdes van haar minderjarige zoon Herman 
Willem ten Brink, onder hulderschap van Adam Persoon. 
 

1770 december 14 (dl. VII, fol. 193). 

 
Anna Mechtelt Roelink, weduwe van Silvester Aemilius ten Brink, moedervoogdes van 
Anthony ten Brink, stelt tot hulder Rudolph Jordens. 

  
1773 december 30 (dl. VII, fol. 212). 

 
Anthony ten Brink, thans meerderjarig 
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1783 augustus 22 (dl. VII, fol. 301v). 

 
Anna Maria ten Brink, onder hulderschap van haar man Absalon Verburg, predikant te 
Amsterdam, na de dood van haar broer Antony ten Brink 

  
1798 april 27 (dl. VIII, fol. 28). 

 
J.I. Smauss, als volmacht van Anna Maria ten Brink, weduwe van Absalon Verburg, na 
de dood van haar man. 

Rembolding, Ilgerinck, Letteling, Wolterding, Meyerinc, 
Smeding 

Nr. 152 
Den tienden thoe Rembolding; item, den tienden to Ilgerinck; item, den tienden toe 
Letteling; den tienden toe Wolterding; item, den tienden over Meyerinc; item, den 
tienden toe Smeding, soe desse sess tienden myt oeren tobehoer groff ende smal 
gelegen sint in der buerscap van Haerle. 
N.B. Hieruit afgespleten 153. 
  
1408 september 9 (dl. I, fol. 3). 

  
Deryc van Dorrete 
 

1422 januari 26 (dl. I, fol. 14v). 
  Seyn van Dorte, na de dood van zijn vader Deryc 
  
1434 oktober 18 (dl. I, fol. 60, 112v). 

  
Seyne van Dorte 
 

1443 december 2 (dl. I, fol. 66v, 116v). 
  Dyric van Dorte, zoon van Seyne 
  
1484 september 18 (dl. I, fol. ca. 160). 

  
Dyryck van Dorte, met de ledige hand. 
 

1523 april 11 (dl. I, fol. 272). 
  Joncker Seyne van Dorth, zoon van Derck met de ledige hand. 
  
1530 maart 23 (dl. I, fol. 219v). 

  
Derick van Dorth, na de dood van zijn vader Zeyno, onmondig, onder hulderschap van 
joncker Johan van der Horst. 

 

Uyt de tienden te Haerle 

Nr. 153 
Uyt de tienden te Haerle myt sijn tobehoer tien rijnssche guldens jaerlix ende alle jaer te 
betalen op Sunte Mertensdach in den winter.  
N.B. Afgespleten van 152. 
  
1434 maart 20 (dl. I, fol. 31v, 53, 108). 

 
Wolter van den Wade, onder hulderschap van Symon van der Schulenborch, gelijk 
Lutgert van dorrete, weduwe van Willem van der Bake, is uitgegaan. 
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Olgerinc, Letlinc, Wolterdinc, Meyerinc, Smedinc 

Nr. 154 
Ses tienden in der buerscap van Haerle, in den kerspel van Hellendorn, als den tenden 
aver Olgerinc ende aver Letlinc ende aver Wolterdinc ende aver Meyerinc ende aver 
Smedinc, met al sijnen tobhoir, gruff ende small. In 1545: “dye tynden tho Haarle”. 
  
1434 oktober 18 (dl. I, fol. 110v). 

 
Joncfrow Beerte, vrouw van Bitter van Raesvelt verkrijgt uitstel tot 1 mei aanstaande. 
 

1435 maart 31 (dl. I, fol. 110v). 
 De vrouw van Bitter (van Raesvelt) verkrijgt uitstel tot 24 juni. 
  
1443 januari 3 (dl. I, fol. 60, 112v). 

 
Bernd van Raesvelde Bytterssoen, na de dood van zijn moeder. 
 

1448 januari 11 (dl. I, fol. 42). 
 Gosen van Rasvelde Bitterssoen. 
  
1474 oktober 15 (dl. I, fol. 147v). 

 
Derck van Raesfelt. 
 

1476 maart 20 (dl. I, fol. 148v). 
 Meyster Derck Scaep, gelijk Derck van Raesfelt is uitgegaan. 
  
1484 september 17 (dl. I, fol. 160). 

 
Henryck Scaep ten behoeve van de proost van het convent ten Claerenwater. 
 

1490 maart 4 (dl. I, fol. 184v). 

 
De proost tho Clarenwater, onder hulderschap van Henrick Koitken, na de dood van 
Henrick Scaep. 
 

1491 november 24 (dl. I, fol. 190). 

 
Heer gisbert van Loenen, proost te Clarenwater, onder hulderschap van Hessel van 
Averenck. 

  
1528 november 24 (dl. I, fol. 190). 

 
Heer Johan Ovynck, proost van het convent te Klarenwater, ten behoeve van het 
convent, onder hulderschap van Thomas Knoppert, raadsheer te Zwoll. 
 

1545 november 3 (dl. II, pag. 211). 
 Henrick Bruggen ten behoeve van het klooster Clarenwater. 
  
1571 september 25 (dl. II, pag. 211). 

 
Henrick ter Bruggen met de ledige hand. 
 

1595 april 25 (dl. III, fol. 24). 
 Henrick ter Bruggen met de ledige hand, ten behoeve van de jufferen te Claerwater. 
  
1608 maart 4 (dl. III, fol. 105v). 

 
Matthis Matthyssen, schout te Elborch, namens de ridderschap van het kwartier van de 
Veluwen, ten behoeve van het convent Claerenwaeter, gelijk eertijds wijlen Henrick ter 
Bruggen.. 
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Rotherdynck 

Nr. 155 
Den volschuldigen, hoffhorigen erve ende gude Rotherdynck, soe als dat myt sijnen 
tobehoeren in den kerspel van Helendorn ende burschap tho Haerle gelegen ys. 
N.B. Later het leengoed 156. 
  
