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Opm. R.J.J. Weetink
Hoewel het mijn nadrukkelijke wens was met bovenstaande een vertaalslag te maken naar de huidige
tijd, kwam ik al doende tot de conclusie dat meer uitzoekwerk noodzakelijk is. Daar uitzoekwerk tijd
kost moet ik daar thans helaas vanaf zien. De mens moet zijn beperkingen kennen.
Opmerkingen zijn zeer welkom om bovenstaande lijst te kunnen completeren
Zie o.a.
1. Boerderij en Veldnamen in Hengel (G) (1988, Staring Instituut Doetinchem)
2. Historische topografische Atlas, Achterhoek, Liemers en Rijk van Nijmegen, (2008, Nieuwland)
3. Kaarten L.C. Machen ca 1820
4. Topografische kaart van Nederland 33H, 34C en 40F
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98

HENGEL.

't Goet ten Brunrynck, gelegen in den kerspel van Hyngel,
met sijn tobehoor ten Zutphenschen rechten erkent bij
Rycquijn B r u n r y n g h, anno 1378.
Idem, anno 1403.
Johan S t e n e r d i n c k ontfinck 't goet tot Bruynrinck met allen sijnen
tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, tot Zutphenschen
rechte, a°. 1417.
Idem ontflnck een goet geheiten Brunrinck met sijnen tobehoor, gelegen
opgen Goei in den kerspel van Hengeloe, anno 1424.
Henrick v a n d e r H o r s t bij transport Johans voorn., a°. 1454.
Idem, anno 1465.
Idem venijt eedt, 22 Aug. 1484.
Anthonis v a n S e y s t, richter to Hengel, ontfengt dit als een verfrevelt
ende verbeurt leen, 13 Febr. 1521.
Idem vernijt eedt van den goede geheiten Bruynrinck, in der graeffschap
van Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap van
Beeckvelt gelegen, tot Zutphenschen rechten, 7 Junii 1539.
Johan van Seist beleent, 28 Martii 1542, ende eedt vernijt, 11 Julii 1544.
Idem vernijt eedt, 19 Junii 1556.
Lijsbet van Seist, erve hares vaders Johans, 7 Aug. 1594.
Johan Henrickssoon is haer hulder.
Adam v a n H e e r d, lieutenant van capitain Johan van Brakel, bij
opdragt sijner moder Elisabet beleent mit 't goet Bruynrinck met sijn
tobehoren, in der graefschap Zutphen, kerspel Hengel ende buerschap
Beckvelt, gelegen, te Zutphenschen rechten; alleen daervan
uutgesondert een stuxken boulands van omtrent een molder geseys,
gelegen in eenen camp, die tsamen groot is omtrent 3 mergen, ten
deel wey- ende ten deel bouland, daervan het een molder geseys
leen ende die 3 mergen allet ongeveer allodial ende vrij goet is;
in aller gestalt sulx ongescheiden deur malcanderen gebouwet,
geweydet, gebruyckt ende Bruynrinckscamp genoomt wort, dien sij
haren nakindren Dirck Beens ende Annae Warren maeckt, allet
met haren man ende momher Edouard W a r r e n, corporal van
colonel Cecils compaignie ruyteren, 12 Aug. 1619.

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

3

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

278
Reyner van Heerd, erve sijnnes vaders Adams, beleent, 10 Mey 1642.
Cristina v a n H a r d e n b e r c h bij opdracht Reyners van Heerde,
4 Meert 1644. Sondach v a n M u n s t e r, haer man, hulder.
Eadem tucht haer man Sondach van Munster sijn leven lanck geduyrende, eodem die.
Eadem laet haere dispositie approberen, 31 Aug. 1648.
Emerentiana ende Agnes Margreta van Hardenberch uyt cracht van testamentaire
dispositie van Sondach van Munster ende Cristina van Hardenberg beleent,
30 Aprill 1649. Johan van Hardenberch, oer vader, is hulder.
Die twee weidekes met het bouwlant, in Veldekes enck gelegen, worden van de
leenplicht gevrijdt, waermede alleen geaffecteert blijven huys, hoff, kempken ende
het weideken, aen ende om het huys gelegen, mits dat hetselv van nu voortaen
altijt met een dubbelt heergewaedt verheft sal worden, ende sijn daermede
beleent de onmundige kinderen van Johan van den Hardenberch ende Catharina
van Munster, 14 Febr. 1660.
De mombaeren van die twee dochteren draegen dit leen in het geheel sonder afsplissinge
van de gevrijde parceelen op aen
Coenraet v a n M u n s t e r, die met het goet Bruynrinck met sijnen toebehooren, aen
den V.G. ende G.Z. met een pont goet gelts leenroerich volgens des Hoves apoin
tement van 20 Dec. 1661 1), voor nu ende hiernaemaels beleent is, 17 Nov. 1663.
Maria, Helena ende Theodera Margareta v a n D i e m e n, kinderen van Dr. Peter van
Diemen, secretarius der stadt Zutphen, ende Geertruyt van Munster, dit leen als
aengecocht van haer bestevaeder Coenraet van Munster te deel gevallen sijnde,
sijn daermede beleent door haeren ohem ende hulder Johan van Munster,
29 Febr. 1676.
Hendrick v a n E s s e n laet approberen het maeggescheit, waerbij Helena Catharina
van Diemen, sijn huisvrou, dit toegevallen is, 7 Maii 1695.
Helena Catarina van Diem met de ledige hant beleent, eodem die.
Johan van Essen, erfgenaem sijns moeders Helena Catarina, beleent, 18 Oct. 1727.
Johan van Essen, erfgenaam sijns vaders Johan, beleent, 4 Aug. 1761.
Jan van Essen, minderjarig, erfgenaam sijns vaders Johan, beleend 2), 19 Oct. 1762.
Idem, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 6 Oct. 1768.
Jan en Tido Hendrik van Essen, gebroeders, laten het magescheyd 3) van 24 Febr. 1772
approberen en per clausulas concernentes registreren, 12 Meert 1774.
Jan van Essen en Maria Bernhardina D u m b a r 4). eheluyden, laaten aproberen en
registreren hunne huwlijksvoorwaarden van 18 Dec. 1777, 1 April 1778.
__________
) nl. dat het goet Bruynrinck gelijck voor desen verheft ende verheergewaedt soude worden (akte).
) In dezen tijd wordt het leen steeds Bruinink genoemd.
3
) nl. tusschen hen en hunne moeder Elisabeth Helena v a n d e r L i t h (akte).
1
2

) Dochter van Hendrik Willem en Maria Elisabeth D a p p e r (akte).

4
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Iedem laten approberen en registreren een conventie, 30 April 1791 met wedersijdsche
naastbestaanden opgerigt, 11 Maii 1791.
Iedem laten haar besloten testament van 7 Maii 1791 approberen, eodem die.
Johan van Essen laat de vorenstaande geoponde testamentaire dispositie
van 7 Maii 1791 registreren, 3 Febr. 1798.
_________
Afgespleten van 98.

98 § 1.

Een stuxken boulands van omtrent een molder geseys, gelegen in eenen camp,
die tsamen groot is ongeveer drye mergen, ten deel wey ende ten deel bouland,
daervan 't selve molder leen ende die rest der drye mergen vrij goet is, gelijck
sulx ongescheyden deur malcanderen gebout, geweyt, gebruyckt ende
Bruenrinckscamp genoomt wort, ten besunderen leen te Zutphenschen rechten
opgedragen bij
Elisabet v a n S e i s t, huysfrou Edouards W a r r e n, op
Wilhem E g g i n c k, 10 Aprilis 1624.
Beerntgen Egginck, erve haeres vaders Willems, beleent, 20 Mey 1637. Haer man Derck
v a n W e y deet hulde.
Aeltjen van der Wey voor haer selven ende voor haer andere susters als erven haeres
moeders Berentjen Egginck beleent door Hendrick Rutgers v a n V o o r s t,
haer man, 17 Aug. 1686.
__________
Afgespleten van 98.

99.

HENGEL.

Den Langencamp met den cleynen kempken, so dat om die hoffstat Tackencamp
gelegen; noch omtrent 8 molder saetlants, gelegen in den Goischen enck, die
4 tuschen erffnis Ellerdinck ende Banninck, die ander 4 over den wegh, met
den eenen eynde streckende tegen Hoenkinck op den Hoghen wegh, uut den
goede Bruynrinck gespleten ende tot Zutphenschen rechten opgedragen bij
Johan v a n S e y s t tot behoeff van
Lijsbet H o r s t i n x, huysfrou Arnt O b e k i n x, die sulx overgeeft
Geertrud, weduwe Martins Q u a d e n, 4 Dec. 1550.
Eadem deur Bernt Obbekinck eedt vernijt, 19 Junii 1556.
Eadem deur Lambert Louwerman eedt vernijt, 24 Febr. 1560.
Lamme v a n E y n s c h o t e n crigt uutstel, 24 Junii 1561.
Lamme de Quade, weduwe Mathijs van Enschoten, beleent bij deylinge, 23 Julii 1561.
Wilhelma v a n d e n S a n d e, onmundig, erve harer moder Lamme, beleent,
31 Julii 1564. Haer vader Dr. Reiner van den Sande is haer hulder.
Eadem eedt vernijt deur Martin de Quade vermitz hares vaders uutlendicheyt,
21 Martii 1571.
Eadem deur haren vader eedt vernijt, 9 Oct. 1581.
Eadem, huysfrou Evert E v e r w ij n s, vernijt eed, 14 Oct. 1589.
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Reiner Everwijn, onmundig, erve sijner moder Wilhelmae, beleent, 3 Aug. 1600. Sijn oom
Fredrick van den Sande Reinerssoon is hulder.
Idem, mundig, deet selffs eed, 12 Febr. 1619.
Idem tucht sijn vrou Naleken K r e y f e n g e r s ende maeckt dit leen deylbaer onder
sijne kinderen, 7 Febr. 1622.
Evert Everwijn, erve sijnnes vaders Reyners, 12 Aug. 1631.
Luytjen Everwijns, huysvrouw van Otto E n g e l e n, naer approbatie van de erfdeilinge
haerer olderen naelaetenschap beleent deur haeren man als haeren hulder ende
laet haer dispositie approberen, 4 Nov. 1663.
Engelbert Engelen, erve sijner moder Lucretia Everwijns, beleent, 14 Julii 1692.
Catarina Engelen, erve haers moeders Lucretia Everwijn, beleent, 3 Febr. 1695.
Eadem en haer man Dr. Johan v a n H a s s e l t laten haer beslote dispositie
approberen, 3 April 1704.
Johan van Hasselt als tugtenaer van sijn vrou Catarina Engelen beleent, 7 April 1705.
Johan Engelen, erfgenaem van Catharina Engelen, nae doode van Johan van Hasselt
beleend, 18 Dec. 1739.
Idem draegd dit leen op aen
Jan van Essen, die daer weder mede beleend is, eodem die.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 98.
__________
100.

HENGEL.

Dat goet ten Lanssinck met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van
Hengel, tot eenen Zutphenschen leen ontfinck
Elsbeen v a n d e n H o l t e, a°. 1380. Simon van den Holte haer momber.
Elsabe v a n d e r H o e p e geheiten Musmans, a°. 1403. Derck van Heerde
haer momber.
Roloff v a n H a g e b e c k geheiten die Groeter bij transport Elsbets van der Hake ende
hares mombers Derx van Heerde, a°. 1408.
Johan L o n y s Janssoon, onmundig, beleent, a°. 1423. Rutger die Listige is sijn
momber.
Idem, anno 1424.
Idem deet selver hulde, a°. 1427.
Idem, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede tot Lanssinck, in den kerspel van Hengel gelegen, daer
naest gelant is dat goet to Huyssinck an d'een sijde ende met der ander sijden
neven den Nyenhuyssinck ende Geltinck, 4 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 17 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, a°. 1492.
Lambert Lonys, erve sijnes vaders Johans, a°. 1505.
Evert Loenys bij transport Lamberts, a°. 1512.
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Fyken Lonis, erve hares broders Everts, 16 Sept. 1530. Johan ten Holt is haer gecoren
momber.
Eadem, huysfrou Otto K e y e n des jongen, vernijt eedt, 25 Sept. 1538, 11 Julii 1544.
Eadem tuchtigt haren man, 18 Martii 1546.
Dierck v a n H u e s s e n, erve sijner nicht Fyken, 12 Aprilis 1553.
Ott Keye van wegen sijner vrou Sophia Loenis eedt vernijt, 10 Junii 1556 1).
Dirck van Huessen vernijt eedt, 15 Junii 1556.
Swene van Huessen, huysfrou Martin T a n c k i n x, erve hares vaders Dirx,
beleent, 19 Dec. 1566.
Eadem tuchtigt haren man, 13 Junii 1569.
Theoderica van Huessen, erve harer suster Swene, 2 Junii 1580.
Eadem tuchtigt haren man Peter v a n S e l s t, 5 Junii 1580.
Berntgen van Huessen, erve harer suster Swene, maeckt dit leen op
Bernhard T i l m a n s, haren neve, onmundig, die beleent is, 19 Aprilis 1592.
Sijn hulder is Jacob Praest.
Idem, mundig, deet selffs eed, 1 Junii 1606.
Idem laet bevestigen ende approberen de houwelixe vurwarden, tussen hem ende
Lutgert d e W y s e 4 Jan. 1625 opgerigt, 1 Martii 1627.
Idem tuchtigt sijn vrouw Lutgert de Wyse tot herhylekens toe, 20 Nov. 1640.
Nicasius Henricus Tilman voor hem ende sijn susteren als erfgenaemen haeres vaders
Bernhart beleent, 12 Sept. 1667.
Sibilla Lutgerdis Tylemans 2) genoemt M e s s e m a e c k e r uyt cracht van dispositie 3)
beleent, 30 Jan. 1693.
Richarda Elisabet Tylemans, outste suster ende leenvolgersche ab intestato van haer
broeder Nicasius Henricus, beleent door haeren hulder Jacob Boom, 13 Julii 1693.
Maria Lya Tylmans pretendeert ten respecte van haer suster Johanna Geertruit Tylmans
geen aendeel aen dit leen, voor sooveel haer bij successie van haer ouders off
andersins aengecomen mochte sijn, maer geeft hetselve aen Johanna Geertruit
Tielemans, 18 Dec. 1693.
Richarda Elisabet Tylmans draegt haer gedeelte in dit leen op aen Jacob
D r i e s s e n O p h e y d e n, die daermede beleent is, 6 Julii 1696.
Sibilla Lutgerdis Tilemans vermits het afsterven van haren hulder verheft dit leen met de
ledige hant door Johan Hendrick Baerken, 19 Maii 1697.
Gerhardus Driessen Opheyden, erfgenaem sijns vaders Jacobs, met desselfs gedeelte
beleent, 28 Mey 1717.
Beernt Casijn Messemakre, erfgenaem sijns moeders Sibilla Lutgerdis Tylmans, weduwe
Wolterus Messemaker, beleent met 5/8, 16 Mey 1721 4).
Idem en Agata v a n d e P e r r e, egteluyden, laten haer besloten dispositie
approberen, eodem die.
Gerhardus Driessen Opheiden laet approberen de dispositie, opgerigt met sijn vrou Maria
Clara v a n R ij s i n g e n, 16 Aug. 1722.
__________
) Met het oog op de beleening van 12 April 1553 is dit niet te begrijpen.
) Haar man was Dr. Wolterus Messemaecker (akte).
3
) Van haar broeder Nicasius Henricus (akte).
1
2

) Zie verder 100 § 1.

4

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

7

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

282
Lutgardis Driessen Opheyden en Gerbranda Barbara W e i s s e n b u r g. dogter van
Agnes Maria Driessen Opheiden 1) laten approberen het maeggescheid,
9 Sept. 1722 opgerigt tussen de kinderen en erfgenamen van Jacob Driessen
Opheiden en haer, yder voor 1/3, 9 Sept. 1723.
Eaedem uit kragt van 't geapprobeerde maeggescheid beleent, eodem die. Hulder Pieter
Weissenburg.
Gerbranda Barbara Weissenburg draegt de helft van 3/8 op aen Derk Ignatius
M a r t i n i, die daer ook weder mede beleent is en met de andere helft voor
sig self en als hulder van Maria Agnes, Anna Elisabet, Bernardus, Gerhardus,
Hermannus Martini, Cornelis, Ludevicus, Jacobus Driessen Opheyden en
Gerebranda Barbara Weissenburg als erfgename van Lutgardis Driessen Opheyden,
7 Maert 1732.
Maria Agnes, Anna Elisabet, Bernhardus, Gerrit Frans, Hermannus Martini, Cornelis, mede
als erfgenaem sijns broeders Ludevicus, Wilhem van Rijsingen, momber van
Jacobus Driessen Opheyden, en Gerebranda Barbara Weissenburg dragen haer
helft van 3/8 in dit leen op aen
Derk Ignatius Martini, die daer weder mede, alsook met de andere helft van die 3/8 en
also met de gehele 3/8 beleent is, 23 Oct. 1732.
Gerrit Frans Martini, erfgenaam sijns broeders Derk Ignatius, beleent met 3/8,
17 Aug. 1756.
Idem draagt dit leen op aan Samuel Johannes S n e t h l a g e, die daar weder mede
beleent is, 17 Aug. 1764.
__________

Afgespleten van 100.

100 § 1.

HENGEL.

5/8 van een goed geheiten Lansink met allen sijnen toebehooren, gelegen in de
graafschap Zutphen, kerspel Hengel, daar aan de eene sijde naast geland is het
goed te Huessink en aan de andere sijde Claas Molen erven en Hendrik Luitkens
erven, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regten, met een pond goed gelds te
verheergewaden, leenroerig.
Bernt Casijn M e s s e m a k e r, erfgenaam sijns moeders Sibilla Lutgerdis
T y l m a n s, Weduwe Wolterus Messemaker, beleent, 16 Mey 1721.
Agatha v a n d e P e r r e, voormaals weduwe van Bernt Casijn de Messemaker,
renuntieert volgens ingegaan accoord van het regt van tugt of andersints,
haar aan dit leen competerende, 30 April 1754.
Theoderus Ignatius Martini beleent met dit leen, gelijk hetselve door dode van Bernhard
Casijn de Messemacre op Lutgardis Driessen Opheiden en door afsterven van die
op hem gedevolveert is, eodem die.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 100.
__________
) en Pieter Weissenburg (akte).

1
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101.

HENGEL.

't Goet te Heringh te Zutphenschen rechte hielt
Henrick v a n S u d e r o e s, anno 1326.
Evert v a n Z e l l e heeft ontfangen 't goet te Hederinck, gelegen in den kerspel van
Hengel, ten Zutphenschen leen, anno 1378.
Gerrit van Zelle ontfinck dat goet to Hederinck, gelegen in den kerspel van Hengel, dat
dienstmansgoet is, tot eenen Zutphenschen leen, a°. 1387.
Grietken van Selle ontfinck Selle 1) ende Hederick tot eenen Zutphenschen leen ende
daeraff heeft huldinge ende eede gedaen Johan van Buren Evertssoon als een
momber, anno 1403.
Eadem, huysfrou Steven K a r v e n e m s, ontfinck dat goet to Zellen ende dat goet te
Hederinck met heuren tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengelo oppen
Goye, anno 1412.
Albert M e y e r i n c k geheiten ten Bruel Luykenssoon ontfengt dat goet Geheiten
Hederinck, gelegen op den Goy beneven Wissinck, in den kerspel van Hengel, van
Steven van Kervenem in wissel tegen dat goet ten Bruel, gelegen an Meyerinck,
oick in den kerspel van Hengelo ende schietende opt Laerent ongeveert, a°. 1422.
Idem, anno 1424, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede tot Hederinck met sijnen tobehoren, in den kerspel van
Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet Wissinck an d'een ende dat goet tot
Elstinck an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechten, 14 Oct, 1473.
Idem vernijt eedt, 21 Aug. 1484.
Thonis H e r i n c k vercoopt dit anno 1493 an
Andries v a n H o l t h u y s, die sulx voorterft op sijnen soon
Renso van Holthuys, anno 1508. Hier staet: Een goet geheiten Herinck met allen
sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, beneven Wissinck, schieten
de an den Goyschen Enck.
Idem bij transport sijns oltsten broders Johans, priesters, 21 Julii 1520.
Idem vernijt eedt, 23 Sept. 1538, 10 Junii 1544, 27 Aprilis 1556.
Andrea van Holthusen, huysfrou Stevens v a n K e r v e n h e m, erve hares vaders
Rense, 15 Aprilis 1563.
Eadem eedt vernijt, 5 Oct. 1581.
Gerrit van Kervenhem, erve sijner moder Andreae, beleent, 14 Sept. 1603, met een goet
geheiten Herinck met sijn tobehoren, gelegen in der graefschap Zutphen, in den
kerspel van Hengel op 't Goy, tusschen den goederen Wissinck ende Elferdinck,
schietende op den Goyschen enck, to Zutphenschen rechten.
Bernt van Kervenhem, erve sijnes broders Gerrits, beleent, 11 Nov. 1620.
Anna van Kervenhem, erve haers broeders Beernts, beleent, 17 Febr. 1641.
Wyse van Kervenhem, erve haerer suster Anna, beleent, 19 Mey 1647.
Maria Louisa V r y d a c h, erve haeres moey Wyse van Kervenheym, beleent,
15 Nov. 1653. Hulder Felix Frederick R a u w e r to Reineck, haer man.
__________
) Zie hierover 118.

1

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

9

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

284
Eadem tucht haeren man Felix voorn., eodem die.
Anna Sibilla Vrydach, weduwe van Salomon v a n K e p p e l tot Meyerinck, erve haeres
susters Maria Louisa, beleent, 18 Nov. 1669.
Eadem ende haere kinderen draegen dit leen op aen
Johan Everart v a n d e r H e i d e n en Anna Johanna v a n S w e t e n, die daermede
beleent sijn, 23 April 1683.
Deselve laten haere houlyxe vorwaerden approberen, 9 April 1685.
Gerhard Wilhem Joseph van der Heyden laet approberen het maeggescheit tussen hem en
sijne broeders en suster opgerigt, 22 Nov. 1712 1)
Idem als erfgenaem sijner ouderen Johan Everhard en Anna Johanna en uit kragt van
't selve beleent, eodem die.
Joannes Everardus Canisius van der Heyden, erfgenaam sijns vaders Gerhard Willem
Joseph, beleend, 1 Aug. 1753.
Idem draagt dit leen op aan Joost Hendrik Anthon van der Heyden, desselvs oudste zoon,
die daar weder mede beleend is, 2 Sept. 1789.
__________
102.

HENGEL.

't Goet te groten Enserich ten Zutphenschen leen ontfangen bij Lubbert ende
Henrick E n s e r i c h, a°. 1378.
Druda Ensering heeft ontfangen 't goet ten groten Ensering, dat Lubben Ensering, haer
vader, plag te hebben, gelegen in den kerspel tot Hengel, a°. 1388.
Idem, huysfrou Herman T a s t e n, a°. 1402.
Lubbert Enserinck, a°. 1432.
Idem deur sijnen soon Johan venijt, a°. 1465.
Johan Enserinck, erve sijnes vaders Lubberts, ontfengt dat goet tot Enserinck met sijnen
tobehoren, in den kerspel van Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet to
Husinck an d'een ende dat goet to Biscopinck an d' ander sijde, 14 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 21 Aug. 1484, anno 1503.
Jacob Enserinck, erve sijnes vaders Johans, 20 Sept. 1538.
Idem vernijt eedt, 3 Julii 1544, 9 Junii 1556.
Johan Enserinck, erve sijnes vaders Jacobs, 18 Nov. 1561.
Luytken Enserinck, erve sijnes vaders Johans, 29 Martii 1569.
Idem vernijt eedt deur Evert Everwijn, volmechtige, 9 Sept. 1598.
Henrick Enserinck, erve sijnes vaders Luytkens, beleent met een goet geheiten Enserinck
met sijnen tobehoren, in der graefschap Zutphen, in den kerspel van Hengel,
tusschen den goederen Husinck ende Biscopinck gelegen, te Zutphenschen
rechten, 23 Julii 1618.
Goossen Enserinck bij transport sijnes broeders Hendrix beleent, 27 Mey 1635, ende
verbint dit leen voor 500 gl. om an sijn broeder Hendric te tellen naer haer moe
ders doot sonder interesse, 6 Mey 1635.
__________
) Zie blz. 135 en 224.

1
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Johan Ensering 1) naer voorgaende approbatie van de coopcedule beleent met
het halve goet Ensering, 27 Jan. 1647.
Idem ontfanght op 't nieuw d'helfte van een stuck weydelants genampt Halff Enserincks
(s)leegjen, 5 Dec. 1653, wordende sijn helffte van huys, hoff ende bouwlant van
de leenplicht gevrijdt volgens des Hoves apointement van 13 Dec. 1653.
Metjen H e l m a n s, weduwe Gosen Enserincks, beleent met de helfte, 22 Febr. 1656.
Catarina C r a m e r s 2), erve van Jan Enserinck, beleent, 10 Dec. 1657.
Die kinderen van Gosen Enserinck door haeren oom ende bloetmomber Tonis Enserinck
beleent, 30 Junii 1658.
Catharina C r e m e r s draecht 3) op de halffscheyt van een stuck weydelants genaemt
Halff Enserincks sleechjen, waervan Jan Schoeltinck de wederhelfte toecomt, tot
Hengel op 't Goy gelegen, aen
Jan S c h o e l t i n c k, sijn huysvrouwe ende erven, die daer oock mede beleent is,
13 Martii 1662.
Lucas Ensering, erve sijnes vaders Gosen, beleent met het halve goet Enserinck,
24 Febr. 1670.
Ryckelt Schoeltinck, als ohem ende bloetmomber van het onmundige dochterken van
Jan Schoeltinck beleent met het Halve Enserings sleechjen, draegt hetselve op aen
Lucas Ensering, die daermede beleent is, 24 Febr. 1670.
Hermen Ensering, erfgenaem sijns vaders Lucas, beleent met het halve goed Enserink en
het halve Enserinks sleegje, 1 Oct. 1727.
Derck Enserinck, erfgenaam sijns vaders Hermen, beleend met dese twee leenen,
29 April 1750.
Derk Willem B e c k i n g en Aaltje H a g e n, eheluyden, c. s., erfgenamen van Harmina
Enzerink, weduwe Harmen Becking laaten quoad clausulas concernentes
registreren een extract-magescheid, 27 Maii 1797 opgerigt en geslooten over den
boedel tussen haarl. ouders met Derk Enzerink en verdere susteren en broederen
gemeenschappelijk beseeten, en uyt hoofde van dien dese twee leenen ter
hunliedernaamen overteekenen, 26 Maii 1804 4).

__________
) Gehuwd met Catharina C r e m e r s (akte).
) Zij was hertrouwd met Lucas W a t e r l o o s (akte).
3
) Uit de akte blijkt, dat ook hare 2 dochters uit lhaar eerste huwelijk, Aeltjen en
Christina Enserinck, aan de opdracht deelnamen.
4
) De condividenten waren de kinderen enz. van Harmina Enzerink en haar man Harmen Becking. (Ik vermoed, dat zij een dochter was van den in 1750 beleenden Derk E. De broeders en zusters heetten: Geertruy, Derk, Bernardus en Anna Margaretha.
De condividenten waren de volgende: 1°. Derk Willem Becking en zijn vrouw Aaltje Hagen (of Hagens); 2°. de kinderen van
Lucas B e n n i n g en Hendrika Becking, nl. Roeloff Harmen Jan, Hermanus, Johannes Hendrikus (meerderjarig), Derk en
Johanna Harmina (minderjarig); 3°. de kinderen van Johanna Wilhelmina T e g e r, weduwe van Gerhardus Becking, nl. Herman
(meerderjarig). Gerhard en Harmina Geertruy (minderjarig); 4°. Harmen Becking en zijn vrouw Catharina Elisabeth Teger; 5°. Jan
Lucas Becking en zijn vrouw Johanna Cunira Margaretha H e s s e l i n g en 6° Hendrik C o o p s Woltersz. en zijn vrouw Derkje
1
2

Becking (akte).

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

11

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

286
Afgespleten van 102.

102 § 1.

HENGEL.

Een stuck lands geheiten Enserings Ganseweide, wesende twee acker ofte twee
molder geseys, op Hengeler esch bij de windmeule gelegen, oostwert streckende
aen den meulenweg, westwert an Tanckincks land, suydwert an Geltings land ende
noortwert an Lansincks land, uut den leengoede Enserinck verset bij
Luytken E n s e r i n c k, sijner huysfrou Jenneken H u m m e l i n x ende vordochter
Jenneken ende bij
Johan O e l e n 1) te leen ontfangen, losbar mit 60 Churfurster Rinsche gulden ende 60
daler tot 30 stuver vermoge verschrivinge, 26 Sept. 1601.
Gerrit W e y e n b o r c h bij opdracht Ludeken Enserincks ontfengt Enserincks grote
Steinsvel, groot 2 molder geseys, gelegen met eenen eynde an Crusen land, met
den anderen op den meulenweg; d'eene dwarssijd langs Crusen, ende d'ander
langs Tanckincks land streckende; noch Enserincks Gansebreide 2), groot 2 mol
der geseys, met de suydsijde langs Geltings land, noortsijde Lansincks land,
oosteynde an Lenderincks meulenweg ende westeynde an Tanckincks land; noch
die rechte helft van Enserincks hoge land, omtrent 1 molder geseys, met
eenen eynde op Dunsbergs meulenweg, met den anderen op Beyerincks
meulenweg, een dwarssijde langs Beyerinx land ende d'ander langs Gerrit Beeftinx
land; noch Enserincks Anewindeken, groot omtrent ½ molder geseys, met
een sijde langs Lansincks land, d'ander neffens Tanckincks land; allet onder den
Leene Enserinck gehoort hebbende, tot Zutphenschen rechten, 17 Oct. 1612.
Johan Weyenberch, erve sijnnes vaders Gerrits, beleent sijnde, maeckt dit leen deylbaer
onder sijnne drie dochters, met namen Anna, Eva ende Maria, sulx dat d'olste 't
leen sall behouden, mits daervan uuytkerende aen de twee jongste elx 350 gl.
capitaels, ende tucht met eenen ad vitam sijn tegenwoordige huysfrou in 't selve
leen, 10 Aug. 1631.
Anna Weyenborch 3), erve oeres vaders Johans, beleent, 23 Mey 1637.
Derck S w a v i n g bij opdracht van Anna Weyenborch 4) beleent, 16 Nov. 1644 5).
Herman Swavingh. erve sijnnes vaders Derck, beleent, 29 Oct. 1653.
Daniel B l o e m e n d a e l, minderjarig, bij opdracht van Herman Swavinck beleent,
29 Oct. 1653. Hulder Engelbert Bloemendael, sijn vader.
Idem 6) deet selver eet, 19 Nov. 1666.
Agnes van Bloemendael, huysvrou van Dr. Evert v a n d e r K e t t e n, erve haeres
broeders Daniel, beleent sijnde, laet haer dispositie onder haere kinderen
approberen, 9 Julii 1679.

__________
)
)
3
)
4
)
5
)
1
2

Het was mede "verset" aan zijn echtgenoote Johanna v a n d e r C a p e l l e n en hare zuster Margretha (akte).
Dit staat hier even duidelijk als in de akte van 1601 weide.
Haar man was Peter Z y l e s (akte).
In deze akte staat van Weyenborch.
Hulder Derc B e s s e l i n g h, zijn schoonzoon (akte).

) In deze akte staat van Bloemendael.

6
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Salentijn G l a s e r, erfgenaem sijns moeders Agnes van Bloemendael, beleent,
22 Oct. 1706.
Albertus van Glaser, eenige soon en erfgenaem sijns vaders Salentijn 1), beleent,
16 Nov. 1718. Hulder Johan Gabriel van der Ketten.
Idem en Maria Elisabeth Glaserinne, geb. S a l a n g r e, egteluiden, dragen 12 April 1720
dit leen op aen Johanna H a s e n b r o e k, weduwe Wessel v a n
S a n d b e r g e n, die daer weder mede beleent is, 13 April 1720.
Gerhardina Elisabet van Sandbergen, erfgenaem haers grootmoeders Johanna Hasenbroek,
beleent, 22 Junii 1736. Hulder Theoderus Marcus E x a l t o d' A l m a r a s,
haer man.
Eadem en haer man 2) laten haer huwelijxvoorwaarden van 29 Dec. 1735 approberen,
eodem die.
Eadem steld na dode haars mans tot hulder T. G. Plegher en draagt vervolgens dit leen op
aan
Aaron Exalto d'Almaras en Johanna Gertruyd v a n B r o n k h o r s t, eheluyden, die daar
weder mede beleend sijn, 9 April 1754. Hulder Herman van Sandbergen.
Frans Hendrik Adam Exalto d' Almaras, erfgenaam sijner ouderen bovengen., beleend,
22 Oct. 1759.
Aaron Johan Gerhard Exalto d'Almaras, erfgenaam van sijn vader Frans Hendrik Adam,
beleend, 27 Junii 1783.
__________
Afgespleten van 102.

102 § 2.

HENGEL.

1°. Huys, hoff, schuur en boomgaerd en hofland met den kamp daaraan gelegen
en het houtgewas daaromheen staende, gelijk meede de zichtvreeden, die langs
het goed de Kotte thans afgekielspit is, in ordinaris verponding 3-.- gl., beswaerd
met een jaerlijksche uitgang of thiend aan de familie van der Heiden, bestaende in
½ mudde rogge en dito boekwijt Zutphensche maat, één handvol ongebraakt vlas,
één hoen, van de haartstede één stuiver, van ieder kalf ½ stuiver, van ieder
veulen, dat aangefokt word, een schelling, en bijaldien er bijen gehouden worden,
alsdan daarvan ook een schelling; aan het Landrentamht der Domainen één
mudde haver Deesburgsche maat en 4 schellingen; op Hemelvaartdag aan de
Hengelsche kerk een brood van 21 of 22 pond, twee gasten voor de meester en
een voor de schater jaarlijks.
2°. Een stuk land, het Koopstuk, groot ½ mudde gesaay, met het einde aan de
weg van Hengelo naar Zelhem en met de beyde zijden tussen Lenderink land
geleegen, in ordinaris verponding - 12 - gl.

__________
) Raadsheer der stad Keulen (akte).
) Hij was een zoon van Aaron en Johanna Geertruid Bronkhorst, zij eene dochter van Mr. Gerhard van Sandbergen en Aleyda

1
2

Hasenbroek (akte).
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3°. Een stuk land, de Steenkoele, met de beyde zijden Tussen Heikink en Huisink
land geleegen, met het eind paalende aan de weg, groot 1 mudde gesaay, in
ordinaris verponding 1-4- gl.
4°. De Mussenhegge, groot 2 schepels gesaay, geleegen en geheel omringd door
landerijen van den moolenaar van Hengelo en Teuben, waarover koopersche een
uitweg zal moeten zoeken, in ordinaris verponding -12 - gl.
5°. Een stukje land bij den Nyenkamp, nevens Bisschops En Klein Jebbinks land
geleegen, groot ruym een schepel gesaay, jaarlijks in ordinaris verponding
- 6 - gl., verder onbeswaard, sijnde thans een bijsonder leen en afgespleeten van
het goed te Grooten Enserink, ten Zutphensche rechten, met een pond goed gelds
te verheergewaden, aan den F. G. en G. Z. leenroerig.
R.E.B. B l e u m i n k, dogter van Jan Bleumink, laat registreren een transport,
27 Junii 1804 door Derk Willem Becking en Aaltje Hagens, eheluyden, ter harer
behoeven gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen ter haarer naamen
overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________
Afgespleten van 102.

102 § 3.

HENGEL.

1°. De Hooyweide, met de peppeleboomen daaromheen, in het broek geleegen,
met het eene einde aan het tweede parceel, waarover ook dit parceel kan
uitwe gen op den voet als den bouwman zulks heeft gedaan, liggende met de zijde
aan Hurick weide, ordinaris verponding 2 -14 - gl.
2°. Het Dijkstuk, groot 7 schepels gesaay, gelegen tusschen Tillers en Bisschops
land, ordinaris verponding 2 - 2 - gl.
3°. Het Luytjen, groot 2 schepels gesaay, met het eene einde aan de weg, van
Eulink naar de Hengelsche moole looponde, gelegen en met de seyde aan de
landerijen van Dunsborgh en Stenderink, ordinaris verponding - 12 - gl., zijnde
thans een bijsonder leen en afgespleeten van het goed te Grooten Enserink, aan
den F. G. en G. Z. ten Zutphensche rechten, met een pond goed gelds te
verheergewaden, leenroerig.
Jan M e n t i n k, desselfs ehevrouw en erven laaten registreren een transport,
27 Junii 1804 door Derk Willem Becking en A. Hagens, eheluyden, ter hunl.
behoeve gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen ter haarer naamen
overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

14

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

289
Afgespleten van 102.

102 § 4.

HENGEL.

De Koeiweide met de peppelenboomen daaromheen staande in het broek, met
het eene einde aan het Holterveld en met het andere einde aan de Hooyweide
gelegen, die ook over deese weide sal moeten uitweegen, en wel op den voet als
den bouwman die heeft gebruykt, gelijk ook over deese weide gehoort den uitweg
van een weide aan G.J. Averkamp te Hengelo behoorende; ordinaris verponding
f 4-10, wijders onbeswaard, zjjnde thans een bijsonder leen en afgespleten van
het goed te Grooten Enserink, aan den F.G. en G.Z. ten Zutphensche rechten, met
een pond goed gelts te verheergewaaden, leenroerig.
Teunis H a r m s e n laat registreren een transport, 27 Junii 1804 door Derk Willem
Becking en Aaltjen Hagens, eheluyden, ten zijnen behoeve gepasseert, en uyt
hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________

Afgespleten van 102.