1484 september 18 (dl. I, fol. 162). 

 
Herman in den Wolde met de ledige hand 
 

1493 april 29 (dl. I, fol. 194v). 
 Rodolphus Lubberti na de dood van Hermannus in den Wolde 
  
1518 oktober 6 (dl. I, fol. 254). 

 
Roloff Lubbertssen verkrijgt consent om ten behoeve van Lubbert Momme een jaarlijkse 
rente van 8 goudguldens te vestigen 
 

1523 april 10 (dl. I, fol. 270). 

 
De proost, met consent van deken en kapittel, ontslaat het goed uit de horigheid en 
maakt het tot een leengoed van de proosdij, te verheergewaden met het gewone 
heergewaad. 

Rotherdynck 

Nr. 156 
Dat erve ende guet, geheyten Rotherdynck, szoe als dat myt allen synen aelden ende 
mijen tobehoeren in den kerspell van Hellendoren ende burscap to Haerle gelegen is. 
N.B. eertijds het hofhorige goed 155 en naderhand afgespleten in 157, 158, 159 en 162. 
  
1523 april 10 (dl. I, fol. 270v). 

 
De proost, met consent van deken en kapittel, ontslaat het erf uit de hofhorigheid en 
maakt het tot een leengoed van de proosdij. 
 

1523 april 10 (dl. I, fol. 271). 
 Johan Zuzeler, burger te Deventer. 
  
1531 maart 21 (dl. I, fol. 294v). 

 
Marycke van Lunenborch, vrouw van Derick Goymans, burger te Deventer, na de dood 
van Johan Zuzeler Derickssoen. 
 

Roetherdinck 

Nr. 157 
Dat goed Roetherdinck tho Haerle. In 1571:”dat halve erve ende goed Roeterdinck, 
gelegen in den karspel van Hellendorn, in der boerscap tho Haerle”; in 1733: “halve erve 
en goed Groot Roeterdinck” 
N.B. Afgespleten van 156 en naderhand samengevoegd met 160 tot 161 
  
1544 (dl. II, pag. 211). 

 
Marie, weduwe van derrick Goyman. 
 

1560 juni 7 (dl. II, pag. 211). 
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 Berndt Vockinck in ’t Rode Hert (te Deventer). 
  
1571 november 28 (dl. II, pag. 211, 219). 

 
Johan Vockinck na de dood van zijn vader Berndt Vockinck. 
 

1623 maart 4 (dl. IV, pag. 4). 

 
Claes Koep ten behoeve van zijn neef Berent Fockinck, na de dood van diens vader Jan 
Fockinck. 

  
1630 juni 5 (dl. IV, pag. 69). 

 
Claes Coep ten behoeve van zijn onmondige neef Jan Fockinck, na de dood van diens 
broer Berent Fockinck. 
 

1643 januari 31 (dl. IV, fol. 205v). 
 Jan Fockinck met de ledige hand. 
  
1644 juni 17 (dl. IV, fol. 224). 

 
Jan Fockinck verkrijgt consent om te disponeren. 
 

1646 augustus 12 (dl. IV, fol. 224). 

 
Dr. Nicolaes Fockinck, als momber van de onmondige kinderen van zijn overleden broer 
Jan Fockinck. 
 

1664 oktober 14 (dl. V, fol. 47v). 
 Jacob Fockinck. 
  
1704 maart 12 (dl. V, fol. 200). 

 

Assuerus Fockinck, richter van Kedingen, als volmacht van zijn ouders dr. Jacob 
Fockinck en Maria Strockels, stelt het goed tot onderpand van de totale ontvangst van 
de belastingen in het gericht Kedingen. 
 

1733 april 18 (dl. VI, fol. 200). 
 Assuerus Fockink, richter van Kedingen, na de dood van zijn vader Jacob Fockink. 
  
1744 december 16 (dl. VI, fol. 329). 

 
Mr. Jacob Joan Fockinck, burgemeester te Deventer en bewindshebber van de 
Westindise Compagnie, na afdracht van het verzuim, glijk eertijds in 1664 zijn 
grootvader Jacob Fockinck daarmee beleend werd. 

 

Rheterdinck 

Nr. 158 
Halven erve ende guede, genoimpt Rheterdinck, in den karspell van Helendoren ende in 
de buierschap van Haerlle. 
N.B. Afgespleten van 156 en naderhand samengevoegd met 159 tot 160 
  
1569 april 27 (dl. II, pag. 141). 

 

Gertruydtt van Bevervoirde, na de dood van haar moeder (N.N. Spronx, gehuwd met 
Arend van Bevervoorde), gelijk die beleend was op 1 mei 1551, onder hulderschap van 
haar man Gerrit van Twickell. 
 

1571 september 25 (dl. II, pag. 212). 
 Gerrit van Twyckel met de ledige hand ten behoeve van zijn vrouw. 
  
1574 augustus 18 (dl. II, pag. 212, 262). 
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Geertruidt van Bevervoerde, weduwe Gerrit van Twickell, stelt tot hulder haar zwager 
Roloff van Twickell. 
 

1581 februari 20 (dl. II, pag. 339). 

 
Johan Strubbe cedeert aan Gertruidt van Bevervoerde, weduwe van Gerrit van 
Twickelloe, met Rodolff van Twickelloe als haar momber en hulder, een jaarlijkse rente 
van 3,½ mud rogge. 

  
1581 februari 21 (dl. II, pag. 340). 

 
Geertruidt van Bevervoerde, weduwe van Gerrit van Twickelloe, met de ledige hand, 
onder hulderschap van haar zwager Rodolph van Twickello. 
 

1588 februari 19 (dl. II, pag. 510). 

 
Geertruidt van Bevervoerde, weduwe van Gerrit van Twickel, stelt na de dood van haar 
zwager Roloff van Twickell tot hulder Mattijs van den Hulssen, richter te Oetmarssum. 

  
1595 oktober 14 (dl. III, fol. 6). 