102 § 5.

HENGEL.

Den Langen akker, groot zes schepels gesaay, tussen landeryen, onder het erve
Lansink gehoorende, gelegen, in ordinaris verponding f 1-16, zijnde thans een
bijsonder leen en afgespleeten van het goed te Grooten Enserink, aan den F. G. en
G. Z. ten Zutphensche rechten, met een pond goed gelds te verheergewaaden,
leenroerig.
Jan K l e i n H o l t e laat registreren een transport, 27 Junii 1804 door Derk Willem
Becking en A. Hagens, eheluyden, ten zijnen behoeve gepasseert, en uyt hoofde
van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________

Afgespleten van 102.

102 § 6.

HENGEL.

Het Kromme stuk, groot een mudde gesaay, tussen de landeryen van Huisink en
Lansink gelegen, in ordinaris verponding f 1-4, zijnde thans een bjjsonder leen en
afgespleten van het goed te Grooten Enserink, aan den F. G. en G. Z. ten
Zutphensche rechten, met een pond goed gelts te verheergewaaden, leenroerig.
Hendrik Jan A b b i n k 1) laat registreren een transport, 7 Junii 1804 Door Derk Willem
Becking en A. Hagens, ehelnyden, ten zijnen behoeve gepasseert, en uyt hoofde
van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________

_________
) In de akte staat A b b i n g. Zutphen.

1

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

15

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

290
Afgespleten van 102.

102 § 7.

HENGEL.

Het elfde parceel of numero één uyt den Bongershof, groot zeven schepels
gesaay, eene zijde G. Eltink land en ander zijde een akkermaalsheg, die tot aan de
grave bij dit parceel gehoord, in ordinaris verponding f 2-1 , zijnde thans een bij
sonder leen en afgespleten van het goed te Grooten Enserink, ten Zutphensche
rechten aan den F. G. en G. Z., met een pond goed gelts te verheergewaaden,
leenroerig.
Jan W i s s i n k en Elisabeth K o n i n k 1), eheluyden, laaten registreren een transport,
27 Junii 1804 door Derk Willem Becking en A. Hagens, eheluyden, ter hunner
behoeve gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen ter hunner naamen
overteekenen, 7 Aug. 1804.
__________
Afgespleten van 102.

102 § 8.

HENGEL.

Het twaalfde parceel of numero twee uyt den Bongershof, groot ses schepels
gesaay, liggende tussen het land van Haytink en Klein Jebbink, in ordinaris
verponding f 1-16, zijnde thans een bijsonder leen en afgespleten van het
goed te Grooten Enserink, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphensche rechten, met
een pond goed gelts te verheergewaden, leenroerig.
(Namens) de G r o o t e o f s t. W a l b u r g s k e r k binnen Zutphen laat registreren
een transport, 27 Junii 1804 door Derk Willem Becking en A. Hagens, eheluyden,
ten behoeve van bovengenoemde kerk gepasseert, en word uyt hoofde van dien
dit leen op naame van vorengenoemde St. Walburgkerk overgetekent,
7 Aug. 1804.
__________
103.

HENGEL.

Dat goet tot groten Enderinck met sijnen tobehoren, in den kerspel van Hengel
gelegen, tot Zutphenschen leensrechten ontfinck
Heyne E n d e r i n g k, anno 1403.

Afgespleten van 102.

__________
103a.

HENGEL.

Dat halve goet ten Groten Enserinck (modo Warninck), gelegen in den
kerspel van Hengel.
Johan E n s e r i n c k, anno 1411.
Idem, anno 1424, ontfinck dat goet ten Groten Enserinck met sijnen tobehoren, gelegen
op den Goye, in den kerspel van Hengel 2).

__________
) In de akte staat K o n i n g.
) Deze beleening en die van 1411 behooren niet hier, maar onder 102, zodat 103a eigenlijk begint met die van 1465, toen de

1
2

helft in het bezit van Henrick Warninck kwam.
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Henrick W a r n i n c k dat halff goet voorn., a°. 1465.
Johan, Henrick Warninx, ontfengt dat halff goet tot Groten Enserinck met sijnen tobehoren,
in den kerspel van Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet tot Huissinck an
d'een ende dat goet tot Bispinck an d'ander sijde, 16 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 19 Aug. 1484, 1503.
Albert Werninck erft op sijn dochter
Berntgen, huysfrou Herman T a n k i n x, dat goet nu geheiten Warninck, in der
graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel gelegen, tot Zutphenschen
rechten, 3 Oct. 1550.
Eadem eedt vernijt, 9 Junii 1556 1).
Albert Warninck, erve sijner moder Berntgen, 20 Nov. 1579.
Berntgen Warninx, erve hares vaders Alberts, beleent, 24 Junii 1593. Wolter Menninck is
haer gecoren hulder.
Eadem laet eedt vernijen haren man Henrick A n t i n c k, 13 Jan. 1608.
Eadem laet haere dispositie approberen ende maeckt, dat dit leen tusschen haer kinderen
ende kintskinderen deilbaer sal sijn, 19 Junii 1663.
Sweer Warninck voor hem ende voor sijn broeders ende susters 2) uyt cracht van
bovenstaende dispositie sijnes moeders beleent, 2 Julii 1666.
Jan Warninck voor hem selven ende voor sijne broeders ende suster Reiner, Aelbert, Griete
ende mede voor de kinderen van sijn overleden broeder Henrick, erfgenaemen
heures broeders Sweers, beleent, 3 Mey 1670.
Jan ende Reint Warninck, mitsgaders Hendrick S l e t t e r i n c k ende Jan H e e c k i n g
c.s., draegen die vier sesteparten van de saelweer ende huysplaetse van dit
erve met alle oude ende nieuwe gerechticheden, daertoe gehoorende, op aen
Johan P l a n t e n, richter tot Hengel, die daermede beleent is, 24 Martii 1671.
Elisabeth S c h e r f f, weduwe van Johan Planten, soo voor haer selfs ende als moeder
ende momber van haer kinderen ende als erfuytersche beleent sijnde, draecht dit
leen, te weten vier sesteparten, op aen
Jan C o o p s, die daermede beleent is, 5 Nov. 1677.
Idem draegt de vier sesdeparten op aen
Herman E n s e r i n k, die daer weder mede beleent is, 18 Nov. 1706 3).
Derck Enserinck, erfgenaam sijns vaders Herman, beleend met 4/6 parten, 29 April 1750.
Jan Lucas B e c k i n g en Johanna Cunira Margareta H e s s e l i n g , eheluyden, laaten
registreren een extract-magescheyd, 27 Maii 1797 opgerigt en geslooten over de
nalatenschap van hunlieder ouders Harmina Enserink, weduwe Harmen Becking 4),
met derselver
__________
) In deze akte komt de man voor als "Herman Werninck off Te(n)ckinck".
) nl. Jan, Reynder, Aelbert en Griete benevens de kinderen van wijlen Hendrick Warninck (akte).
) Zie hierboven 102.
4
) De medeërfgenamen waren: Derck Willem Becking, gehuwd met Aaltje Hagens; Roelof Harmen Jan, Hermanus, Johannes
Hendrikus, Derk (minderjarig) en Johanna Hermina B e n n i n g (minderjarig), kinderen van Lucas en Hendrika Becking; Herman,
meerderjarige zoon, en Gerhard, Anna Harmina Geertruy Becking, minderjarige kinderen van Gerhardus en Johanna Wilhelmina
1
2
3

T e g e r; Harmen Becking, geh. met Catharina Elisabeth T e g e r; Derkje Becking, geh. met Hendrik C o o p s Woltersz. (akte).
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susteren en broederen 1) gemeenschappelijk beseeten, en uyt hoofde van dien dit leen ter
hunner naamen overteekenen, 26 Maii 1804.
__________
Afgespleten van 102.

104.

HENGEL.

Een hoffstat met een malder saetlants, daer dat huys op staet, schietende
met den eenen eynde op Brunenbergs kamp, met den anderen eynde op
Huyssincxbrinck; noch een malder saetlants 2), gelegen in den Goyschen enck,
met den eenen eynde schietende op Lenderincxmaet, met den anderen eynde op
Ellerdincx groenen wegh, hierbevoren uut Groot Enserinck gespleten ende ten
besunderen leen tot Zutphenschen rechten ontfangen bij
Lubbert E n s e r i n c k, 18 Sept. 1548.
Idem vernijt eedt, 9 Junii 1556.
Johan B e y e r i n c k, erve sijnes ooms Lubberts, 5 Julii 1558.
Reynt Enserinck, erve sijnes broders Lubberts, 28 Nov. 1558.
Johan E l l e r d i n c k, Willem Barninx soon, als erve Reynts voorn., sijner moder
Jenneken Enserincks vader, beleent, 19 Aug. 1598.
Beernt Ellerdinck 3) als erve sijnnes vaders Willem, die het geërft van sijn bestevader
Johan Ellerdinck, beleent, 13 Jan. 1638.
Idem verniewt den eedt, 9 Jan. 1656.
Idem draegt op aen
Harmen C o o p s de hoffstadt, 9 Jan. 1656.
Berent Coops, erve sijnes vaders Harmans, beleent met de hofstadt, 17 Julii 1674.
Koop Hermans, erfgenaem sijns broeders Beernt Coops, beleent, 11 Oct. 1713.
Jan Koops, erfgenaem sijns vaders Koop Hermens, beleent, 16 Aug. 1723.
Idem draegt dit leen op aen
Beernt T i l l e r, die daer weder mede beleent is, 20 Mey 1724.
Hendrik Tiller, erfgenaem sijns broeders Beernt, beleent, 9 Mey 1733.
Hendrik Tiller, erfgenaam sijns vaders Beernt, beleend, 10 April 1756.
Idem draagt dit leen op aan
Gerrit E n g b e r t s, die daar weder mede beleent is, 22 Oct. 1756.
__________
Afgespleten van 104.

104 § 1.

Een molder saatlants in den Goyschen enk, met den eenen eynde schietende op
Lenderinks maat, met den anderen eynde op Ellerdinks groenen weg, in de
graafschap Zutphen, kerspel van Hengel, gelegen, als een bysonder leen en afge
spleten van 104, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regten, met een pond goed
gelds te verheergewaden, leenroerig, ontfangen te leen bij
Reyn E g g i n c k bij opdracht van Beernt E l l e r d i n c k, 9 Jan. 1656.
__________
) nl. Geertruy, Derk, Bernardus en Anna Margareta Enserink (akte).
) Zie hiervan het vervolg sub 104 § 1.

1
2

) minderjarig (akte).

3
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Reynd Eggink, erfgenaam sijns groodvaders Reynd en vaders Jan Eggink, na afgemaakt
versuym beleent, 13 Maart 1743.
Gerrit Eggink, erve sijns ooms Reynd, beleend, 11 Nov. 1744.
Willem Eggink, minderjarig, erve sijns vaders Gerrit, beleend, 9 Julii 1763. Hulder Jan
Jansen, sijn voogd.
Idem, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 7 Julii 1770.
Idem draagt dit leen op aan
Salomon t e r H e u r n e, die daar weder mede beleend is, 6 Dec. 1780.
__________
105.

HENGEL.

‘t Goet te Menongh te Hengelo, te dienstmans rechte erkent bij
Berner M e n o n g h, anno 1326.
Albert M e y e r i n g h 1) heeft ontfangen ‘t goet te Menyngh met sijnen tobehoren,
gelegen tot Hengel op den Goye, anno 1378.
Egbert Meyninck, anno 1385, tot een Zutphenschen leene.
Idem, anno 1403.
Idem, anno 1424.
Willem Meningh, erve sijnes vaders, a°. 1430.
Idem tuchtigt sijn vrou Ermgart H u e s s i n x, a°. 1430.
Willem Z e w y n c k bjj transport Willems voorn, ontfengt dat goet geheiten Menynck met
allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap van Nortwick
gelegen, tot Zutphenschen rechten, a°. 1459.
Idem beleent ende tuchtigt sijn vrou Gertrud an 10 alde schilde, so sij onverandersaet
blijfft, anders maer an 4 alde schilde, a°. 1465.
Idem vernijt eedt van den goede geheiten Meninck met allen sijnen tobehoren, in den
kerspel van Hengel, in der buyrschap van Nortwick gelegen, daer naest gelant is
Willem Lyefferinck an d'een ende Roerinck an d'ander sijde, 4 Oct. 1473.
Johan t e n N y e n h u y s ende Ditte, sijn vrouw, bij transport Willems Sweninx beleent,
22 Aug. 1484.
Bernt Meenynck erft dat guet geheiten Meeninck met allen sijnen in- ende tobehoor, in der
graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap van Nortwick
gelegen, an d'een sijde beneven een goet geheiten Liefferinck, an d'ander die
gemeynte, op sijn dochter
Ditte Meenynx, huysfrou Gerrit W r e d t e r d i n x, 17 Nov. 1533. Alle versuym
quijtgescholden, mitz dat hij alle versette stucken met hulp des leenheeren weder
invordere.
Eadem vernijt eedt, 11 Sept. 1538, 30 Junit 1544, 15 Junii 1556.
Hugo Menninck crigt uutstel, 9 Julii 1557.
Idem, erve sijner moder Ditte, 19 Aug. 1557.
_________
) Zoo staat de naam in de akte, maar men is bijna geneigd hier aan eene verschrijving voor M e y n i n g h te denken. Te meer

1

hel ik daartoe over, omdat in de akte van 1424 eveneens Meyeringh en Meyningh verward worden.
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Bernt Menninck, erve sijnes vaders Hugo, onmundig, beleent, 8 Maii 1566. Arnt Obbekinck
is sijn hulder.
Idem doet selver eedt, 30 Martii 1574.
Idem vernijt eedt, 20 Nov. 1581.
Hugo Meninck, onmundig, erve sijnes vaders Bernts, 22 Nov. 1595. Sijn moder, Styne
L u e s s i n x, met hoeren gecoren momber Johan Luessinck doet hulde.
Styne Luessinx, huysfrou Johans t e r H u l s e w o e r t, erve hares soons Huge Meninx,
beleent met een goet geheiten Meninck met allen sijnen tobehoren, in der
graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der buerschap van Noortwyck
gelegen, tusschen Liefferinck ende de gemeynt, te Zutphenschen rechten,
18 Jan. 1608.
Carl Luessinck, erve sijner suster Styne, ontfengt een goet geheiten Meninck met allen
sijnen tobehoren, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der
buerschap van Noortwick gelegen, tusschen den goede Liefferinck ende die Covick,
schietende an die gemeinte; daerin hoert Dunsbergscamp, die Nyemaet, den
camp achter den hoff, 't land in den enck, tsamen groot 9 molder geseys; die
Nyemaet voor 't huys, groot 3, ende Keusmaet 2 koeweydens, allet ongeveer,
8 Maii 1626.
Johan Luesinc, erve sijns vaders Carel, beleent, 19 Maii 1627.
Tonisken W o l s i n c, erve haeres soons Reyner Luesinc, die 'tselve geërft hadde van sijn
vader Johan, beleent sijnde, tucht haer man Johan E n i n c k, 13 Julii 1631.
Johan B a e r k e n ende Elisabet Luesinc, sijnne huysfrouwe, laten seecker maegescheyt,
den 18 Januari 1631 opgericht ten overstaen van vrunden ende naburen tussen
Tonisken Luesincks, weduwe van Johan Luesinck, ende oere twee onmundige kin
deren, namentlic Johan ende Lijsken Luesinck, approberen ende dienvolgens haer
mette helfte 1) beleenen, 23 Febr. 1645.
Harman Eninck, erve sijnes moeders Toenisken Wolsinck, beleent met het goet Meninck
met alle sijn rechten ende toobehooren, daerinne gehoort Dunsberchcamp, de
Nyemaet, den camp achter den hoff, lant in den enck, te samen groot 9 molder
geseys; de maet voor het huys, groot 3, ende die Cusemaet, groot 2 koeweidens,
15 April 1670.
Idem tuchticht sijn vrou Nelleken S c h e i n c k ende laet sijne dispositie onder sijne
kinderen approberen, 22 Junii 1670.
Idem ende Hilleken Scheinck belasten dit leen met 350 gl. ten behoeve van Fransois
David, 23 Sept. 1685.
Idem voor hem selfs en als weduwenaer en boedelhouder van Naleken Scheinck en als
vader van de onmundige kinderen, waervoor haer sterck maecken Berent en Dirck
Scheinck, belasten dit leen noch met 300 gl. aen Fransois David, 20 Dec. 1686.
Idem draecht dit leen op aen
Hendrick v a n E s s e n, lantschrijver, en Helena v a n D i e m e n, die beleent sijn,
12 Nov. 1687.
__________
1
) In de akte staat wel, dat bij het magescheid van 18 Jan. 1631 de moeder aan hare beide kinderen de helft van hare goederen
gegeven heeft, maar ook, dat Johan Baerken en zijn vrouw beleend zijn met "een goet geheyten Menninck". De beleening met de

helft is blijkbaar eene vergissing van den griffier in het register.
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Pieter v a n E i s namens sijn vrouw Helena Catharina van Essen laet approberen het
maeggescheid, 12 Meert 1723 opgerigt, waerbij dit leen sijn is aenbedeelt uit den
boedel van Hendrik van Essen en Helena van Diemen, egteluyden, tussen dersel
ver condividenten en erfgenamen 1), 3 Dec. 1734.
Helena Catharina van Essen als erfgenaem haers ouders en uit kragt van 't geapprobeerde
maeggescheid beleent, 3 Dec. 1734.
Isaäck van Eis pro se et nom. ux. Anna Cornelia v a n S o n s b e e k, erfgenamen van
sijn moeder Helena Catharina van Essen, beleend, 4 Dec. 1771.
Abraham F r a n c k e n laat approberen en registreren een gerigtelijk Transport d.d.
4 Aug. 1782 met relatie tot het vorenstaande leen, Menink genaamt 2), en sig uyt
dien hoofde daarmede beleenen, 31 Jan. 1783.
__________
106.

HENGEL.