 
Gertruidt van Beverden, weduwe van Gerrit van Twickeloe, stelt na de dood van Matthis 
van Hulsen, richter te Oetmersum, haar zoon Johan van Twickeloe tot hulder. 
 

 

Roterdinck 

Nr. 159 
(De helft van) de helffte des erven und guedes Roterdinck genoempt, gelegen in den 
kerspel van Hellendorn, in die buirschap Haerle. 
N.B. Afgespleten van 160 en naderhand samengevoegd met 158 tot 160 
  
1595 mei 27 (dl. III, fol. 5). 

 

Herman Scherff I.U.D., na opdracht door mr. Wessel redecker, procurator te Deventer, 
als volmacht van Truicken Suzelers, gelijk Margaretha Spronx, eertijds procuratesse van 
het Lammenhuis te Deventer, het aan haar nicht nagelaten, alsmede een jaarlijkse rente
van 2 mud en 1 schepel rogge, die zij had gekocht van Johan Strubbe. 
 

1600 januari 14 (dl. III, fol. 43v). 

 
Gertruidt van Berverden, weduwe van Gerrit van Twickelo, na opdracht door dr. Scherff, 
“diewelcke die vorsz. weduwe van Twickelo vor den magistraet der stadt Deventer bij 
contumacie in proces van erffhuis verwonnen hadde”. 

 

Grote und Kleinne Reterinck 

Nr. 160 
Beide anparten in d’ erven und goederen, het Grote- und Kleinne Reterinck genaemt, in 
Haerle gelegen. In 1746: “zodaane aandeel in het Groote- en Kleine Reterdink of 
Roterdink…” 
N.B. Samengevoegd uit 158 en 159 en later met 157 tot 161 
  
1621 oktober 19 (dl. III, fol. 192v). 

 
Jan van Twickelo, provisor van St. Elysabetengasthuis te Deventer, na de dood van zijn 
moeder Geertruydt van Bevervoerde, weduwe van Gerrydt van Twickel 
 

1634 oktober 25 (dl. IV, pag. 143). 
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Tijss Daem, provisor, ten behoeve van het St. Lysabetengasthuys, ingevolge 
testamentaire bepalingen van 19 november 1621, gemaakt door wijlen Jan van 
Twickeloe, behoudens de lijftucht, alsmede een kapitaal van 100 daalders, ten behoeve 
van zijn weduwe Fenne (van Eenschate) 

  
1739 mei 12 (dl. VI, fol. 294). 

 

Gerhard Jordens, als hulder ten behoeve van Gerhard Everwijn en Everhard Henrik 
Jordens, als provisoren van het St. Elisabethsgasthuis te Deventer, gelijk eertijds in 
1634 Tijs Daam 
 

1746 mei 12 (dl. VI, fol. 337v). 

 
Mr. Adam Vijfhuis, provisor van het Elizabethsgasthuis verkrijgt approbatie van de 
verkoop aan de burgemeester Jacob Joan Fockinck 

 

Grote- en Kleine Reterink of Roterdink 

Nr. 161 
Het geheele erve Groote- en Kleine Reterdink of Roterdink in het karspel Hellendoorn, 
boerschap Haarle gelegen. 
NB. Samengevoegd uit 157 en 160. 
  
1746 mei 12 (dl. VI, fol. 338). 

 
Jacob Joan Focinck, burgemeester met consent van de magistraat van Deventer van 20 
augustus 1745 nadat de twee delen geconsolideerd waren tot een leen 
 

1790 april 5 (dl. VII, fol. 344). 

 
J.J. Schmauss, als volmacht van Anna Elisabeth Yssel, weduwe van Jacob Joan Fockink, 
burgemeester te Deventer, na de dood van haar man. 
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Repertorium op de leenregistes van de 
leen- tins- en hofhorige goederen van het stift Essen 

Albert Jans Mensema, Zwolle 1992 
 

Overi jssel    
   Schoutambt HELLENDOORN    
  buurschap Haarle 

   Lettelinck. Nr. 139 

Lettelinck 

Nr. 139 
 
Erve ende guede gehieten Lettelinck, in de buerschap to Haerloe in den karpsell van 
Hellendoeren gelegen. 
 
1560 september 26 (i:1) 
De minderjarige Johan Doernebusch te Deventer na de dood van zijn vader Johan 
Doernebusch, onder hulderschap van zijn oom Wynolt Evertssen. 
 
1567 juli 25 (i:64). 
 Lubbert van den Kuynder als leenvolger van wijlen Johan Dornenbusch. 
  
1567 augustus 6 (i:68). 

 
Johan van Hiel als volmacht van zijn vader “olde” Johann van Hiel, als leenvolger van 
wijlen Johan Dornenbusch. 

  
1567 augustus 17 (i:68v). 

 
Henrick Martenssen, rentmeester van Twente, als leenvolger van wijlen Johan 
Doerenbusch 

  
1567 oktober 24 (i:69). 

 
Reynerus van den Sande, der rechten doctor, volmacht van zijn zwager Wynoldt 
Evertssen, als leenvolger van wijlen Johan Doerenbusch 

  
1567 november 7 (i:69). 
 Wynolt Everssen, als oom en leenvolger van wijlen Johan Doernebusch. 
  
1567 november 7 (i:69v). 

 
Cristina van Ree, weduwe van dr. Johan van Ree, als tante en leenvolgster van wijlen 
Johann Doirnebuss, onder hulderschap van haar schoonzoon dr. Reynerus van den 
Sande 

  
1569 februari 14 (i:79v). 

 
Jufer Derck van denn Cuinder na de dood van haar vader Lubbert van denn Cuindder, 
onder hulderschap van Bitter van der Marsche. 

  
1576 augustus 28 (ii:58). 

 
Mr. Johann ten Berge, secretaris van de stad Deventer, ten behoeve van Johann, 
Tryntgenn en Berendt, kinderen van wijlen Johan van Hille de jonge. 