‘t Goet te Menning te Hengelo, te dienstmansrechte erkent bij
Henrich M e n n i n g h , a°. 1326.
Steven v a n B a e r heeft ontfangen tgoet te Menningh, gelegen in den kerspel te
Hengele, ten Zutphenschen leen, a°. 1378.
Bernt O e v e r e n c k e van Bronckhorst ontflnck dat goet Menninck met synen tobehoor,
gelegen in den kerspel van Hengel, a°. 1403 3).
Idem, anno 1414 4), anno 1424, anno 1465.
Johan Menninck bij transport Bernts voorn., a°. 1466.
Idem tuchtigt sijn vrou Bernt L i e f f e l i n g s, a°. 1466.
Idem, 26 Oct. 1473. Hier staet: dat goet geheiten Menninck met sijnen tobehoren, in den
kerspel van Hengelo gelegen, daer naest gelant is Henrick Hesselinck an d'een
sjjde ende dat goet te Banninck an d'ander, tot Zutphenschen rechten.
Idem vernijt eedt, 19 Aug. 1484, a°. 1492. In der buyrschap Noirtwyck.
Henrick Menninck, erve sijnes vaders Johans, a°. 1495.
Johan Menninck, erve sijnes vaders Henrix, 20 Maii 1518.
Idem vernijt eedt, 20 Sept. 1538, 3 Julii 1544, 10 Jnnii 1556.
Henrick Menninck, erve sijnes vaders Johans, 6 Junii 1581.
Henrick Menninck, erve sijnes vaders Henrix, 19 Aprilis 1603.
__________
) nl. J. van Essen, Coenraet van Essen, Johan v a n H a s s e l t, A. S c h a s, Johan Ludolf t e n B e m W e n t h o l t, Pierre
van Eis, Maria Theodora van Essen, J. van Essen (akte).
2
) afkomstig van Helena van Eys (dochter van Isaäck) en haar man Tido Hendrik v a n E s s e n (akte).
3
) Uit van Doorninck, Leenacten, blz. 12, blijkt, dat op 28 F ebr. 1385 met dit goed is beleend Henrick van Overenck na transport
door Wynant v a n d e n B o n g h a r t. Bernt's oom Herman Oeverencke was hulder (akte).
1

) In deze akte heet hij t A v e r e n c k, in die van 1424 v a n O e v e r y n c k.

4
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Griet Mennincks, erve hares broders Henricks, na beleninge tuchtigt haren man Hubert
Peterssoon, 15 Nov. 1617.
Marten A e l b e r t s , burgermeister der stadt Campen, bij opdracht van Hubert Peters als
volmechtiger van sijnne huysfrouwe Griete Mennincks beleent, 15 Maii 1627.
Elisabet R e r i n c k s, weduwe Marten Aelberts, door affsterven haeres mans beleent,
31 Meert 1636.
Odilia Martens 1), erve haerer olderen Marten Aelberts ende Elisabet Rerincks, beleent,
3 Aug. 1639.
Frans v a n I n g e n, erve sijner moeder Odilia Martens, beleent, 6 Mey 1665.
Johan Otto van Ingen, erfgenaem sijns vaders Frans, nae affgemaekt versuym beleent,
25 Mey 1718.
Idem 2) draegt dit leen op aen
Johan v a n E s s e n , borgermeester der stadt Groenlo, en Roelanda van Eck,egteluyden,
die daer weder mede beleent sijn, 16 Mey 1719.
Johan van Essen, borgermeester der stadt Groenlo, erfgenaem sijner ouderen Johan van
Essen en Roelanda van Eck, beleent, 4 Aug. 1761.
Jan van Essen 3), minderjarig, erfgenaam sijns vaders Johan van Essen, beleend,
19 Oct. 1762.
Idem, landdrost der graafschap Berg, meerderjarig geworden, vernieuwt eed, 6 Oct. 1768.
Jan en Tido Hendrik van Essen, gebroeders, laten het magescheid van 24 Febr. 1772
approberen en per clausulas concernentes registreren, waarbij aan Tido Hendrik
van Essen dit leen is toegedeyld,22 Meert 1774.
Tido Hendrik van Essen, vaandrig, erfgenaam sijns vaders Johan, uyt kragt van
geaprobeert magescheyd beleend, eodem die.
Petronella Johanna Helena v a n E y s, gesepareerde ehevrouwe van Tido Hendrik van
Essen, laat registreren een extract uyt het contract, 16 Maii 1795 met haren
voorn. man gesloten, en uyt hoofde van dien dit leen ten haaren naeme
overtekenen, 15 Febr. 1797.
__________
107.

HENGEL.

Een stuck lants in den kerspel van Hengel bij den kirckhove mit sijnen tobehoren
ontfinck
Albert t e n B a c k h u e s, anno 1403.
Johan ten Backhuse, erve sijnes vaders Alberts, ontfinck dat goet ten Backhuse mit
sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel te Hengel, te Zutphenschen leensrechte,
anno 1405.
Aleydt t e n B r o i l l ontfinck dat goet ten Backhuys met sijnen tobehoren, gelegen
opden Goye, in den kerspel van Hengel, mitz haren man ende momber Wynout
ten Backhuys ende transporteerde tselve voort op haer dochter.
__________
) gehuwd met Jurrien v a n I n g e n (akte).
) gehuwd met Luvina v a n V o o r n (akte).

1
2

) Zijn moeder was Elisabeth Helena v a n d e r L i t h of L i d t (akte).

3
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Gertrud ten Backhuys, a°. 1424. Gerrit Megenboldinck hulder.
Aleid ten Backhuys, huysfrou Engelbert G e l t i n g s, a°. 1465.
Engelbert ten Backhuys vernijt eedt van den goede ten Backhuys met sijnen tobehoren, in
den kerspel van Hengel opt Goy gelegen, daer naest gelant is dat goet te
Rengerinck an d'een sijde ende dat goet ten Eyckhave an d'ander, 14 Oct. 1473.
Bernt ten Backhuys, erve sijnes vaders Engelberts, 19 Aug. 1484.
Gerrit H o r s t i n c k erft op sijnen soon
Evert Horstinck, 23 Oct. 1521. ‘t Versuym onwetenheyt halven quijt gescholden. Sijn
broeder Steven deet hulde.
Idem eedt vernijt deur sijnen broder voorn., 20 Sept. 1538, 3 Julii 1544.
Steven Horstinck erft op sijnen soon Thonis Horstinck, 14 Junii 1556.
Idem vernijt eedt, 20 Nov. 1581.
Martin t e r V o e r m e van wegen sijnes gevangenen vaders, wjjlen Thonis voorn.,
vercoopt dit leen 9 Febr. 1590 an
Geertgen t e n V o l w e r t s, huysfrouw Johans t e n H a m, die daermede beleent is,
3 Aug. 1598.
Eadem tucht haren man voorn, met wijer verklaringe, so sij beyde sonder lijffserven
sterven, dat 't leen sal commen op haren oom Welmer Lensinck ende sijnen
naesten erven, 7 Martii 1604.
Welmer L e n s i n c k , erve sijner nicht Geertgen voorn., beleent, 8 Oct. 1604.
Styne C u p e r s, huysfrou Willems t e n N y e n h u y s, richters to Hengel, erve harer
nicht, nemlick hares vaders susterdochter Gertgen voorn., beleent, 8 Nov. 1604.
Willemtgen ten Volwerts, huysfrou Jan Everts, vertijt op 't recht, dat haer van haer halve
suster Geertgen mag angeërft sijn, bestedigende die makinge op Welmer Lensinck
geschiet, 29 Junii 1605.
Jacob Lensinck, erve sijnes vaders Welmers, onmundig, beleent, ende sijn moder Jenneken
t e r M i n c k h o r s t gebruyckt tot hulder haren eeman Henrick W a s s i n c k,
20 Maii 1608.
Jenneken ter Minckhorst, erve hares soons Jacobs, beleent, 19 Aprilis 1624.
Jenneken ende Marta S l a e t s, noch onmundich sijnde, als erve haerer bestemoeder
Jenneken ter Minckhorst beleent, 19 Meert 1641.
Johanna Slaats 1) eet vernieuwt ende derselve dispositie geschiet, 29 Julii 1650.
Eadem 2), geassisteert met haer man Jorrien B e e c k e r, draecht dit leen op aen
Jan Frederick B e e c k e r, die daermede beleent is, 30 Sept. 1684.
Het Hoff heeft bij apointement van . . Junii 1685 dese opdracht nul ende van geender
weerden verclaert, omdat de brieven van verscheiden gedaene aenmaeningen niet
gelicht waeren.
Johanna Slaets, weduwe van Jurrien Beecker, belast dit leen aen haer Soon Hartger v a n
S e l s t met 1000 gulden, 27 Junii 1685.
__________
) gehuwd met Diderick v a n Z e l s t (akte).

1

) In deze akte heet zij Johanna Maria.

2
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Elsabe Geertruyd v a n D a m beleend met dit leen, gelijk hetselve door dode van
Johanna Slaets op haar soon Hartger van Selst, vervolgens op haar moeder
Wendelina B r u i n i s 1) en door dode van die op haar gedevolveert en verstorven
is, 29 Maii 1755.
Eadem en haar man Gerhard v a n d e r S l u y s laten haar huwlijksvoorwaarden van
12 Junii 1767 approberen en registreren, 20 Oct. 1769.
__________
108.

HENGEL.

't Goet te Magenboldingh te Hengelo te dienstmansrechte erkent bij
Gerrit M a g e n b o l d i n g h , anno 1326.
Gerrit Magenboldingh ontflnck dat goet tot Megenboldinck, in den kerspel van Hengel
gelegen, met sijnen tobehoren tot Zutphenschen rechte, anno 1403.
Idem, anno 1424.
Johan v a n H o l t h u s e n transporteert dit leen op
Albert M i d d e l d o r p, anno 1428.
Albert Middeldorp bij transport sijnes vaders Alberts, a° 1465.
Idem vernijt eedt van den goede tot Magenboldinck met sijnen tobehoren, in den kerspel
van Hengel gelegen, met der eener sijden neven der heyden, met der ander neven
den Hoenenck, 30 Sept. 1473.
Gerrit van Middeldorp, erve sijnes vaders Alberts, 12 Nov. 1476.
Idem vernijt eedt, 20 Aug. 1484.
Dirck van Middeldorp erft dat goet geheiten Magenboldinck met allen sijnen in ende
tobehoren, gelegen in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der
buyrschap van Noortwyck, tot Zutphenschen rechten op sijnen soon
Albert Middeldorp, 24 Junii 1539.
Idem vernijt eedt, 20 Junii 1544.
Dirck Middeldorp, erve sijnes vaders Alberts, 23 Maii 1553.
Idem vernijt eedt, 27 Aprilis 1556.
Gertrud Y s e r e n, weduwe Albert Middeldorps, crigt uutstel, 3 Dec. 1557.
Eadem, erve hares Soons Dirx, beleent, 17 Maii 1558. Haer broder Cornelis Yseren is haer
gecoren hulder.
Willem Middeldorp, erve sijner moder Gertrud, beleent in den jare 1585 bij W. Criep 2) van
wegen Con. Maj., erft op
Thomas Middeldorp, sijnen soon, 2 Oct. 1600.
Idem tucht sijn vrou Aelheyt v a n B u e r s e ende maeckt, dat na sijnen ende sijner
huisfrouwen doot dit leen onder den anderen 3) kinderen gelijcklick gedeylt sal
worden, 27 Junii 1622.
__________
) gehuwd met Daniel van Dam akte).
) kanselier van. den Souvereinen Raad in het Overkwartier van Gelderland te Roermond. Deze was ingesteld in 1580, nadat in
1578 de 3 andere kwartieren naar de Staatsche zijde waren overgegaan. Zie J. L. Geradts, Bijdr. tot de gesch. van den Souv.
Raad enz., blz. 40 vgg.
3
) diewijl sijn oltste soon met eenen thiend in den ampte van Bredevoort, in den kerspel van Winterswick, in der buerschap van
1
2

Medeho begnedigt (akte). Zie 177a.
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Geertruyt Middeldorp 1) voor haer ende haere meterffgenamen beleent als erve haeres
vaders Tomas uuyt cracht van derselver dispositie, 4 Mey 1641.
Geertruydt 2), Anna ende Johanna Middeldorps, gesusteren, dispositie 3) mitsgaders der
voorn. Anna ende Johanna reciproque tuchtmakinghe ten opsichte van ieders
derdepart in 't leen Megenboldinck, welcke gesusteren onder het voors. leen mede
te leen gemaeckt ende ontfanghen hebben een stuck weyde off groenlandts, die
Wymeldincksmate genoemt, alsmede al hetgeene aen den Blooten camp
aengelecht ende aengecoft is ende wyders gesustineert off gepretendeert mochte
worden hunnen allodiael ende niet feudael te sijn, om al 'tselve in ende onder den
leengoede voors. gecomprehendeert ende tot een leen ende met een heergewaet
verheft te worden, mitsgaders heurer testamentende tuchtmakinghe daerover
geschiet, 21 Oct. 1650 4).
Johanna Aleida Middeldorp draecht op haer gedeelte van dit leen aen
Engelbert v a n W o l d e n b o r c h tot de Manhorst als vader, momber ende hulder van
sijn kinderen Gerardus Lubbertus en Anna Maria Geertruyt, 8 Junii 1675.
Idem q. q. beleent met het bovenstaande leen, geljjck hetselve op 21 Oct. 1650 met
Memelincksmate ende andere parcelen vergroot is, door dode ende dispositie van
Geertruyt ende Anna Middeldorps ende door refutatie ende afstant van Johanna
Aleida Middeldorps op sijne voorn, kinderen in het geheel vererft, 11 Julii 1675.
Willem v a n D e u t e c u m tot de Kemnade voor hem selfs ende als vader ende momber
van sijn kinderen, bij Geertruyt van Woldenborch verweckt, door Engelbert van
Woldenborch op den comparant vererft, beleent, 24 Mey 1692.
Lutgarda Marie van Doetinchem, erfgenaem haers vaders Willem, beleent, 8 Febr. 1716.
Joan Engelbert van Doetinchem en Lutgerd Maria van Doetinchem, egteluyden, laten haer
huwelijxvoorwaerden d.d. 9 Mey 1720 approberen, 11 Maert 1721.
Everhardina van Doetinchem, onmundig, erfgenaem haers moeders Lutgerd Maria, beleent,
15 Julii 1722.
Maria Everhardina Arnolda van Doetinchem, meerderjarig, beleent, 6 Febr. 1738.
Deselve draegt dit leen op aen
Johan Engelbert van Doetinchem, haer vader, die daer weder mede beleent is, eodem die.
Benedictus van Doetinchem, erfgenaam sijns vaders Johan Engelbert, beleent,
17 Maii 1759.
__________

__________
) geassisteert met Jacob v a n W i n s e m, haeren soon (akte).
) weduwe van Lubbert v a n W i n s h e y m (akte).
3
) Zij vermaakte haar 1/3 aan haar dochter Lutgardt van Winsheym (akte).
1
2

) In deze akte komen de woorden voor: "het erve ende goet Megenboldinck, althans Memelinck genoemt".

4
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109.

HENGEL.

Een goet geheiten Meynerfoldinck ofte Meynwoldinck, to Hengel gelegen,
suecken t'ontfangen
Die meysters van d e n N y e n G a s t h u s e binnen Zutphen, maer so men versuym
vernam, sijn sij uutgestelt tot des hertogen comst, 18 Sept. 1538.
__________
109a.

HENGEL.

't Goet te Ryngerich met sijnen tobehoor, gelegen in den kerspel te Hengel, ten
Zutphenschen leen heeft ontfangen
Sweder S e s s i n g, anno 1378.
Gertrud Stevens beleent, anno 1378.
Ghese t e R y n g e r i n c h, a° 1403. Johan van Hagen momber.
Gertrud Ringerinck ontflnck dat goet tot Ringerinck met sijnen tobehoren, gelegen in den
kerspel van Hengelo, in der buyrschap Kodewyck, a°. 1424. Johan van Hagen
momber.
Wendel v a n H a g e n, huysfrou Geerlochs v a n B r u n s v e l t, bij transport Gertrud
voors. beleent, a°. 1424.
Johanna van Brunsvelt, huysfrou Johan L o e n i s, bij transport harer moder Wendel
voorn., a°. 1442.
Eadem, anno 1465.
Eadem vernijt eedt van den goede geheiten Rengerinck met sijnen tobehoren, in den
kerspel van Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet te Goetinck an d'een
ende Albert Wolters hofstede an d'ander sijde, 12 Oct. 1473.
Eadem vernijt eedt, 18 Aug. 1484.
Eadem vernijt eedt, a°. 1492.
Wendel Loenys, huysfrou Claes M o l t e n, erve harer moder Joanne, beleent, anno 1498.
Eadem, weduwe Claes Moltz, stelt tot hulder Dirck van Steenre, a°. 1515.
Konne H o l s k a m p 1) bij transport harer moder Wendel Smolts beleent, a°. 1516.
Eadem, huysfrou Gerrit W i n t m o e l e n , 3 Junii 1527.
Eadem eedt vernijt, 18 Sept. 1538, 26 Junii 1544, 30 Maii 1556.
Balthasar Holskamp, erve sijner moder Cunere Smolts, erft op
Christoffel Holscamp, sijnen soon, die voort erft op sijn moder
Henrica Stenderincx, huysfrou Serrys S t e n d e r i n x , 9 Martii 1559.
Reynerdinck.
Thonis R o e s s i n c k bij transport Henrica voorn., 26 Nov. 1566.
Bernt Roessinck, erve sijnes vaders Thonis, 10 Aug. 1598, ontfengt dat goet geheiten
Rengerinck met allen sijnen tobehoren, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel
Hengel ende in der buyrschap Kodewyck gelegen, daer an d'een sijde naest gelant
is dat goet to Goetinck 2).
__________
) In een andere akte staat Cunne Smolts.

1

) In de akte staat bij vergissing Soetinck.