  
1581 september 17 (ii:99). 
 Johann van Hiell, gelijk zijn overleden vader daarmee was beleend. 
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1583 juni 16 (iii:6v). 
 Everdt Evertzenn na de dood van Wynoldt Evertzenn 
  
1583 december 23 (iii:10v). 

 
Johan van Heill vestigt ten behoeve van Derrick Jellys en diens vrouw Aelheidt een 
jaarlijkse rente van 5 mud rogge, te lossen met 129 daalders. 

  
1584 februari 14 (iii:13v). 

 
Johan van Heill schenkt “uth vaderlicke affectie und liefte” ten behoeve van zijn dochter 
Judith bij zijn overleden vrouw Catarina Vees een som van 300 gulden uit het goed, die 
aan haar bij meerderjarigheid zullen worden uitbetaald 

  
1585 september 12 (iii:23v). 

 
Johan van Hiell vestigt ten behoeve van Herman Wolbers en diens vrouw Lutte een 
jaarlijkse rente van 8 daalders, te lossen met 125 daalders. 

  
1585 december 11 (iii:24v). 
 Roberdt van Brackell, mede voor zijn vrouw Hille, na opdracht door Johan van Hiell. 
  
1608 maart 24 (v:22). 

 
Frederick van Braeckel, na opdracht door zijn vader Roebert van Braeckel, en zijn 
moeder Hille met Thyman Vriese als haar voogd. 

  
1647 maart 15 (vii:51v). 

 

Controlleur Anthonis van Braeckel na de dood van zijn vader Frederick van Braeckel, 
burgemeester van Swolle; tevens verkrijt hij toestemming om het goed te bezwaren met
een hypotheek van 100 gulden, 2 mud rogge en 1 mud rogge boekweit om jaarlijks als 
lijftucht uit de keren aan zijn moeder Geertien Lubbertsen 

  
1648 april 26 (vii:56v). 

 
Controlleur Anthonis van Braeckel verkrijgt goedkeuring van zijn testamentaire 
beschikkingen ten behoeve van zijn twee kinderen Robert van Braecekl, schout van 
Oldemarkct, en Jacomina van Braeckel. 

  
1657 oktober 17 (vii:107). 

 
Johan de Meyer als volmacht van Robert van Brakel, schout te Paesloe en Oldemarckt, 
na de dood van diens vader Anthonis van Brakel 

  
1666 september 18 (viii:83v). 

 
Jcomina van Brakel, vrouw van muntmeester Rudolph van Sonsbeeck, met de helft na 
de dood van haar vader controlleur Anthonis van Brakel, onder hulderschap van Arnold 
van Espeloe. 

  
1675 februari 1 (viii:150). 

 
Jacomina van Brakel, weduwe van muntmeester Rudolph van sonsbeeck, na de dood 
van haar broeder Robert van Brakel, schout te Paesloe en Oldemarckt, met de helft 
onder hulderschap van Wilhelmus Wyer 

  
1675 februari 1 (viii:150). 

 
Jacomina van Brakel, met Wilhelmus Wyer als haar hulder, verkrijgt toestemming om 
over het leen te beschikken. 

  
1714 oktober 31 (xi:88v). 

 
Agnes Martini, weduwe De Pape, mede voor haar zusters dochter Agnes Jacoba 
Schilders, wier moeder was Joanna Catharina Martini, na de dood van Jacomina van 
Brakel, weduwe Martini, onder hulderschap van Cornelius Edinck. 
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1730 november 28 (xiii:86). 

 
Agnes Martini, vrouw van dr. Derck van Heerde, met dr. Antoni Scriverius als haar 
voogd, verkrijgt toestemming om bij testament over het leen te beschikken 

  
1736 oktober 4 (xiii:202). 

 

Agnes Martini, weduwe van dr. Derck van Heerde te Hattem, mede ten behoeve van 
haar nichten Johanna Charlotta en Engelbertina Geertruyt Schrassert, wier moeder is 
geweest vrouw Agnes Jacoba Schilders, onder hulderschap van Georgh Angelicus 
Jacobus Markloff 

  
1737 december 31 (xiii:226). 

 
Georchius Angelicus jacobus Marcklof, als volmacht van Roederick Schrassert, de voogd 
van de minderjarige Joanna Charlotta en Engelbertina Geertruydt Schrassert, na de 
dood van hun tante Agnes Martini, weduwe van dr. Van Heerde. 

  
1761 juni 15 (xvii:102v). 

 

Luitenant T.H. Brouwer, als volmacht van E.G. Schrassert, weduwe van mr. A. Feith, 
secretaris van de stad Elburg, gelijk zij en haar zuster in 1737 werden beleend; tevens 
vestigt hij ten behoeve van Rudolph Antonie wijnen te Hatum en zijn vrouw Wendelina 
Boelen een hypotheek van 3000 gulden a 3,½ % ’s jaars. 
NB. Geroyeerd op 6 juni 1767 

  
1767 juni 6 (xv:56v). 

 
Henderik Albertsen Littelink, mede voor zijn vrouw Janna Everts, na opdracht door de 
advocaat e.J. Anemon, als volmacht van Hendrik Gijsbert Wolfsen en diens vrouw 
Engelbertina Geertruyd Schrassert. 

  
1767 juni 6 (xv:57v). 

 
Hendrik Albertsen Littelink en zijn vrouw Janna Everts vestigen ten behoeve van dr. 
Arnold Jan helmich en zijn vrouw Elisabeth van Arnhem een hypotheek van 3300 gulden 
a 3% ’s jaars. 

  
1773 (xxvii:50v). 
 De in 1767 gevestigde hypotheek geprolongeerd tot 6 juni 1779 
  
1785 november 12 (xxvii:50v). 
 Het geprolongeerd consent van 6 juni 1779 tot 6 juni 1785 betaald 
  
1798 januari 6 (xxviii:44v). 
 Bovengenoemde hypotheek geprolongeerd tot 6 juni 1797 
  
1801 mei 19 (xxviii:44v). 
 Geprolongeerd tot 6 juni 1803 
  
1801 mei 19 (xxviii:44v). 
 Hendrik Albert Littelink heeft de leen- en thinsplicht afgekocht voor f. 252.10.10 
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Huisarchief Almelo, toegang 214. 
 