2
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Derck Roessinc, erve sijns vaders Beernts, beleent, 4 Nov. 1626.
Idem maeckt dit leen onder sijnne samentlicke kinderen ende erfgenamen deylbaer,
11 Aug. 1645.
Idem revoceert sijne voorighe dispositie ende maeckt dit leen bij dispositie aen twee
kinderen van Henrick in de Betuwe, genaemt Paul ende Gerritjen, geprocreëert bij
zal. Judith Bussinck, 7 Jan. 1652.
Henrick i n d e B e t u w e als vader van sijnne kinderen uyt crachte van dispositie
beleent, 7 Julii 1656.
Bernt v a n L a e c k h u y s e n, erve sijner moeder Geertruyt Roessinck 1), beleent, 28
Julii 1656. Sijn vader Willem van Laeckhuysen is hulder.
Gerarda in de Betuwe deet haer uyt cracht van dispositie van Derck Roessinck belenen met
de helfte ende tuchticht haeren man Bernardt M e i n t s onder conditie dat hij
haer wederom tuchtighen sal in sijn leengoet Kreyenburgh, aen den huyse Keppel
leenruerich, 6 Aprilia 1659.
Paulus in de Betuwe en Berent Meints als man en momber van sijn huysvrou Gerritjen in
de Betuwe naer verclaeringe van Berent Meints in de naem sijner huysvrou, dat
deselve van dit leen vergenoecht was, ende naer eetvernieuwinge van Paulus in de
Betuwe draegen dit leen op aen
Peter D y n a n t ende Anneken P r i n s, echteluyden, die daermede beleent sijn,
1 Sept. 1671.
Idem tuchticht sijn vrou Aleida v a n d e r V e e n, 6 Nov. 1684
Peter Dinant, predicant tot Oostsanen, Jan Dinant en de onmundige kinderen van Stoffel
Dinant en Bernhardina van Elten als erfgenamen van Peter Dinant en Anneken
Prinsen, gewesen egteluyden, beleent met dit leen, met een weyde de
Peerdemathe genoemt, soo onder dit erve gebruyckt wordt, 6 Nov. 1690.
Idem transporteert dit leen aen
Bernhardus U m b g r o v e en Theodera C r u s i u s, egteluyden, die daermede beleent
sijn, eodem die.
Lucretia 2) en Wilhelmina Umbgrove, erfgenamen haers vaders ende moeders, beleent,
21 Dec. 1717. Hulder Joris Timmer 3), predikant.
Deselven stellen nae deode van Joris Timmer tot hulder Anthony Timmer, predikant,
31 Maart 1740.
Everhard W i l b r e n n i n k nom. ux. Margaretha T i m m e r, erfgenaam haarer moeder
en moey Wilhelmina en Lucretia Umbgrove, beleend, 25 Maart 1754.
Margaretha Timmer steld na dode haars mans tot hulder Johan Nyhof, 20 Jan. 1757.
Eadem draagt dit leen op aan
Hendrik E l f e r i n k en Jenneken Rutgers, eheluyden, die daar weder mede beleent sijn,
eodem die.
Idem na bekomen approbatie van 't magescheyd 4) van 13 Junii 1763 beleent met dit leen
buyten 't geene daarvan afgespleten en afsonderlijk
__________
) In de akte staat R u s t i n c k. Blijkbaar is echter R o e s s i n c k bedoeld.
) weduwe Hermannus Wilbrenninck (akte).
3
) echtgenoot van Wilhelmina (akte).
1
2

) tusschen hem ter eene en Beernt Ontstenk pro se et nom. ux. Grietjen R e i n d e r i n k en Geertruyd Reinderink (akte).

4

1 juli 2008/Genealogie in de Achterhoek- www.genealogiedomein.nl

27

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen,
deel Hengel (Hengelo Gld).
Gedigitaliseerd door R.J.J. Weetink, juli 2008.

302
verheft is, gelijk hem sulks door dode van sijn vrouw Jenneken Rutgers en uyt
hoofde van voors, magescheyd in 't geheel aangekomen is, 16 Maii 1764.
Idem benevens sijn vrouw Reyntjen H i e t i n k laten hare huwlijksvoorwaarden van
9 April 1764 approberen en registreren, eodem die.
Deselve eheluyden dragen dit leen op aan
Berent H e s s e l i n k, Albert Derks en Geertruyd R e i n e r d i n k, eheluyden, Berent
O n s t e n k en Grietjen R e y n e r d i n k, eheluyden, mitsgaders Frederick
Jansen op Dringenburg, die daar weder mede beleent sijn, 17 Junii 1766.
__________
Afgespleten van § 109a.

109a § 1.

1°. Een stuk lands, groot ongeveer 10 schepel gesaay, genaamt den Biel,
schietende met de eene sijde nevens Groot Bruynderinks land, aan de andere
sijde nevens de Rekenkamers land.
2°. Een weyde, groot 4 dag maajens, genaamt de Hooyweyde, met de eene
sijde nevens Kleyn Wassinkweyde en met de andere sijde nevens Hiddinkweyde,
met den eenen eynde aan de Lankhorster strate en met 't andere eynde aan de
Middelbeek.
3°. Een stuk land, het Lange stuk genaamt, met de hegge over 't Veldeken,
groot ongeveer 7 schepel gesaay, met de eene sijde nevens de Rekenkamers land
en met de andere sijde nevens Elferinks land, met 't een eynde aan 't costeryland
en met den anderen aan 't Veldeken.
4°. Twee stukken lands, het eene genaamt het Moldersgesaay, schietende met
de eene sijde aan Steven Onstenks land en met de ander sijde aan den Paalakker,
en 't twede genaamt het Kleyne stuksken, groot 1 schepel gesaay, aan de eene
sijde langs de Lake en aan de andere sijde langs Dringenborgs land, wesende die
twee stukken te samen groot ongeveer 5 schepel gesaay.
5°. Drie stukken lands, het eerste groot ongeveer 6 schepel, gelegen met de eene
sijde nevens de Rekenkamers land en met de andere nevens Knipscheers land;
het twede, genaamt 't Brede stuk, groot 6 schepel, met de eene sijde naast
Dukkelburgs land en met de andere nevens Dringenborgs land, en 't derde, het
Hoge stuk genaamt, aan de eene sijde nevens Dringenborgs land en met de
andere sijde nevens het armeland; als een bysonder leen en afgespleten van het
goed Ryngerich of Rengerich, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regten met
een pond goed gelds te verheergewaden leenroerig, opgedragen door
Hendrik E l f e r i n k pro se et nom. ux. Jenneken Rutgers aan
Hendrik L a n g e l en Catharina Jacoba D e l w i g, eheluyden, Gerrit H i d d i n k en
Fenneken H i d d i n k, eheluyden, Reyner H a r s t en Elsken t e n B a r m e,
eheluyden, Steven O n s t i n c k en Aaltjen Hendriks M e n n i n k, eheluyden. en
Hendrik G o t i n k en Janna C u p e r s, die daar weder mede pro indiviso beleent
sijn, 20 Jan. 1757.
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Hendrik Onstenk en Teunis Hiddink, successeuren feudaal van Steven Onstenk en Aaltjen
Mennink, in leven eheluyden, en van Garrit Hiddink en Fenneken Hiddink, in leven
eheluyden, Catharina Jacoba Delwich voor sig selvs en als tugtenaarse van haar
man Hendrik Langel, Reint Harst en Elsken ten Barme, eheluyden, Bernardus
Gotink als successeur feudaal van sijne ouders Hendrik Gotink en Janna Cuypers,
in leven eheluyden, pro indiviso beleend, 22 Maart 1787.
__________

Afgespleten van 109a.

109a § 2.

HENGEL.

Een weyde, de Paardemaete genaamt, groot ongeveer 4 koeweydens, in
't landrostampt der graafschap Zutphen, kerspel Hengel, buurschap Rodewich 1)
gelegen, sijnde een gedeelte van het goed Reyngerig of Rengerig, palende aan die
voors. weyde oost de erfgenamen van Petrus van Eys, west de gemeyne weg,
suyden Staring en Dringenborg en ten noorden het goed Gotink, als een bysonder
leen, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regte met een pond goed gelts te ver
heergewaden leenroerig, opgedragen door
Hendrik E l f e r I n k pro se et nom. ux. Reintjen Hietink aan
Isaäcq v a n E y s, die daar weder mede beleend is, 8 Nov. 1764.
Lambert Arnold W i l l i n c k, richter van Hengelo, laat approberen en registreren een
gerigteljjk transport d.d. 4 Aug. 1782 met relatie tot dit leen en sig uyt dien hoof
de daarmede beleenen, 8 Maii 1787.
Aalbert O n s t e n k en Salomon t e n H u u r n e laaten registreren een gerigtelijk
transport d.d. 23 Dec. 1803, door L. A. Willinck en Gerharda Anna S l i c h e r,
eheluyden, ter hunner behoeven gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen, ieder
voor een geregte halfscheid, ter hunner naamen overteekenen, 21 Jan. 1804.
__________

Afgespleten van 109a.

109a § 3.

HENGEL.

Een campjen lands, met d' eene sijde aan de gemeene weg en met d' andere
sjjde en beyde eyndens aan twee weydens van de heeren van de Rekening in
Gelderland, in het landdrostampt der graafschap Zutphen, kerspel Hengel,
buurschap Rodewick 1) gelegen, sijnde een gedeelte van het goed Ryngering of
Rengering, als een bysonder leen, aan den F. G. en G. Z. ten Zutphense regten
met een pond goed gelds te verheergewaden leenroerig, opgedragen door

__________
1
) Deze schrijfwijze is blijkbaar verkeerd. In oudere akten heet de buurt K o d e w i c k. De minder duidelijk geschreven K heeft
aanleiding gegeven tot de fout, die zich van akte tot akte heeft voortgeplant. Hierbij deet zich nog dit eigenaardige voor, dat in de
akte van 17 Juni 1766 (onder 109a) sprake is van "de buurschap Rodewigh off Covick". Nu is Covick blijkbaar een samentrekking
van Kodewick. Een buurt van dien naam wordt tegenwoordig onder de gemeente Hengelo niet meer aangetroffen (wel daarentegen in Steenderen), maar de heer J.J. Florissen, pastoor te Hengelo, heeft mij welwillend medegedeeld, dat in een "memorie
rakende de Roomse pastorie tot Hengel" van 17 ovember 1770, ogemaakt door ohannes van Munster, "Rooms priester aan den
Keyenberg ", onder de buurten van het richterambt Hengelo o.a. genoemd wordt: d e n C o v y k , maar dat het hem tot dusver

nog niet heeft mogen gelukken de ligging dezer buurschap nader te bepalen.
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Berend O n t s t e n k 1) en Aalbert Derksen pro se et nomine uxorum aan
Isaäck v a n E y s en Johanna Cornelia v a n S o n s b e e k, eheluyden, die daar weder
mede beleend sijn, 27 April 1773.
Lambert Arnold W i l l i n c k laat approberen en registreren een gerigtelijk transport d.d.
4 Aug. 1782 met relatie tot dit leen en sig uyt dien hoofde daarmede belenen,
8 Maii 1787.
Denselven draagt dit leen op aan
Jan W a s s i n g m a a t, die daar weder mede beleend is, eodem die.
__________
110.

HENGEL.

't Goet te Elverenvrydinck met allen sijnen toebehoren, gelegen in den kerspel
te Hengel, te Zutphenschen leen ontfinck Albert t e n B a c k h u s e, anno 1378.
__________
110a.

HENGEL.

‘t Goet te Myntynge, gelegen in den kerspel te Hengel, te Zutphenschen rechten
erkent bij
Albrecht M y n t i n g e, anno 1378.
Hugo M e n t i n c k ontfinck dat goet to Mentinck in den kerspel van Hengel tot eenen
Zutphenschen leen, anno 1387.
Idem, anno 1403.
Idem, anno 1424.
Albert Meyntinck, erve sijnes vaders Hugo, a°. 1426.
Willem Myntinch, minderjarig, erve sijnes vaders Alberts, a°. 1430.
Idem, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede to Myntinck met sijnen tobehoren, in den kerspel van
Hengel gelegen, daer naest gelant is Derich ten Holte an d'een sijde ende Derich
Eskens an d'ander, 5 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 19 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, anno 1492. In der buyrschap Nortwick.
Gerrit Mentinck, erve sijnes vaders Willem, a°. 1501.
Henrick Mentinck, erve sijnes vaders Willems, a°. 1503.
Idem maeckt hierbij noch te leen een stuck lants to Hengel, geheiten Henricus slach,
17 Junii 1538 2).
Idem vernijt eedt van den goede Mentinck, gelegen in der graeffschap Zutphen, in den
kerspel van Hengel, 20 Sept. 1538, 3 Julii 1544, 9 Junii 1556.
__________
) De akte heeft Ontsteyn.

1

) Zie 111.

2
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Johan Mentinck crigt uutstel, 13 Sept. 1559.
Idem, met wil sijnes olsten broders Bernts erve sijnes vaders Henricks, ontfengt dat goet
geheiten Mentinck, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengelo
gelegen, daer naest gelant is Dirck ten Holt an d' een sijde ende Dirk Eskinck an d'
ander, tot Zutphenschen rechten, 9 Nov. 1559.
Gerrit Mentinx, erve sijnes vaders Johans, 18 Dec. 1565.
Idem crigt uutstel, 23 Sept. 1581.
Johan Mentinck, erve sijnes vaders Gerrits, 26 Febr. 1584. Sijn moder Hermanna gebruyckt
Carl van den Sande tot hulder. Idem tucht sijn vrou Sweentgen T a n c k i n c k s,
met bescheyt dat, so sij, kinder van hem beholdende, herhilickt, dat dan dese
tucht alleen ant halve leen sal strecken, 20 Aug. 1601.
Gerriken Mentincks, erve hares vaders Johans, erft op haer moder
Sweentgen Tanckincks, huysfrou Henrick L e t t i n c k s, 29 Jan. 1607.
Eadem, te kennen gevende, dat hares voorman Johans suster Aele Mentinx, huysfrou van
Lubbert Woeltes, heeft den derden voet ende sijn oom Willem Mentinck voor
afgoedinge togedeylt sijn 425 daler ende tween moyen elck 400 daler, waervoor
die oom in gebruyck heeft 2 molder geseys met een weyde genoomt
Mentinckmaet, d'eene moy 4 ende d'ander 2 ofte 2½ molder geseys met een
weyken bij 't huys ende eenen halven hoff; dat 2 moyen Willems voorn, togedeylt
Sijn elck 50 rijder, daervan sij beuren elck 3 rijder sjaers;
dat Hermannae, Johans moder, voor haer tucht bewilligt is erflick 100 daler ende
daervoor een molder geseys in gebruyck gedaen; dat die pastori van Hengel uut
desen leene sjaers treckt 5 daler, bij den voorsaten gegeven, ende ste Thonis gilde
3 goltgulden; joncker Cloeck to Deventer 8 gulden; verclaert haer wil te sijn, so
haer man haer overleeft, dat die penningen, daermede bij haerer beyder leven alle
ofte eenige der voors. lasten afgelost werden, nyet haer oltste soon alleen, maer
die vader halff ende die semtlicke kinderen elck even veel in d'ander helft sullen
genieten, 4 Sept. 1618.
Eadem bewijst aflosse van 425 daler an Willem Mentinck, 400 an Dirck Vaelveldinck als
erfgenaem van Anne Mentincks ende 400 an Henrick Egginck van wegen sijner
huysfrou; noch an Hermken Horstincks 100 gulden in minderinge van 100 daler,
30 Jan. 1622.
Eadem maeckt dit leen haeren olsten soone Johan Lettinck, mits daervan uuytkerende den
derden voet ende bovendien aen sijnne drie susters, Gerritgen, Grietgen ende
Lambertgen, uuytkerende 1200 gld. capitaels off 400 gld. elx ende ooc jaerlix
gevende aen sijn vader Hendric Lettinc 2 molder hart ende 2 molder weeck saets,
daerinne sij, Sweentgen, haeren man sijn leven lang tuchtiget mits desen,
14 April 1632.
Eadem 1) laet de houwelixe vurwarden, tussen Tonis R e n s e n ende Lambrecht Lettinc,
haer dochter, 9 Nov. 1637 opgericht, approberen ten respecte van 't leengoet
Mentinck, 2 Aprill 1640.
Lamberich Lettinghs, erve haerer moeder Swaentgen, uyt cracht van haere dispositie
beleent mette helfte, 11 Aug. 1659.
__________
) Zij was toen weduwe (akte).

1
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Margareta Lettinck 1) beleent met het geheele leengoet ende laet haere dispositie
approberen van weeghen 1/3 van 't selve leen, 11 Oct. 1659.
Lambrech Lettinck laet haere dispositie van 1/3 van dit leen approberen, 2 Nov. 1659.
De kinderen van Lambrich Lettings sijn met dit leengoet beleent, uytgenomen den derden
voet, door haeren vader Antoni v a n R e n s e n, burgermeester van Deutecom,
25 Febr. 1678.
Johan Rensen, erve sijns moeders Lambrecht, beleent, uitgenomen met den derden voet,
25 Maert 1696.
Idem, opnieuw beleent, uitgenomen den derden voet; het twaelfde gedeelte, Waervan
Hendrik Abelen 2) gerenuntieert heeft, mede in sijne beleninge begrepen,
8 Oct. 1708.
Alard Rensen, erfgenaem sijns vaders Johan, beleent, 12 Febr. 1729.
Lamberta Renssen, erfgenaam haars broeders Allard, beleend, 6 Febr. 1754. Hulder
Bernard Lubbert Wilbrenninck.
Alard Renssen W i n o l d y, erfgenaam van Lamberta, beleend, 11 Maii 1774.
Idem laat approberen en registreren de huwelijkse voorwaarden, 27 Aug.1767 met sijn
vrouw Everdina C r e m e r 3) opgericht, eodem die.
Everdina Cremer, weduwe Alard Renssen Winoldy, als tugtenaarse in conformité van de
opgerigte huwlijksvoorwaarden beleend, 9 Julii 1776. Hulder Derk Jan Cremer.
G. J. L i e s e n en J. D a l m o n t, eheluyden, laaten registreren een gerigtelijk
transportd. d. 15 Sept. 1802, door Mr. A. v a n I d s i n g a en E. Cremer,
eheluyden, ter hunl. behoeve gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen ter hunl.
naamen overteekenen, 18 Junii 1804.
__________
Afgespleten van 110a

111.

HENGEL.

Een stuck lants, geheiten Mentincksslach, uut den goede Mentinck, opt Goy in
den kerspel van Hengel gelegen, voor veel jaren versatt, nu vercoft ende ten
besunderen leen gemaeckt tot Zutphenschen rechten bij
Henrick M e n t i n c k tot behoeff van
Johan v a n L o m, 17 Junii 1538.
Idem vernijt eedt, 8 Julii 1544.
Bartold van Lom, onmundig, erve sijnes vaders Johans, ontfengt een stuck lants, geheiten
Mentickerslach, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel gelegen, tot
Zutphenschen rechten,29 Julii 1545. Johan van Eyl is hulder.
Idem vernijt eedt, 28 Maii 1556.
Anna W e n t i n x van Lomme, erve hares soons Bartolds, beleent, 25 Nov. 1557.
Joanna van Lom, huysfrou Melchior K l ö c k s 4), erve harer moder Anne Wentinx voorn.,
transporteert dit op die huysfrou…………………..…..Henrick Haykinx
__________
) gehuwd met Herman Baerkens (akte).
) als weduwnaar en boedelhouder van Anna Maria Rensen (akte).
3
) dochter van Johan en Constantia Catharina Visser (akte).
1
2

) In de akte staat Klock.

4
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Henrick H a y k i n x (die Lijsbet van Lom, Johans suster, gehadt) eerst ende nu huysfrou
Herman R e d i c h e r s, genoomt
Ermgart Jansdochter 1), 27 Febr. 1600.
Wilhem Haykinck, erve sijner moder Ermgart, beleent, 14 Aprilis 1619.
Arnt Haykinck, erve sijnnes vaders Wilhem 2), onmundich, beleent door
Leonart Caldenbach als momber, 19 Nov. 1630.
Idem, mundich sijnde, deet selver eet, 7 Junii 1637.
Idem draegt dit leen op aen
Leonart C a l d e n b a c h, lantschrijver, eodem die. Gerart Caldenbach, rentmeester, erve
sijnes vaders Leonart, beleent, 17 Nov. 1663.
Gerhart Hendrick Caldenbach, borgermeester van Deesborgh, erve sijns vaders Gerhards,
beleent, 11 Maii 1696.
Jan P a s en Hilleken M e n n i n x, eheluyden, na afgemaakt versuym beleent 3),
23 Febr. 1743.
Deselve dragen dit leen op aan
Gerdina P a s m a n, die daar weder mede beleend is, 12 Julii 1765 4).
Berendt t e W i n k e l, minderjarig, erfgenaam sijns moeders Gerdina Pasman,
9 Aug. 1777. Hulder Jan te Winkel als vader en voogd.
Idem, meerderjarig geworden, laat eed vernieuwen, 15 Maart 1791.
__________
112.