Openingspagina    
  Leenrepertor ium (1380)  1390-1775 (1805)    
    Grote leenkamer    
   Overi jssel    
  Schoutambt HELLENDOORN    
   buurschap Haarle 

   Lentfordinck,  Gheverdinck  

   Schuring  

 

Lentfordinck, Gheverdinck 
 
Dat erve ende guet, ghehieten Lentfordinck to Helendoren, in den kerspel, ende dat erve 
ende guet, ghehieten Gheverdinck, oick in 't kerspel van Helendoren ende in der 
buerschap to Haerlo. In 1686: "Huerneman" ende "Gherverdink ofte Hoberts"; 1710 en 
1757: [...] en "Hofstede"; 1717: [...] en "Hoebert" of "Hoebrink". 
 
1468 oktober 28  (toegang 214, inv. 1593.) 
Otto van Hekeren van Rechteren verklaart beleend te hebben Johan van Graess 
Evertszoon, als hulder voor het klooster Bethlehem binnen Zwolle, met de grove en 
smalle tienden uit Lenferdinck in het kerspel en de buurschap Helendoerne, na opdracht 
door diens vader Evert van Graess. 
 
1479 jun 28 (dl. A, fol. 32). 
 Johan van Grais. 
  
1504 mrt 28 (dl. A, fol. 76). 

 
Katherine van Graes, onder hulderschap van Hermen Henrickz., na de dood van haar 
broer Johan van Graes. 

 Get.: Gert van Lunenborch en mr. Henrick Schipsmeder. 

  
1513 dec 8 (dl. A, fol. 85). 
 Herman then Bussche, na de dood van zijn "moeye" juffer Katharine van Graes. 
 Get.: Otto van Bellinchof en Claes ther Kemmenade. 

  
1521 feb 24 (dl. A, fol. 88). 

 
Evert van Graes krijgt uitstel van belening tot St. Michaël [= 29 september]. Het leen 
heeft hij geërfd na het overlijden van zijn "broder" Herman then Bussche. Van het 
heergewaad is door mr. Johan Duersterbeke al 3 Franse schilden betaald. 

  
1525 okt 29 (dl. B, fol. 6v). 
 Evert van Graes, na de dood van Herman then Bussche.  
 Get.: Swer van Overhagen en Otto van Bellinchoff. 

  
1543 mei 4 (dl. B, fol. 29). 
 Johan Woltersson, na opdracht door Evert van Graes [van den Bussche].  
 Get.: Herman Mulert, schout van Zwolle, en mr. Johan Oostendorp. 

  
1597 jan 20 (dl. C, fol. 50). 

 
Wicher Michaelis, vertegenwoordigd door Arndt Benyer, na opdracht door N.N., mede 
vertegenwoordigd door Arndt Benyer. 
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1598 sep 5 (dl. C, fol. 59). 

 
Mechtelt Wichers, onder voogdij en hulderschap van Cornelys Hendricksen, zoals Arndt 
Benyer als volmacht van haar vader Wicher Michaelis beleend was. 

  
1602 mei 14 (dl. C, fol. 72v). 
 Egbert Hermens, als erfgenaam van wijlen Berent Johans, zoals zijn vader beleend was. 
  
1602 mei 14 (dl. C, los blad bij fol. 78). 

 
Mechtelt Wichers wordt, na de dood van haar hulder Cornelys Hendricksen, toegestaan 
de hulde één jaar uit te stellen. 

  
1603 apr 6 (dl. C, fol. 76). 
 Emanuel de Meyne, na opdracht door Jacob Bonhoff, als volmacht van Egbert Hermsens. 
  
1603 apr 6 (dl. C, fol. 76v). 
 Gerryt Brandenborch, burgemeester van Zwolle, wegens aankoop. 
  
1611 dec 10 (dl. C, fol. 103v). 

 
Alardt Hellendorn, licentiaat in de rechten, na opdracht door Emanuel de Meyne, welke 
opdracht op 6 dec 1611 was gedaan aan Borchardt van Oer als volmacht van de 
leenvrouwe. 

  
1611 dec 10 (dl. C, fol. 105). 

 
Allart Hellendoren, licentiaat in de rechten, wordt toegestaan betreffende het leen voor 
het gericht te procederen. 

  
1618 mei 1 (dl. C, fol. 104v en dl. D, fol. 140). 
 Allard Hellendoren met de ledige hand. 
  
1645 okt 7 (dl. E, fol. 4). 
 Alardt Hellendoern, na de dood van zijn vader licentiaat Hellendoern. 
  
1647 apr 21 (dl. E, fol. 5). 
 Winoldt van Eenschate, na opdracht door Alardt Hellendoern IUD. 
  
1652 nov 17 (dl. E, fol. 24v). 

 
Jonker Joan van der Beeck, vertegenwoordigd door Lambert Hagedoorn, onderrichter 
van Almelo. 

  
1652 nov 17 (dl. E, fol. 24v). 

 
Mr. Lucas van Lennick, burger en organist te Deventer, na opdracht door Lambert 
Hagedoorn, als hulder voor jonker Joan van der Beeck. 

  
1665 jul 19 (dl. E, fol. 71). 
 Mr. Lucas Lanninck krijgt toestemming over het leengoed te beschikken. 
  
1680 jun 2 (dl. F, fol. 3). 
 Winold van Eenschate toe den Oldenhof, met de ledige hand, met het halve leen. 
  
1680 jun 2 (dl. F, fol. 5). 

 
Adam Arentsen, als voogd over zijn zwager Joan van Bommel, zoals voor hem Lucas 
Lenninck, organist te Deventer, beleend was, met het halve leen. 

  
1686 jun 12 (dl. F, fol. 65). 