HENGEL.

Dat goet geheiten Mentinck sonderkamp 5) met sijnen tobehoren, in den kerspel
van Hengel gelegen, ontfinck
Lambert M e n t i n c k Henrickssoon, a°. 1403.
Diedrick E s k i n c k ontfinck Mentinges sonderkamp, in den kerspel van Hengel gelegen,
tot Zutphenschen leensrechte, a°. 1410.
Derich Keskinck 6) ontfinck eenen kamp, die van Meintinck is, geheiten Eskenskamp, met
sijnen tobehooren, gelegen op den Goye, in den kerspel van Hengel, tot
Zutphenschen rechten, anno 1424.
Henrick Mentinck erfft dat goet geheiten Mentinck sonderkamp, gelegen in den kerspel van
Hengel, in der buyrschap van Beeckvelt, tot Zutphenschen rechten op sijn soon
__________
1
) Deze beleening is niet zeer duidelijk. De akte heeft duidelijker: "opgedragen ende overgegeven Herman Redicher, die sulx tot
behoeff sijner huysfrou Ermgart Jansdochter, gewesene huysfrou van wijlen Henrick Haykinck, gehylickt geweest sijnde an Lijsbet
van Lom, Johans suster, voort ontfangen heeft".
2
) Willem Haikinck gen. Spreuckel (akte).
3
) Zij hadden het gekocht (akte).
4
) Uit deze akte blijkt, dat dit goed in de buurt Bekveld lag.
5
) Blijkbaar is ook dit eene afsplitsing van 110a. Immers in van Doornincks Leenacten, blz. 46, staat, dat bij transport door Huge
Mentinck op 30 Dec. 1390 Trude Mentinck, zijne nicht, met haar broeder Lambert als haren momber heeft ontvangen
"eenen kamp geheiten Mentinch sonder kamp, in onsen kirspel tot Hengen". Tusschen 1390 en 1405 is dit goed van Trude op
Lambert overgegaan. Het komt mij voor, dat Mentincks sondercamp betekent een van M. afgescheiden of afzonderlijk gelegen
kamp. Het Hoogduitsch gebruikt Sonder- nog in dezen zin. Zie de beleening van 1424.

) Na de beleening van Diedrick E s k i n c k in 1410 is deze naam in de hoogste mate opvallend.

6
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Derck Mentinck, anno 1461.
Idem, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede geheiten Mentinck sonderkamp, in den kerspel van
Hengel gelegen, ende helt omtrent 15 malder roggensaetlants; oick behoirt daerin
wat sydelants 1), gelegen neven Willem Meyntinck ende Henrick Elverdincks erve,
tot Zutphenschen rechte, 16 Sept. 1473.
Idem vernijt eedt, 21 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, anno 1492.
Henrick Mentinck, erve sijnes vaders Dirx, a°. 1498.
Idem vernijt eedt van het goet geheiten Lutticke Myntinck, 23 Sept. 1538, 20 Junii 1544,
8 Maii 1556.
Albert Mentinck Willemssoon erft op sijn dochter
Marie, huysfrou Bartold V o i t s , 8 Aprilis 1557.
Bernt Mentinck, erve sijnes vaders Henrix, 6 Oct. 1561.
Henrick Mentinck, onmundig-, erve sijnes vaders Bernts, 11 Nov. 1573.
Aleyt Mentinx, huysfrou Willem B u e c k e r s , erve hares broders Henrix, beleent,
19 Nov. 1580.
Eadem vernijt eedt, 7 Oct. 1581.
Gertrud Mentings erft op haren soon
Goossen B u n i n c k, onmundig, 27 Martii 1593. Ende sijn vader Goossen Buninck is
hulder.
Idem, mundig, deet selver eed, 17 Aprilis 1624.
Goossen Buninck, erve sijnes vaders Gosens, beleent, 14 Sept. 1670.
Tyman S t u y r m a n tot Stoltenberch als man ende momber van Columba Teresia de
Buyninck laet approberen het maechgescheit, 7 Junii 1681 tusschen de kinderen
en erfgenaemen van Goswyn de Buyninck tot Eertbeecke opgericht, en laet hem
nomine uxoris met dit leen beleenen, 6 Dec. 1681.
Columba Theresia Buininck stelt tot haren hulder Hendrik Beekhuisen na afsterven haers
mans Tyman Stuyrman, 23 Oct. 1714.
Alpherdus Alovisius van Stuerman, erfgenaem sijns moeders Columba Theresia Buinink,
beleent, 7 Oct. 1727.
Idem draegt dit leen op aen
Johan v a n E s s e n en Roelanda v a n E c k, egteluyden, die daer weder mede beleent
sijn, eodem die.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 98.
__________
Afgespleten van 112.

112 § 1.

HENGEL.

25/64 parten in 2/3 van het goed geheyten Groot Mentink en Agterkamp, als
een bijsonder leen en afgespleten van een goed geheyten Mentink, aan den F. G.
en G. Z. ten Zutphense regten, met een pond goed gelds te verheergewaden,
leenroerig, te leen ontfangen bij
__________
) Side = laag-.

1
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Bernard Lubbert W i l b r e n n i n c k, gelijk hetselve hem uyt kragt van magescheid
aangekomen is, 29 Jan. 1755.
__________
113.

HENGEL.

‘t Goet t'Averenge, gelegen in den kerspel van Hengel, tot eenen Zutphenschen
leen ontflnck
Bernt ‘t A v e r e n g e, anno 1378.
Bernt Oeverencke van Bronchorst ontflnck dat goet Overeick met sijnen tohehoren,
anno 1403.
Idem, anno 1414, 1424, 1465.
Idem 1) vernijt eedt van den goede tot Oeverinck met sijn tobehoren, in den kerspel van
Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet tot Haykinck an d'een ende dat goet
to Broenrinck an d'ander sijde, 14 Oct. 1473.
Wische van Overinck, huysfrou Lubberts v a n d e r V e c h t e n, erve hares vaders
Bernts, 26 Aprilis 1476, transporteert dit solve goet op
Steven v a n K e r v e n h e m, 27 Aug. 1484.
Gerrit van Kervenhem erft op sijnen soon
Henrick van Kervenhem, 24 Julii 1491.
Idem vernijt eedt, anno 1495.
Jutta van Kervenhem, huysfrou Christophers v a n M u n s t e r, erve hares vaders Henrix,
beleent, 12 Martii 1551.
Eadem eedt vernijt, 28 Maii 1556.
Eadem eedt vernijt deur Johan ter Inden, 9 Maii 1562. Elisabet van Munster bij transport
harer moder Jutte, voorbeholden een tuchte, 9 Maii 1562.
Vijth van Munster crigt 3 maenden uutstel, 9 Julii 1580.
Idem, Christophers ende Jutten soon, bij deylinge, 4 Oct. 1581. Ende sijn broder Henrick
renuncieert hierop.
Idem maeckt dit sijnen nakinderen so, dat sijne voorkinder tselve met 't goet to Selle 2)
met 1500 gulden altijt lossen mogen, 7 Aug. 1596.
Idem, wederroeponde die voors. makinge na dode sijnes eenigen voorsoons Bernts van
Munster, tucht sijn vrou Agnes M e y e r s ende maeckt dit sijnen oltsten nasoon,
9 Sept. 1608.
Roeloff Hendric van Munster, erve sijnes vaders Roeloffs, die het geërft van sijnen vader
Vijt, beleent, 16 Julii 1633.
Idem deet selver eet, 19 Dec. 1651.
Idem vercrijght bevridenghe van de lheenplicht voor eenige parceeltjes, mits dat een
huys, hoff ende peerdeweyde in de Coevick 3) to leen gemaeckt ende hiernae
met een dubbelt heergewaet sal verheft worden, 4 Aug. 1655.
Idem draecht op de peertsweide in den Coevick aen
Peter G r e v e n, 8 Mey 1666.
__________
1
) Vermoedelijk hebben wij hier te deen met meer dan één persoon van denzelfden voornaam. Waarschijnlijk is 1414 het
jaar van overgang.
2
) Zie 118.

) Vgl. hierover het op blz. 303, noot 1), gezegde.

3
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Idem draecht die peertsweide op aen
Peter D i n a n t ende Anneken P r i n s, die daermede beleent sijn, 21 Julii 1674.
Mechteld d e W o l f s, weduwe, Anna Elisahet, Geertruid Angenees, Anna Catharina,
Andries en Hendrick van Munster, mede de rato caverende voor Jan van Munster,
erfgenamen van haer respective man, vader en schoonvader Roeloff Hendrick,
beleent, 29 Maert 1708.
Deselven dragen dit leen op aen
Hendrick v a n E s s e n en Helena Catharina v a n D i e m e n, egteluyden, die daer
weder mede beleent sijn, eodem die.
Johan van Essen, erfgenaam sijns vaders en moeders Hendrik en Helena Catharina,
beleent, 18 Oct. 1727.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 98, behalve dat hier als laatste post nog het
volgende wordt aangetroffen:
Johan van Essen laat registreren een convenant d.d. 15 Sept. 1804, met desselfs vader
Mr. T.H. van Essen over de nalatenschap van wijlen Mr. Jan van Essen ingegaan en
gesloten, 3 Oct. 1804.
__________
114.

HENGEL.

't Goet te Gelting ten Zutphenschen leen heeft ontfangen
Daem V o g e l s dochter, anno 1378.
Johan H e l l e r i n c k ontfinck dat goet ten Groten Geltinck, gelegen in den kerspel van
Hengelo, tot eenen Zutphenschen leen, a°. 1388.
Johan G l e r i n g, burger to Zutphen, ontfinck dat goet geheiten die Grote Gelting, in den
kerspel van Hengel opt Goy gelegen, ende transporteerde tselve voort op
Gertrud, sijn dochter, huysfrou Conrad Y s e r s, a°. 1402.
Eadem, anno 1424.
Gertrud Y s e r e n, huysfrou Jacob H u e r n i n x, a°. 1427.
Gertrud, Conrad Yserens wijff, vernijt deur Henric Sewinch, 22 Maii 1430.
Eadem set tot momber Derck ten Wal, a°. 1445.
Anthonis Yseren van wegen s t e W a l b u r g e n k e r c k b i n n e n Z u t p h e n bij
transport Gertrud voorn., a°. 1452.
Henrick E l l e r d i n c k als erve sijner olderen ontfinck dat goet tot Groten Geltinck, hoge
ende lege, met sijnen tobehoor, gelegen op den Goy, a°. 1452.
Conrad Schimmelpenninck to behoeff der fabriken der kerck voorn., a°.1466.
Alphert Kribbe bij overgevinge Conrads voorn., a°. 1470.
Idem, kerckmeister, vernijt eedt van den goede tot Groten Geltinck met allen sijnen tobe
horen, in den kerspel van Hengel gelegen, daer naest gelant is dat goet ten
Landsinckhave an d'een ende die Geltinckstege an d'ander sijde, 12 Oct. 1473.
Henrick Ellerdinck vernijt eedt van den goede tot Groten Geltinck, hoge ende lege, met
sijnen tobehoren, in den kerspel van Hengel gelegen
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op 't Goy, daer naest gelant is dat goet te Cleyn Geltinck an d'een sijde. Daerin
behoort oick die mate, die gelegen is an Hattemermerck bij Leern ten Hagestege,
met eener hofstat, 19 Oct. 1473.
Alphert Kribbe vernijt eedt, 21 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, a°. 1492.
Henrick Yseren, hulder, a°. 1498.
Andries Aetsack, kerckmeester, beleent, a°. 1510.
Johan Aessack, kerckmeester, beleent, 27 Aug. 1534.
Alphart van Tille mitz dode Johans hulder, 17 Dec. 1538.
Idem vernijt eedt, 27 Aprilis 1556.
Jasper Cloeck hulder mitz dode Alpherts, 13 Oct. 1568.
Evert Aessack ende Henrick Ruyter, kerckmeesters crigen 3 maenden uutstel in plaetse des
verstorvenen Jasper Cloex eenen nyen hulder te stellen, 4 Oct. 1580.
Henrick Ruter in plaetse Jaspers beleent, 15 Nov. 1580.
Evert Aessack ende Willem Jacobssoon crigen 3 maenden uutstel voor de kerck,
26 Oct. 1582.
Idem hulder mitz dode Henricks, 19 Aprilis 1583.
Jacob Velthoen, hulder in plaets Evert Aessacks, beleent met den goede geheiten Groten
Geltinck met allen sijnen tobehoor, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van
Hengel gelegen, 3 Maii 1610.
Ludolph Silvius, hulder, als last hebbende van Aelbert Wentholt ende Leonart Caldenbach,
kerckmeesteren, beleent, 25 Maii 1630.
Peter van Diem, als last hebbende van Leonart Caldenbach ende Henrick van Diemen als
kerckmeisteren, beleent, 16 Maii 1655.
Hendrick van Essen door ordre van de kerckmeesteren van de Walburgen kercke tot
Zutphen nae afsterven des voorgaenden hulders beleent, 22 Aprilis 1676.
Bartold van Dimen Opgelder, kerkmeester van de Walburgen kerk tot Zutphen, na
afsterven van Hendrik van Essen namens de kerk beleent, 11 Nov. 1723.
Gerhard Vatebender, kerkmeester van st. Walburgs kerk binnen Zutphen, na afsterven van
Barthold van Diemen Opgelder namens de kerk beleend, 5 Oct. 1736.
Jan Hasebroek, kerkmeester van st. Walburgs kerk binnen Zutphen, namens de voors.
kerk beleend, 3 Dec. 1765.
__________
115.

HENGEL.

Nyenhusingh met sijnen tobehoor, in Hengelre kerspel op den Goye, ten
dienstmansrechte entfinck
Gerrit R a b e n d e, anno 1378.
Deyn Raebde van Zutphen entfinck dat goet ten Nyenhusingh met allen sijnen tobehoren,
gelegen in den kerspel van Hengelen, tot eenen Zutphenschen leen, a°. 1380 1).
__________
) De door P. N. van Doorninck uitgegeven Leenacten van Gelre en Zutphen geven op 16 Febr. 1394: "Gerit Rabok heeft entfangen

1

eyn goit geheiten Nyhenhusinck mit allen rechten thoebehoeren, gelegen in den kirspel van Heyngel "
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Trude E n s e r i n g s, weduwe Gerrit Ravens, entfinck dat goet tot Nyenhusinck, te
Lutteke Geldingh ende tot Sessing, in den kerspelen van Zelm ende van Hengel
gelegen, met heuren tobehoren in dienstmans stat tot eenen Zutphenschen leen,
a°. 1399. Egebert Meyneringh is haer momber 1).
Eadem, Lubbert Enzerichs dochter, huysfrou Herman T a s t e n, entfinck dat goet
geheyten Nyenhusinck mit sijnen rechten ende tobehoren, a°. 1402.
Eadem, anno 1424.
Aleyt t o W a e r l o bij transport harer nichte Trude, a°. 1432. Haer soon Herman to
Waerlo huldet voor sijn moder. Hier staet oick: dat goet to Nyenhusinck, dat goet
to Lutteke Geltinck ende 't goet to Sessinck 2), in den lande van Zutphen, in den
kerspel van Zelem ende van Hengel met allen heuren tobehoren gelegen, in
dienstmans stat tot Zutphenschen rechte.
Luhbert Enserinck entfinck dat goet to Nyenhusinck ende dat goet to Enserinck 3) met
heuren tobehoren in den kerspel van Hengel to Zutphenschen rechte. End in
margine staet: Nyenhusinck zadelgoet, ut patet in proximo folio praecedenti,
a°. 1432.
Idem entfinck dat goet to Nyenhusinck ende dat goet to Enserinck met manschap,
leenschap ende allen anderen tobehoren tot Zutphenschen rechte. In margine als
boven, a°. 1433.
Idem bij transport sijnes neven Hermans to Waerlo, daeraff hij oom is, entfengt dat goet
tot Nyenhuys in den kerspel van Hengel, a°. 1435.
Bernt S t u v e n b e r g h bij transport Lubberts voorn, entfinck dat goet geheiten
Nyenhusinck, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap op dat Goey gelegen,
met sijnen tobehoren tot Zutphenschen rechten, a°. 1447.
Idem, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede geheiten Nyenhusinck, in den kerspel Van Hengel, in der
buyrschap op dat Goy gelegen, met allen sijnen tobehoren, daer naest gelant is
die Luttel Geltinck an d'een sijde ende dat goet ten Elshaven 4) an d'ander, tot
Zutphenschen rechten, 5 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 19 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, anno 1492,
Johan Stuvenbergh beleent, a°. 1498.
N. N., huysfrou Arnts t e n W a l, erve hares broders Johans, beleent, anno 1512.
Dirck ten Wal, erve sijnes vaders Arnts, 28 Oct. 1528.
Idem vernijt eedt, 17 Sept. 1538, 11 Junii 1544, 8 Maii 1556.
Arnt ten Wal, erve sijnes vaders Derx, 18 Dec. 1565.
Idem vernijt eedt, 7 Oct. 1581.
__________
1
) De akte bevat o.a. deze woorden: "alsullick lene als Gerit Raven te halden plach van minen heren ende sinen vurvaideren ende
voer hem to halden plach Rabode Nyenhusingk".
2
) item noch dat guet tot Wendinck (akte).
3
) Zie 102.

) In de volgende akten staat steeds Eshaven.