 
Anna Mechteld van Eenschate, vrouw van oud-burgemeester en kameraar Wilhelm Doys,
na de dood van haar vader heer Winold van Eenschate toe den Oldenhof. 
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1686 nov 29 (dl. F, fol. 69v). 

 
Adam Arentsen, rentmeester, na de dood van zijn zwager Jan van Bommel, met het 
halve leen. 

  
1710 mei 5 (dl. F, fol. 179v). 

 

Arnold Aersen, vertegenwoordigd door Arnold Bootsman, procureur, na de dood van zijn 
vader Adam Arents, met het halve leen; tevens krijgt hij toestemming hypotheek te 
verlenen tot zekerheid van de door zijn vader als rentmeester van het Buiten? en 
Meyster Geertsklooster binnen Deventer over het slot van de rekening van 1708 
gemaakte schulden. 

  
1717 apr 17 (dl. F, fol. 240). 

 
Vrouw Mechtelt Joanna van Doys, vrouw van Diederik van Dorth, onder hulderschap van 
Caspar Dobbenbergh, koopman te Deventer, met 1/3 van het leen. 

  
1757 mrt 31 (dl. G, fol. 147). 

 
Joanna Elisabeth Wijnen, weduwe van Hendrik Willem van Marle, in leven predikant te 
Colmschate, onder hulderschap van Wilhelm van Eybergen, predikant te Almelo, zoals 
hiervoor in 1714 Arent Arents beleend was. 

  
1759 okt 4 (dl. G, fol. 198). 

 

Joan Harmen baron van Hoevel, heer tot Wesevelt, Cretier, Hassent en Woldenberg, als 
universeel erfgenaam van zijn tante Johanna Mechtelt Doys, douarière van Diederik van 
Dorth, vertegenwoordigd door zijn rentmeester Coenraad ten Swaak te Goor, met 1/3 
deel. 

  
1762 okt 11 (dl. G, fol. 257). 

 
Gerrit Daeke, als hulder voor Johanna Elisabeth Wijnen, weduwe van Hendrik Willem van
Marle, in leven predikant te Colmschate, na de dood van haar vorige hulder Wilhelm van 
Eybergen. 

  
1768 okt 17 (dl. G, fol. 296v). 

 
Hendrik Jansen Hoeberts, na opdracht door Johanna Elisabeth Wijnen, weduwe van 
predikant Hendrik Willem van Marle, vertegenwoordigd door Klaas Alferink te Haarle. 

  
1772 apr 7 (dl. G, fol. 327v). 
 Hendrik Jansen Hoeberink uit Haarle met de ledige hand. 
  
1772 nov 21 (dl. G, fol. 371). 

 
Otto Ernst baron van Hövel toe Wesevelt junior, vertegenwoordigd door Hermen 
Hensen, stadsbode te Deventer, met de ledige hand, met 1/3 deel. 

 

Schuring 
Den tenden groff ende smal over dat erve ende guet, gehieten Schuring, gelegen in den 
kerspel van Helendoeren ende in den buyrscap van Haerle ende tot enen Zutphenscen 
rechte.  
  
1451 sep 13 (dl. A, fol. 20v). 
 Egbert Suseler. 
 Get.: Albert van Hengevelde en Ludenken Johansz. 

  
1453 nov 14 (dl. A, fol. 22 en 22v). 

 
Johan Suseler, onder hulderschap van zijn broer Mychaël, na opdracht door Egbert 
Suseler. 

 Get.: Johan van den Rutenberge en Johan Peterssoon. 
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1460 aug 11 (dl. A, fol. 25v). 
 Johan Suseler. 
 Get.: Johan Peterssoen en Henric van [rest van de naam niet ingevuld]. 

  
1479 jun 30 (dl. A, fol. 32v). 
 Derck Suesler. 
 Get.: Gheert Swaefken en Henrick van Gheest. 

  
1503 sep 24 (dl. A, fol. 72). 
 Gheert van Lunenborch ten behoeve van de erfgenamen van Derick Zuseler.  
 Get.: Volkier Sloet en Hademan van Laer. 

  
1515 dec 12 (dl. A, fol. 85v). 

 

Lambert van Lunenborch, na de dood van zijn vader Ghert van Lunenborch.  
Get.: Volkier Sloet en mr. Derick Ghelmers.  
 
1530 aug 28 (dl. B, fol. 9v).  
Deryck Goyman, als voogd van zijn vrouw Meryken van Lunenborch en als hulder voor 
Grete Egberts, zoals voor hem wijlen Lambert van Lunenborch beleend was.  
 
Get.: Johan van Ittersum, drost van IJsselmuiden, en Johan van Laer. 
 

 

1530 aug 28 (dl. B, fol. 9v).  
Deryck Goyman, als voogd van zijn vrouw Meryken van Lunenborch en als hulder voor 
Grete Egberts, zoals voor hem wijlen Lambert van Lunenborch beleend was.  
Get.: Johan van Ittersum, drost van IJsselmuiden, en Johan van Laer. 

  
1555 mei 1 (dl. B, fol. 71). 

 
Johan Dorenbusch de jonge. Zijn vader Johan Dorenbusch had het leen gekocht van 
wijlen Deryck Goyman, die hulder was voor zijn vrouw Merryt van Lunenborch en voor 
juffer Grete Egberts en die de laatste leenman was. 

 Get.: Otto van Bellynckhave en Goissen ter Avest. 

  
1560 jun 20 (dl. B, fol. 83). 

 
Berendt Foickynck, de waard "yndt Herte" te Deventer, en Jutte zijn vrouw, na opdracht 
door Johan van Vreden, als volmacht van Johan Dorenbus.  

 Get.: Tonis Reyger en Johan Kremer Andress. 

  
1564 sep 15 (dl. B, fol. 96v). 

 
Henrick van Eeste, burger te Deventer, voor zichzelf en als gevolmachtigde voor Juette 
Voekynck en voor haar zoon en voogd Johan Voeckynck, elk met de helft van het leen.  