4
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Idem verset dit halve goet an sijne neven Steven ende Dirck van Remen, gebroder, voor
1250 daler, in 6 jaren aff te lossen, 29 Oct. 1593.
Johan ende Gertrud van den Wal, bij vertichnis hares oltsten broders Dircks uut cracht van
maechgescheyt 1) als erven hares vaders Arnts beleent sijnde, dragen voort op
haren neve
Derck v a n R e m e n ein goet geheiten Nyenhuysinck met allen sijnen tobehoren ende
gerechticheiden, met den goederen Lutke Geltinck, Sessinck ende Weyndinck 2),
daervan onder anderen tot onderleenen uutgaende, in der graeffschap Zutphen, in
den kerspel van Hengel, in der buerschap opt Goy, tuschen den goederen
Groote Geltinck ende to Eshaven gelegen, te Zutphenschen rechten leenroerich,
5 Jan. 1604.
Idem crigt bevestiginge sijner hilixvorworden, met Magdalena S t r e u f f e n v a n
L e u w e n s t e i n 14 Nov. 1619 gesloten, 14 Maii 1621.
Idem maeckt dispositie onder sijnne twee soonen, die wort approbeert, voorbehouden der
vrouwe oere tocht, 6 Nov. 1630.
Johan Evert van Reemen 3), erve sijnnes vaders Dercks, beleent, 10 Julii 1637.
Idem deet selver eedt ende transporteert dit leen 4) aen sijn suster Susanna van Rhemen,
die daermede beleent is, 1 Junii 1659. Haer man Johan R u y t e r deet hulde.
Johan Ruyter en Susanna van Reemen laeten haere houwelixe vuerweerden 5), als oock
haer besloten testament approberen, 15 Nov. 1659.
Derck Johan van Rhemen 6), erve sijner moeye Susanna, noch onmundich sijnde, beleent
door Andries Steven van Winsen als hulder, 15 April 1679.
Idem deet selfs eet, 4 April 1693.
Idem draegt dit leen op aen de
B o r g e r w e s e n d e r s t a d Z u t p h e n, die daer weder mede beleent sijn door
den provisor Johan Rauwers, 2 Nov. 1710.
Derk Franken, mede provisor, na dode Johan Rauwers hulder, beleent, 27 Oct. 1735.
Hermen Albert Toewater, provisor, na dode van Derk Franken beleent, 13 Julii 1745.
Jan Hendrik van Hasselt, provisor, na dode van H. A. Toewater beleend, 8 Jan. 1778.
__________
116.

HENGEL.

Dat goet ten Breule met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel,
tot Zutphenschen leen entfinck
Griet v a n B r e u l e, anno 1380.
__________
)
)
3
)
4
)
5
)
1
2

van 26 Sept. 1595 (akte). De moeder was Gertrud S w a e f k e n s.
Vgl. 121
minderjarig (akte).
uyt cracht van magescheyt (akte).
van 31 Dec. 1657 (akte).

) zoon van Everhart v. R. tot Doornick (akte).

6
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Ludolph ten Broewel beleent, a°. 1403 1).
Albert M e y e r i n c k g e h e i t e n t e n B r u e l l Luykenssoon entfinck dat goet ten
Bruell, gelegen an Meyerinck in den kerspel van Hengel ende schietende opt Laer
ant Ongeveert, tot Zutphenschen leensrechten, anno 1422.
Steven v a n K e r v e n e m entfinck dat goet ten Bruel, gelegen an Meyerinck in den
kerspel van Hengelo ende schietende opt Laer ant Ongeveert, van Albert voorn, in
wissel tegen dat goet geheiten Hederinck, gelegen op den Goy beneven Wissinck
in den kerspel Van Hengel, a°. 1422.
Idem tuchtigt sijn vrou Margriet ant goet ten Bruel ende so hij kinder nalaet, dieselve
sullen die tucht lossen mogen met xc Arnhemsche gulden, a°. 1422.
Idem entfinck dat goet ten Broyll met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van
Hengelo, tot Zutphenschen rechten, anno 1424.
Margriet, huysfrou Stevens voorn., bij transport hares mans, met bescheit, dat hij ofte
sijne erve tleen altijt mogen lossen met xc Arnhemsche Reinaldusgulden, ende so
sij voor hem sturve, sal hij tucht beholden an deselve xc gulden ende na sijnen
doot hare erfgenamen succederen, totdat sij van sijnen erfgenamen mette xc
gulden uutgelost sijn, a°. 1427.
Gerrit van Kervenhem Stevenssoon entfangt dat goet ten Broyl met al sijn tobehoren,
hoge ende lege, gelegen in den kerspel van. Hengel, in den lande van Zutphen,
tot eenen enversterflicken erfleen, tot Zutphenschen leenrechte met eenen ponde
gelts te verhergewaden, beheltlick sijnen broder Henrick hieruut 25 molder roggen
1
). Zutphenscher maten, so lange heur vader Steven leeft ende ter tijt het erve
ende goet Lenselinck gevrijt is, a°. 1447.
Idem, anno 1465. Hierin gehoren 2 lenen, d'een geheiten Meyerinck ende d'ander Cleyn
Ryffelerkamp, beyde to Hengel gelegen, die men voort helt van Gerrit voorn.
Idem vernijt eedt van den goede ten Bruyl, in den kerspel van Hengel gelegen, daer naest
gelant is dat goet tot Meyerinck an d'een ende Brayeltermaet an d'ander sijde, tot
Zutphenschen rechten, 5 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 23 Aug. 1484.
Steven van Kervenhem, erve sijnes vaders Gerrits, 24 Julii 1491.
Otte van Kervenhem, erve sijnes vaders Gerrits, entfinck den hoff ende erve to Meyerinck
met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, met den thinsen,
witten haen ende bancken in der kercken, tot Zutphenschen rechten, a° 1495.
Henrick van Kervenhem erft dat goet geheiten ten Bruyl, in den kerspel Van Hengel
gelegen, met den thinsen daerto gehorende, den witten haen ende bancken in der
kercken (End hierin gehoort het goet Meyerinck, bij het goet ten Bruyl gelegen)
ende Cleyn Ruffelerskamp tot Zutphenschen rechten, op sijn dochter
Jutte van Kervenhem, 5 Aug. 1528.
Eadem, huysfrou Christoffels v a n M u n s t e r, vernijt eedt, 11 Julii 1544.
__________
) In deze akte heet het goed ten Brouwel.

1

) Aan den kant staat: "Geroyeert uyt kragt van 's Hoves sententie van 23 Julii 1779, 6 Aug. 1779."

2
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Sweder van Kervenhem, erve Otten voorn., erft voort op
Steven van Kervenhem dat goet Meyerinck, in den kerspel van Hengel in der graeffschap
Zutphen gelegen, tot Zutphenschen rechten. Dech in margine staet: Gesien
Christoffels van Munsters bescheidt is gesloten 1), dat Steven voorn, sijnes eedts
weder verlaten ende van Christoffel dit leen entfangen sal, 14 Nov. 1544 et
4 Sept. 1545.
Jutta van Kervenhem vernijt eedt, 28 Maii 1556, deur haren man.
Eadem eedt vernijt, 9 Maii 1562, deur Johan ter Inden.
Johan v a n M u n s t e r bij transport Jutten voorn., voorbeholden een tucht, 9 Maii 1562.
Henrick van Munster als erve sijner moder Jutte beleent, 2 Aprilis 1580.
Idem vernijt eedt, 27 Sept. 1581.
Vijth van Munster vertijt op sijn recht tot behoeff sijnes broders Henrix, 4 Oct. 1581.
Henrick van Munster tuchtigt sijn vrou Catrin v a n B o d e l i n b e r g g e n a n t
S c h e r p 2), 11 Febr. 1583.
Vijth Christopher van Munster, erve sijnes vaders Henricks, entfengt het goet ten Broil met
al sijn tobehoren, hoge ende lege, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van
Hengel gelegen, daer naest gelant is het goet Meyerinck an d'een ende
Brayeltermaet an d'ander sijde. Ende hierin gehoort het goet Meyerinck, bij het
goet ten Broil gelegen, ende Cleyn Ryffelerskamp, 15 Aug. 1598.
Fenneken van Munster, huysfrou Henrick R i t m a r s v a n D a n n e n b o r c h, met
haren broder Christopher ende susteren Mechtelt ende Anna, kinderen Johans van
Munster ende Annae v a n L a n g e n, nu huysfrou Arnt R e i g e r s, vertyen op
haer recht tot behoeff hares neven Vijth Christophers voorn., 31 Maii 1608.
Vijth Christopher van Munster tuchtigt sijn vrou Engele v a n K e p p e l, 25 Febr. 1614.
Idem laet confirmeren die hilixvorworden sijner dochter Annae Catrinae 3), met Jacob
R i p p e r d a, heer to Fermsum, Dam, Dernum etc., den 31 Maii 1617 opgericht,
8 Julii 1624.
Hendrick Bertram v a n P a l l a n t 4), erfmaerschalck des lants van Cleve, heer tot
Schoborch etc., als erfgenaem van sijn neef Vijth Christopher van Munster ende
uyt cracht van desselfs dispositie beleent, 12 Junii 1666.
Idem geeft dit leen over in handen van den stadtholder der leenen ten behoeve van Elbert
Anthony van Pallant, heer tot Voorst, 20 Junii 1669.
Elbert Anthon van Pallant, heer tot Voorst, beleent, 18 Martii 1670.
Idem geeft dit leen over aen
Margareta van Pallant, douarière d e R i p p e r d a, die daermede beleent is,
4 Nov. 1676.
Eadem transporteert dit leen aen
Willem Hendrick Carel van Ripperda tot Venhuisen, die daermede beleent is, 18 Mey 1688.
__________
)
)
3
)
4
)
1
2

nl. door het Hof (akte). Het was nl. een onderleen van het goed ten Broyl.
of Schirp. Dezelfde akte bevat beide vormen.
Uit de akte blijkt, dat zij toen overleden was.
voor hem zelven en als gemachtigde zijner moeder Margareta v a n d e n B o e d e l e n b e r g h g e n. S c h e r p en

zijner broeders en zusters (akte).
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Maurits Carel Georg Wilhem Ripperda 1), erfgenaem sijns vaders Wilhem Hendrik Carel,
beleent, 27 Febr. 1717.
Sophia Amelia Maria v a n G e n t 2), erfgenaam van Mauritz Carel Georg Wilhelm
Ripperda, beleent, 29 Febr. 1752.
Anna Maria Dorothea van L i n t e l o in qualiteit als douarière, boedelhouderse en
tugtenaarse van M. C. G. W. van Ripperda beleent, 14 Maart 1752.
Wilhelmina Johanna T o r c k, douarière Lucas Willem v a n E s s e n, als oudste naaste
bloedverwante en erfgename feudaal van S. A. M. van Gent beleend, 1 Oct. 1764.
Carel Casimir v a n W i t t e n h o r s t - S o n s f e l d als oudste en naaste bloedverwant
van S. A. M. van Gent beleend, 5 Nov. 1765.
Idem draagt dit leen op in handen van den stadhouder der leenen ten behoeve van
Frederik Wilhelm Rijksgrave van Wylick en Lottum, 5 Maart 1766.
Frederik Wilhelm Rijksgrave v a n W y l i c k e n L o t t u m uyt kragt van dien afstand
beleend, 13 Nov. 1766.
Damiaan Hugo S t a r i n g en Sophia Wynanda V e r h e u l l, eheluyden, laten
approberen en registreren een gerigtelijk transport d.d. 8 Oct. 1779 met relatie tot
't voors. leen ten Broil en haar uyt dien hoofde daarmede beleenen,
23 Maii 1781 3).
Anthony Christiaan Wynand Staring, eenige zoon en erfgenaam van Damiaan Hugo Staring
en Sophia Wynanda Verheull, laat dit leen ten sijnen naame overtekenen,
16 Febr. 1796.
__________
117.
Een goet te Dedem 4) te Zutphenschen rechte ende Huningh oppen Goy 5)
erkent bij Didrick t e n H o l t e, anno 1326.
__________
117a.

HENGEL.

Dat goet ten Holte, gelegen opten Goye, in den kerspel van Hengele, met sijnen tobehoren
tot eenen Zutphenschen leene ontfinck
Sophia, Daem V o g e l s dochter, huysfrou Aelbert M e y e r i n c k s, anno 1381.
__________
) tot Vorden (akte). Zijne moeder was Anna Margaretha Ripperda, vrouw van Vorden.
) vrouw van Heesbeen (akte).
3
) Uit deze akte blijkt, dat het goed lag in de buurschap Bekveld bij de Leemkuyl.
4
) Hiermede is Didam bedoeld.
5
) In de Leenacten van van Doorninck, blz. 70, vinden wij, dat op 18 Mei 1393 Johan v a n B r i e n e n Johanssoon heeft opgedragen aan Johan d i e G r u t e r "dat goit geheiten Hunynch, gelegen in den kirspel van Halle".
Halle ligt, gelijk bekend is, in de tegenwoordige gemeente Hengelo.
1
2
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Eadem 1) entfinck dat halve goet ten Houlte, dat thiendvrij is, gelegen in den kerspel van
Hengel op den Goye, tot eenen Zutphenschen leene ende vercofte an
Roloff v a n H e k e r e n dat ander haer halve goet ten Houlte, gelegen op den Goye, in
den kerspel van Hengel, voorbeholden hare stede banck in der kercken, tot eenen
Zutphenschen leen, anno 1402.
Fye, weduwe Aelbert Mengerincks, entfinck dat goet tot Holte, in den kerspel van Hengel
gelegen, tot eenen pondigen Zutphenschen leensrechte, a°. 1410. Evert
Meyerinck, haer soon, is hulder.
Steven Meyerinck entflnck dat goet te Holte met sijnen tobehoren, in den kerspel van
Hengele gelegen, tot Zutphenschen leensrechte, a°. 1411.
Idem bij transport Roloffs van Heker entfinck dat goet to Holte 2), in den kerspel van
Hengel met al sijnen tobehoor gelegen, tot Zutphenschen rechten, a°. 1418.
Idem entfinck 2 goede geheiten Holte met heuren tobehoren, gelegen opt Goy in den
kerspel van Hengloe, tot Zutphenschen rechte met eenen ponde goets gelts,
a°. 1424.
Evert Meyerinck, erve sijnes broders Stevens, a°. 1427.
Derich Meyerinck entfinck dat goet ten Holte, in den lande van Zutphen gelegen, tot
Zutphenschen rechte ende tuchtigt Lijsbet v a n B e l l i c h a v e n an 20 molder
roggen sjaers, a°. 1430.
Idem entfinck het erve ende goet ten Holte, in den lande van Zutphen, in den kerspel van
Hengel op den Goy, tot Zutphenschen rechten, beheltlick sijner huysfrou Lijsbeten
tucht, a°. 1465.
Idem vernijt eedt van den erff ende goede tot Holte, in den kerspel Van Hengel opt Goy
gelegen, met beyden sijden an der mercke, met den eenen eynde an Mentinx
camp. Hier behoort oock in dat Holtenslach, gelegen an den Reygerswoort, ende
helt 8 mergen; noch een holtsleegken, gelegen in den Ruwenbroeck, geheiten
Hillekensslach, ende helt 4 mergen; noch een maetken, gelegen An
Segbleckerstraet, ende helt 2 mergen. End dit goet is an hogen lande omtrent 40
molder roggensaetlants, tot Zutphenschen rechten, 18 Sept. 1473.
Steven Meyerinck, erve sijnes vaders Dirx. Ende so hij buten lants is, entfengt Herman
v a n E n g h u s e n Reinerssoon, van Stevens alste suster geboren, dit leen voor
hem ende voor sich selffs, 9 Julii 1483.
Gijsbrecht Meyerinx, huysfrou Gerrits v a n H e r t e n b r o e c k, erve hares vaders Dirx,
erft op haren soon, genoomt
Johan van Hertenbroeck, diewelcke, onmundich gestorven, erft op sijnen vader
Gerrit van Hertenbroeck, 19 Aug. 1484.
Idem vernijt eedt, anno 1501.
Joffer van Hertebroeck, beleent sijnde sonder mannen van leen, versueckt nye beleeninge
ende crigt fiat, a°. 1515.
__________
) Haar man wordt in deze akte van Meyerlinck genoemd.

1

) Hiermede wordt vermoedelijk bedoeld de door hem in 1402 gekochte helft. Zie de beleening van 1424.

2
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Johan G y g i n c k, wachtmeester to Doesburch, bewijst met eenen besegelden brieff, dat
hertog Carl anno 1510 dit leen in een thinsgoet verandert heeft, to geven allejaer
op Martini an den rentmeester der graeffschap Zutphen twe churfurster
goltgulden, 17 Aug. 1598.
__________
118.

HENGEL.

‘t Goet te Zelle te Hengele te dienstmansrechte erkent bij
Pelgrim v a n Z e l l e, anno 1326.
Grietken van Selle heeft ontfangen Selle ende Hederick tot eenen Zutphenschen leen ende
daeraff heeft huldinge gedaen Johan van Buren als een momber Evertssoon,
a°. 1403.
Eadem, huysfrou Steven K e r v e n h e m s des jongen, entfinck dat goet te Zellen ende
dat goet te Hederinck met heuren tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel
oppen Goye, a°. 1412.
Eadem, anno 1424 1).
Agnese B e n t i n g s, huysfrou Dircks v a n B a r e, bij transport Margrieten voorn,
entfengt dat erve ende goet te Zelle, hoge ende syde, met torve, met twijge,
water, weyde ende allen sijnen tobehoren, gelegen in der buyrschap van Versle, in
den kerspel van Hengel op den Goye, tot Zutphenschen recht, in voegen dat sij,
Margriet, ende heure erven sulx altijt lossen mogen met 576 overl. Rijnsche
gulden binnen 10 jaren, a°. 1427.
Margriet, huysfrou Stevens van Kervenhem, entfinck dat goet te Zelle, gelegen in den
kerspel van Hengloe, in der buyrschap van Versle, a°. 1439. Haer soon Gerrit van
Kervenem is haer hulder.
Steven van Kervenhem die jonge beleent, a°. 1447.
Idem entfinck ende belaste dit leen met 35 molder roggen, te lossen in 8 jaren bij verlies
des leens, a°. 1465.
Gerrit van Kervenhem bij transport sijnes broeders Stevens, a°. 1467, hebbende Steven
denselven sijnen broder voor geleende 275 Churf. gulden verset dat halve erve
ende goet te Zelle, groot ende cleyn, hoge ende syde, to water, weyde, torve,
twijge, met al sijnen tobehoringen, te lossen op terminen. Als sij 25 derselver
gulden betalen, sullen 2½ molder roggen sjaers weder entfangen; voor 50
g.gulden 5 molder roggen te pacht ende voor 100 g.gulden 10 molder; die
resterende 75 gulden teffens af te leggen.
Idem bij transport sijnes broders Stevens entfengt die helft van den goede te Zelle, in
den kerspel van Hengel, in der buyrschap van Verssel gelegen, so dat vaneen
gegraven ende bepaelt is; daertoe eenen camp in der heyden, geheiten dat
Gelhair, met den slegen ende meden, die die bouman in bruyckweer heeft,
14 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt van den halven goede tot Zelle, gelegen tot Hengel in der buyrschap van
Versel, tot Zutphenschen rechten, 23 Aug. 1484.
Henrick van Kervenhem, erve sijnes vaders Gerrits, 24 Julii 1491.
Idem vernijt eedt, anno 1495.
__________
) In deze akte is sprake van het "kirspell van Verssell". Dit moet natuurlijk zijn: buurschap V. in het kerspel Hengelo.