 Get.: Toneys die Reger en Adolff van Rechteren. 

  
1567 mrt 22 (dl. B, fol. 105v). 
 Swer Loes, na de dood van Henrick van Eeste. 
 Get.: Wolter van Heyden, richter van Oldenzaal, en Thonies de Reger. 

  
1567 sep 5 (dl. B, fol. 106v). 

 
Grete Egbers offt Suesselers, weduwe Van Bevervorde, onder hulderschap van Geridt 
van Twickello, als leenvolgster van wijlen Hendrick van Esseede, met het halve leen.  

 Get.: Henrick van Westerholt, geen leenman, en Derick Goessen. 

  
1569 jul 15 (dl. B, fol. 109). 

 
Gertrudt van Bevervorde, onder hulderschap van haar echtgenoot Geridt van Twyckell, 
na de dood van haar moeder, met het halve leen. 

 Get.: Herman van Kemenade en Tonyes die Reger. 
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1570 jan 23 (dl. B, fol. 110). 

 
Johan Voeckynck, als leenvolger van wijlen zijn vader Berent Voeckynck, met het halve 
leen. 

 Get.: Herman ter Kemenade en Derrick Goessens. 

  
1595 nov 21 (dl. C, fol. 46). 

 
Gertrudt van Beverforde, weduwe van Gerrit van Twickello, onder hulderschap van haar 
zoon Johan van Twickel, met het halve leen. 

  
1617 jul 8 (dl. D, fol. 171). 

 
Gertrudt van Beverforde, vertegenwoordigd door Matthias van Enschaete, krijgt 
goedkeuring van haar te Deventer gemaakte testament, waarin zij het halve leen 
legateert aan Fenne van Enschaete, vrouw van haar zoon Jan van Twickel. 

  
1618 jun 13 (dl. B, fol. 110v). 

 
Johan Fockinck, vertegenwoordigd door jonker Johan van Twickeloe, met de ledige 
hand, met het halve leen. 

  
1618 jun 13 (dl. C, fol. 46v en dl. D, fol. 8). 

 
Johan van Twickelo, als hulder en voogd voor zijn moeder juffer Gertruit van Beverforde 
weduwe Van Twickelo, met de ledige hand. 

  
1622 feb 5 (dl. D, fol. 172). 

 
Johan van Twickelo, vertegenwoordigd door Matthias van Enschaete IUD., met het halve 
leen. Indien zijn vrouw Fenne van Enschaete voor hem komt te overlijden behoudt hij 
slechts het vruchtgebruik, daar zijn moeder dit goed aan zijn vrouw gelegateerd had. 

  
1622 sep 18 (dl. D, fol. 152). 

 
Berendt Fockinck, minderjarige zoon van wijlen Jan Fockinck en Judith Coops, onder 
hulderschap van Henrick Coops, burger te Kampen, met het halve leen. 

  
1626 apr 13 (dl. D, fol. 152). 

 

Lubbert Fockinck, richter te Delden, vertegenwoordigd door Alhardt Hellendoren, 
licentiaat, als voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Jan Fockinck, met name 
diens zoon Berendt Fockinck, na de dood van de vorige hulder Henrick Coop, met het 
halve leen. 

  
1631 mei 8 (dl. D, fol. 173v). 

 
Juffer Fenne van Enschaete, weduwe van Jan van Twickel, onder hulderschap van 
Theodorus Scherff J.U.L. 

  
1639 mrt 19 (dl. D, fol. 200). 
 Jonker Beernt van Eenschate, met het halve leen. 
  
1645 apr 16 (dl. D, fol. 225v). 
 Johan Fockinck, burger te Deventer. 
  
1646 mrt 19 (dl. D, fol. 227v). 

 
Nicolaas Fockinck, als oom en voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Johan 
Fockinck, met het halve leen. 

  
1660 jul 17 (dl. E, fol. 39v). 

 
Jonker Balthasar van Eenschate, na de dood van zijn vader Berent van Eenschate, met 
het halve leen. 

  
1662 jun 23 (dl. E, fol. 56v). 
 Nicolaas Fockinck IUD., secretaris van Deventer, na opdracht door Joan Fockinck, 
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erfhuismeester, met zijn vrouw Thonisken Daems, en Georgius Jordens, IUD., schout 
van Colmschate, als voogd over Jacob en Berent Fockinck, minderjarige zonen van 
wijlen Joan Fockinck. 

  
1680 jun 2 (dl. F, fol. 4). 
 Winold van Eenschate toe Oldenhoff, met de ledige hand, met het halve leen. 
  
1680 jun 2 (dl. F, fol. 7). 
 Nicolaas Fockinck, met de ledige hand, met het halve leen. 
  
1686 jun 12 (dl. F, fol. 64). 

 
Anna Mechteld van Eenschate, vrouw van oud-burgemeester en kameraar W. Doys, na 
de dood van haar vader Winold van Eenschate toe den Oldenhoff. 

  
1686 sep 2 (dl. F, fol. 68). 

 
Joan Fockinck IUD., na de dood van zijn vader Nicolaas Fockinck IUD., secretaris van 
Deventer, met het halve leen. 

  
1714 mei 17 (dl. F, fol. 212). 

 
Diederick van Dorth, als volmacht van zijn vrouw, vertegenwoordigd door Caspar 
Dobbenbergh, met het halve leen. 

  
1716 nov 16 (dl. F, fol. 238). 

 
Joost Fockinck, burgemeester van Deventer, na de dood van zijn broer Joan Fockinck 
IUD., richter van Oldenzaal. 

  
1759 okt 4 (dl. G, fol. 196v). 

 
Joan Herman baron van Hoevel, heer van Wesevelt, Cretier, Hassent en Woldenberg, 
vertegenwoordigd door zijn rentmeester Coenraad ter Swaak te Goor, als universeel 
erfgenaam van zijn tante Johanna Mechtelt Doys, douarière van Diederik van Dorth. 

  
1760 apr 11 (dl. G, fol. 217v). 

 
Jacob Jan Fockinck, burgemeester van Deventer, na de dood van zijn grootvader Joost 
Fokkink. 

  
1772 nov 21 (dl. G, fol. 371). 

 

Otto Ernst baron van Hövel toe Wesevelt junior, vertegenwoordigd door Herman 
Hensen, stadsbode te Deventer, met de ledige hand, met het halve leen. 1772 nov 21 
(dl. G, fol. 372v). Jacob Jan Fokkink, burgemeester en kameraar van Deventer, 
vertegenwoordigd door Herman Hensen, stadsbode te Deventer, met de ledige hand, 
met het halve leen. 
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Overijsselse leenprotocollen 
 

Overi jssel    
   Schoutambt HELLENDOORN    
  buurschap Haarle 

  
 525.  
't Goet to Haerle, gheheten Essekinc, gheleghen in den kerspel to 
Helendorn. 

   526.  
Twee teende toe Haerle, dat Peter Peterssen van hem helt. 

 
 527.  
Die tienden, smal ende grof, --- over Schuring ende over Gheverdinc, 
gelegen in den kerspel van Helendoren. 

  528.  
To Stichts leen: --- Smedinc in den kerspel van Helendoren. 

  2043. 
Schurinck 

  2044. 
Schurinck 

 
525 
 
't Goet to Haerle, gheheten Essekinc, gheleghen in den kerspel to Helendorn.  

Cyze van der Schueren. 

1394 mei 3 (BB fol 14v) 

Cijse van der Schure. 

* Een gued tot Haerle, geheten Esseking. 

1410 jun 3 (BB fol 69v) 

Helmich van der Schuren na de dood van zijn vader. 

* Een erve toe Haerle, geheiten Assching, in den kirspel toe Heledoern, mit sinen 
toebehoeren. 

1422 okt 1 (BB fol 69v) 

Sijse van der Schuren, onmondig, na de dood van zijn vader. Hulder zijn broer Johan van 
Hoenhorst. 

1433 okt 10 (BC fol 24v) 

Syse van der Schuren. 

* Dat erve toe Haerle, geheiten Essing, gelegen in Helendornrekerspel. 

** 1484 en latere beleningen hebben "Essching" of "Esschink". 

1456 okt 23 (BD fol 7) 
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Syse van der Schuren. 

1484 sep 29 (BD fol 147) 

Herbert Splytloff na de dood van Syse van der Schuren en van Herberts moeder IJde 
Splytlof. 

526 
 
Twee teende toe Haerle, dat Peter Peterssen van hem helt.  

1402 mrt 24 (Nederstichts protocol FB fol 36) 

Sweder van Heker geheiten van Rechteren na opdracht door Aelbert van Gherner. 

527 
 
Die tienden, smal ende grof, --- over Schuring ende over Gheverdinc, gelegen in den 
kerspel van Helendoren.  

Z.d. [1382-1393] (BA1 fol 35) 

Peter Dircssoen. 

** Nr. 527 is op een later tijdstip op fol 35 bijgeschreven, vermoedelijk pas in 1389. 

1394 apr 24 (BB fol 8) 

Peter Dericxsoen. 

Z.d. [1394 apr 24 - c.1417] (BB fol 8) 

Heer Deric, zoon van Peter Dericxsoen. Hulder Andries Aerntszoen. 

** Heer Deric wordt reeds genoemd in de omstreeks 1417 aangelegde naamtafel van 
beleende mannen, voorin protocol BB.  
  

528 
 
To Stichts leen: --- Smedinc in den kerspel van Helendoren.  

** "Lijst leenmannen", blz. 784. 

In BA1 is "in den kerspel" tweemaal na elkaar geschreven. 

Z.d. [1379-1382] (BA1 fol 79v) 

Wigbolt van Warmelo. 

Z.d. [1382-1393] (BA1 fol 79v) 

Arnd van Warmelo. 
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1415 okt 31 (BB fol 82v) 

Willem van Baeck na opdracht door Arnt van Wermeloe. 

* Dat guet toe Smeding mit allen sinen toebehoeren, als dat gelegen is in der buerscap 
van Haerle in den kirspel van Helendoern. 

** 1440 en latere beleningen hebben "Smedekyng" in plaats van "Smedinc". 

1440 okt 5 (BC fol 60v) 

Beerte, dochter van Willem van Baeck, na diens dood. Hulder haar man Bernt van 
Raesvelde. 

1443 mei 7 (BC fol 60v) 

Bernt van Raesvelde na de dood van zijn moeder Beerte, dochter van Willam van Baeck. 

1448 feb 11 (BC fol 60v) 

Gosen van Raesveldt na de dood van zijn broer Beernt van Raesvelt. 

1457 jul 8 (BD fol 29) 

Deric van Raesfelde. 

1475 feb 18 (BD fol 109v) 

Deric Schaep na opdracht door Deric van Raesvelde. 

1484 mrt 29 (BD fol 141v) 

Henric Schaep na de dood van zijn broer meester Deric Schaep. 

2043 
 
Den halven thienden van Schurinck in den kerspel van Hellendoren, bourschap Hairle 
gelegen.  

** Op 6 april 1617 (OD1 fol 55v) kreeg Johan van Twickeloe van de leenkamer 
toestemming per testament over deze leengoederen te beschikken, aangezien er nog 
geen beslissing was gevallen over het bezit van de heerlijkheid Almelo, waaraan deze 
tienden leenroerig waren. 

2044 
 
Den halven thienden van Schurinck in den kerspel van Hellendoirn, bourschap Hairle 
gelegen, sorteerende onder de lheenen der heerlickheit Almeloe.  

** Op 13 april 1617 (OD1 fol 56v) werd het te Deventer verleden testament van 
Geertruit van Bevervoirde bekrachtigd, waarin zij deze tienden legateerde aan haar 
schoondochter Fenne van Eenschate. 