1
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Jutta van Kervenhem, huysfrou Christoffels v a n M u n s t e r, erve hares vaders Henrix,
12 Martii 1551.
Eadem vernijt eedt, 28 Maii 1556, 9 Maii 1562.
Eadem vernijt eedt deur haren soon Johan van Munster, 9 Julii 1563.
Vijth van Munster crigt 3 maenden uutstel, 2 Aprilis 1580.
Idem noch 3 maenden uutstel, 9 Julii 1580.
Idem, Christoffels soon, bij broderdeylinge, 4 Oct. 1581. Sijn broder Henrick vertijt op sijn
recht.
Idem maeckt dit sijnen nakinderen, also dat sijne voorkinder tselve ende goet t' Overenck
met 1500 gulden altijt lossen mogen, 7 Aug. 1596.
Idem, wederroeponde die voors. makinge na dode sijnes eenigen voorsoons Bernts van
Munster, tucht sijn vrou Agnes M e y e r s ende maeckt dit sijnen tweeden nasoon,
9 Sept. 1608.
Christoffel van Munster, erve sijnnes vaders Vijts, beleent, 7 Febr. 1634 1).
Sondach van Munster, erve sijnner moeder Agnis Meyers, die het geërft van haer soon
Christoffel, beleent, 10 Oct. 1636.
Idem maeckt dit goet sijn heele suster Catarina van Munster, 10 Oct. 1636.
Idem revoceert voorgaende dispositie van 10 Oct. 1636, tucht sijn vrou Cristina v a n
H a r d e n b e r c h ende maeckt naerder dispositie 2), 31 Aug. 1643.
Emerentiana ende Agnis Margreta van Hardenberch uuyt cracht van dispositie van Sondach
van Munster ende Cristina van Hardenberch beleent, 30 Aprill 1649. Jan van
Hardenberch, haer vader, is hulder.
Anna van Munster, oudtste suster van Sondach, beleent met 1/6, 9 Oct. 1650.
Eadem den eedt vernieuwt, 25 Aug. 1653.
Emerentiana van Hardenberch belast door haer man Hendrick d e W o l f f veendrich,
haer gedeelte aen dit leen met 1500 gld. ten behoeve van Jan Engelbert van
Westerholt, 26 Mey 1663.
Hermannus L e u s s i n c k 3), predikant tot Olst, getrout aen Emerentiana van
Hardenberch, en Reinder Christoffel d e W o l f f als man en momber van Agnes
Margareta van Hardenberch, op het nieuw beleent sijnde, draegen 5/6 van dit
leen op aen
Dr. Engelbert Tilman Grothe, gerichtschrijver des schultampts Zutphen, die daermede
beleent is, 15 Dec. 1671.
Johanna M e y e r s, weduwe van Jan Wicherts v a n T o n g e r e n, eenige dochter en
leenvolgersche van Anna van Munster, caverende de rato, voor sooveel nodich,
voor haer dochters Driesjen en Agnes van Tongeren, beleent sijnde met 1/6, haer
van haer moeder aengeerft, draegt hetselve op aen
Dr. Engelbert Tilman G r o t h e, die daermede beleent is, 22 Martii 1672.
__________
) In deze akte en volgende wordt het goed Cleyne Zelle genoemd.
) nl. dat het leengoed na zijn en zijner vrouw deod zal komen aan zijn zuster Catharina, "mits daervan uuytkeerende aen Rolloff
van Munster, Sondach van Munsters nagelatene broeders soone, de somma van 600 daeller ende aen sijnne suster Anna van
Munster off haeren erven 400 derselver daeller".
1
2

) In dezelfde akte staat ook L u e s i n c k.

3
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Jacob Grothe, erfgenaem sijns vaders Engelbert Tileman, beleent, 6 Dec.1699.
Engelbert Tieleman Grothe, erfgenaam sijns vaders Jacob, beleend, 18 Jan. 1752.
Jan Grothe 1), erfgenaam sijns broeders Engelbert Tieleman, beleend, 2 Febr. 1773.
Jacob Engelbert Tieleman Grothe, erfgenaam van sijn vader Johan, beleend, 5 Nov. 1776.
__________
Afgespleten van 118.

119.

HENGEL.

Dat goet to Zelle, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap van Versel
gelegen, daer naest gelant is dat goet te Goetinck an d'een ende an der heyde an
d'ander sijde; tot eenen Zutphenschen leen opgedragen bij
Steven v a n K e r v e n h e m tot behoef van
Derich M e n n y n c k, 12 Oct. 1473.
Reiner Menninck, Dirx soon, tot behoef sijns altsten broders
Goossen Menninck, uutlendich wesende, beleent, 21 Aug. 1484.
Idem, noch uutlendich, laet eedt vernijen deur Bernt Meyerinck, a°. 1495.
Idem deet selver eedt, anno 1506.
Derck Menninck, erve sijnes vaders Goossens, a°. 1512.
Evert M e y e r i n c k als erve Dirx voorn, beleent, 4 Dec. 1542.
Idem vernijt eedt, 20 Junii 1544.
Evert Meyerinck, erve sijnes vaders Everts, 29 Julii 1548. Ende sijn oltste broder Bernt
vertijt op sijn recht.
Idem vernijt eedt, 27 Aprilis 1556.
Johan Meyerinck, erve sijnes vaders Everts, 13 Nov. 1573.
Eiusdem onmundige kinder beleent, 21 Dec. 1580. Haer moder Marritgen t e n K o l c k e
stelt Adolph Meyerinck tot hulder.
Evert ende Johan Meyerinck, uutlendigh, laten eedt vernijen Herman van Aemstel, dien
haer moder Maria ten Kolcke met haren gecoren momber Arnt van der Heyden
daertoe volmacht gegeven, 8 Oct. 1599.
Gerritjen v a n d e r H e y d e n, weduwe van Jorden K a n i s, bij opdracht Johan
Meierinx 2) beleent mitz haren oom ende hulder Daniel van der Heyden,
6 Maii 1617.
Eadem tuchtigt haren man Henrick E v e r w ij n met verclaringe, so sij beyde kinderen
crigen, dat dieselve beyde leenen to Zelle beërven, op malcanderen sterven ende
die leenen ter lester doot op den naesten van den stam, daervan die gecommen,
vallen sullen, 9 Oct. 1618.
Gijsbert van der Heyden ende sijne medeërven als erven harer halven suster Gerritjen
voorn, beleent, 29 Januarii 1625.
Mechtelt Everwijns, erve harer moder Gerritjen van der Heyden, erft op Everhard van der,
Heyden, haren oom, 6 Oct. 1625.
__________
) secretaris der stad Arnhem (akte).

1

) en diens vrouw Susanna V o l t e r s (akte).

2
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Arnoldt van der Heyden, erve sijnes vaders Everhardts, beleent, 7 Feb. 1652.
Catryna K r e b b e r s 1), weduwe van Evert van der Heiden, heeft laeten approberen een
maechgescheit, 13 April 1654 binnen Cuyck opgericht, 11 Junii 1656.
Johan van der Heiden 2), drost des ampts Montfoorts, beleent sijnde uyt cracht van het
voorn, maechgescheit, draegt dit leen op aen
Dr. Engelbert Tilman G r o t h e, die daermede beleent is, 30 Oct. 1669.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 118.
__________
Afgespleten van 119.

120.

HENGEL.

Die gerechte helft van dat goet to Zelle, in der graefschap Zutphen, in den
kerspel van Hengel, in der buyrschap van Versel gelegen, daer naest gelant is dat
goet Gietinck an d'een ende die heyde an de ander sijde, tot Zutphenschen rech
ten opgedragen bij
Johan M e y e r i n c k tot behoeff van sijn suster
Engel Meyerincks, 22 Junii 1574.
Geertgen v a n d e r H e y d e n Arntsdochter, huysfrou Jorden K a n i s, erve harer
moder Engel voorn., beleent, 10 Aug. 1598.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 119.
__________
121.

HENGEL.

Dat goet te Weyndingh met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van
Hengel, tot Zutphenschen leen heeft entfangen
Trude E n s e r i n g s, weduwe Gerrit R a v e n s, a°. 1399. Haer hulder is Egebert
Meynerinch.
Aleydt t o W a e r l o bij transport harer nichte Trude T a s t e n, a°.1432. Haer soon
Herman van Waerlo is hulder.
Arnt v a n d e n W a l, burgemeester te Zutphen, crigt bescheit, dat dit alinge leen (to
Wendingh) ten langsten binnen 4 maenden van den Furstendem ende Graeffschap
met een enckel hergewaet wederom entfangen sal worden sonder prejudicie sijner
leengerechticheit an 't halve goet, 7 Nov. 1600. Na verheft ender Nyenhusinck 3)
bij Dirck van Remen, 5 Jan. 1604.
__________
121a.

HENGEL.

‘t Goet te Vockunc in den kerspel te Henlo te Zutphenschen rechte helt
Gerhard v a n M e n g h o r s t, anno 1326.
__________
) In de akte staat C r i b b e r s.
) Zoon van Evert en Catharina Crebbers (akte).

1
2

) Vgl. 115.

3
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Gerart ter Minckhorst erkent tgoet te Fockinck, gelegen in den kerspel te Hengel, te
Zutphenschen recht, a°. 1378.
Frederick v a n B a e r heeft anderwerff entfangen die goede Venhorst 1) ende Welinck 2),
a°. 1424.
Dirck van Baer als erve sijner moder entfinck die lene geheiten Fockinck ende
Venhorstinck, so sijn vader dat te halden plag, a°. 1431.
Fredrick van Baer entfinck die have ende guede geheiten Vockinck ende Veenhorst,
gelegen in den kerspelen van Hengel ende Vorden, tot Zutphenschen rechte,
a°. 1453.
Idem vernijt eedt, anno 1492, van Vockinck ende Veenhorstinck met haren tobehoren,
gelegen in den kerspel van Hengelo, tot Zutphenschen rechten.
Aleyt van Baer, erve hares vaders Fredrix, entfengt het goet geheiten Fockinck, gelegen in
den kerspel van Hengel, met allen sijnen tobehoren, tot Zutphenschen rechten,
a°. 1500.
Eadem, weduwe v a n B r e m t 3), drostinne to Stralen, vernijt eedt van twe goeder,
beyde in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel gelegen, dat een
geheiten Fockinck, dat ander Veenhorstinck, tot Zutphenschen rechten,
20 Nov. 1544. Haer hulder is Thijs van Broickhusen.
Eadem vernijt eedt, 10 Junii 1556. Willem van Baer hulder.
Eadem vernijt eedt, 28 Dec. 1568. Engelbert van Bremt, haer soon, is hulder.
Joost van Bremt, erve sijner moder Aleyt, erft op sijn dochter
Lyffart van Bremt, die voort erft op haer dochter
Catrin v a n E y l, huysfrou van Joost Wirich C l o u t, ritmeester, die beleent is,
20 Nov. 1600.
Wilhelm Reiner Clout, erve sijner moder Catrin, beleent, 10 Dec. 1613.
Coenraet v a n M u n s t e r bij opdracht van Willem Reyner Clout 4) beleent, 23 Aprill
1640. Dit goet is van de leenplicht gevrijt 28 Mey 1647. In plaets van dien to leen
gemaeckt 't navolgende goet Stenderinck.
__________
121b.

HENGEL.

Het erve ende goet Stenderinck ende Stenderingsmaete met sijnnen
toebehooren, in de graeffschap Zutphen, kerspel Hengelo, gelegen, tot
Zutphenschen rechten, met een pont goet gelts te verhergewaden, te leen
entfangen bij
Adriaen v a n W ij n b e r g e n, 28 Mey 1647.
Idem maeckt ender 'tselve leen noch tot leen drie perceelen landts, het eene
Stenderinckhaer, het ander Horstinghssleeghe genoemt, onder het goet Grote
Stenderinck, in den kerspel van Hengelo
__________
) Vgl. 142.
) Dit heeft .van Reydt .uit het niet zeer duidelijke schrift gelezen. Er kan echter ook Vockinck uit gelezen worden, dat zonder twijfel bedoeld is. Vgl. de beleening van 1431.
3
) Zijn voornaam was Engelbert.
1
2

) In de akte staat: van Clout.

4
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geleghen, gehorende, ende het derde een campken genoemt het Costverloren,
eertijts van Jan Wyenbergh aengecoft, tussen Stenderincks ende Antincks nieuwe
kempken geleghen, schietende met den eenen eynde aen de Wappele ende met
den anderen eynde aen de gemeene straet, ende laet tegelijck sijne dispositie
over het alinghe leengoet approberen, 17 Martii 1652.
Anna Catharina van Wijnbergen door Wolter S l o o t 1) tot den Kerssenborch, majeur der
stadt Zutphen, haeren man ende hulder, uyt cracht van bovenstaende dispositie
beleent met het erve ende goet Stenderinck ende de drie bovenstaende parceelen,
24 Sept. 1660.
Adriaen Sloot, burgermeester tot Lochem, erve sijnes moeders Anna Catharina, beleent,
27 Aug. 1681.
Wolter Hermen Sloot 2), erfgenaem sijns vaders Adriaen, beleent, 5 Mey 1725.
Jan Adriaen Joost Sloot, erfgenaem sijns vaders Wolter Hermen, beleent, 17 April 1736.
Adriaen Wolter Willem Sloet, erfgenaam sijns vaders Jan Adriaen Joost, beleend,
11 April 1769.
Idem pro se et nomine uxoris 3) laat approberen en per clausulas cencernentes registreren
de huwelijksvoorwaarden van 27 Febr. 1772, 4 Nov. 1772.
Idem laat registreren een magescheid, 9 Sept. 1796 met de verdere condividenten 4) over
den ouderlijken boedel opgerigt en geslooten, en uyt hoofde van dien dit leen ten
zijnen naamen overteekenen, 10 Aug. 1804.
Peter P e l s k a m p laat registreren een gerigtelijk transport, 4 Julii 1808 door Adriaan
Wolter Willem Sloet ten zijnen behoeven gepasseert, en uyt hoofde van dien het
goed Stenderink ten zijnen naamen overteekenen, 20 Julii 1808.
__________
Afgespleten van 121b.

121b § 1.

HENGEL.

Een katerstede met zijn bouw- en weydelanden en houtgewassen,
Door Arend Teunissen bewoond, onder Hengel gelegen, met geen verponding
beswaard, overigens met zijne lusten en lasten, regten en geregtigheeden, wegen
en uytwegen, zijnde thans een bijzonder leen en afgespleeten van het erve en
goed Stenderinck of Stenderincksmaate, ten Zutphensche rechten met een pond
goed gelds te verheergewaaden leenroerig.

__________
) = Sloet.
) tot Oye en Karssenberg (akte).
3
) Johanna Helena v a n R h e m e n t o t R h e m e n s h u y s e n (akte). Voorts blijkt uit deze akte, dat des bruidegoms
moeder was Willemina Agnis Elisabeth Elbertina van Heeckeren tot Nettelhorst en dat de bruid een dochter was van Gerrit Jan
van Rhemen en Johanna Catharina Sloet van Lindenhorst.
4
) Deze waren: Robbert Adelph Borchard Sloet tot Westerholt, gehuwd met Geertruid v a n L y n d e n; Jan Zeger Sloet tot de
Grimberg en Bellinkhoff, Ludelph Everhardus Wilhem Sophonius Sloet tot Olthuis, Everdina Carolina Jacoba Sloet en Anna
1
2

Geertruid Sloet (akte).
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Gradus G a r r i t s e n laat registreren een transport, 4 Julii 1808 door H. Weeninck als
gevolmagtigde van A.W.W. S l o e t ten zijnen behoeven gepasseert, en uyt
hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen, 10 Aug. 1808.
__________

Afgespleten van 121b.

121b § 2.

HENGEL.

Een weydeland, onder het erve Stenderink gelegen en aldaar separaat van
verkogt met zijn lusten en lasten etc.
Jan T e u n i s s e n, desselfs huisvrouw en erven laten registreren een transport, 4 Julii
1808 door H. Weenink als gevolmagtigde van A.W. W. S l o e t ten zijnen behoe
ven gepasseert, en uyt hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen,
10 Aug. 1808.
__________

Afgespleten van 121b.

121b § 3.

HENGEL.

Een katerstede het Altena met zijn onderhoorige bouw-, weydeland en houtge
wassen, met geen verponding beswaard, overigens met zijne lusten en lasten etc.,
zijnde thans een bijzonder leen en afgespleeten van het erve en goed Stenrink
etc.
Willem H i s s i n k laat registreren een transport, 4 Julii 1808 door H. Weenink als
gevolmagtigde van A. W. W. S l o e t ten zijnen behoeven gepasseert en uyt
hoofde van dien dit leen ten zijnen naamen overteekenen. 10 Aug. 1808.
__________

Afgespleten van 121b.

121b § 4.

HENGEL.

Het erve en goed de Haere, bestaande in huis, berg, voorts hoff, bouw-,
weydelanden, hooyland, akkermaalsbosschen en verdere houtgewassen, gelegen
ender Hengelo, buurschap Noordink, beswaard met ordinaris verponding ad
f 6-13; voorts met zijne verdere lusten en lasten etc., zijnde thans een bijzonder
leen en afgespleeten van het erve en goed Stenderink etc.
Jan B l u m i n k laat registreren een transport, 4 Julii 1808 door H. Weenink als gevol
magtigde van A. W. W. Sloet ten zijn behoeven gepasseert, en uyt hoofde van dien
dit leen ten zijnen naamen overteekenen, 10 Aug. 1808.
__________

122.

HENGEL.

Dat goet te Brinck in den kerspel van Hengel tot eenen Zutphenschen
leensrechte ontfinck
Henrich B r i n c k, anno 1399.

_________
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122a.

HENGEL.

‘t Goet Swaving met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel,
ten Zutphenschen leen entfinck
Lubbert S w a v i n g, a°. 1378.
Lambert Swavinck beleent, a°. 1403.
Bernt Swaginck 1) beleent, a°. 1424.
Bernt Swavinck, erve sijnes vaders Bernts, onmundig, entfinck dat goet Tot Swavinck met
allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Hengel opt Goy gelegen, tot
Zutphenschen rechten, anno 1461. Sijn momber is Jan Wygerlinck.
Idem verschrijft 5 ofte 6 molder roggen sjaers an Herman Heymsinck, te lossen in 8 jaren
op verlos des leens, anno 1461.
Herman H e m s i n c k entfinck dat goet Swavinck, op den Goy in den kerspel van Hengel
gelegen, met allen sijnen rechten ende tobehoren tot Zutphenschen rechten,
beheltlick Backaven 4 molder roggen daeruut ter lijftucht, anno 1469.
Idem vernijt eedt van den goede tot Swavinck, in den kerspel van Hengel opt Goy gelegen,
daerin een camp behoort van 10 molder saetlants, met eener sijden neven de
gemeyn straet; noch een stuck landts,haldende omtrent eenen mergen, gelegen
met eener sijden an Wolterdincks slach, met den eynde schietende op de straet;
noch een stuck, haldende omtrent ½ mergen lants, gelegen met eener sijde an
Elffdincks slach, met den eynde schietende op de weteringe, 19 Sept. 1473.
Idem vernijt eedt, 21 Aug. 1484.
Dirck Heymsinck, erve sijnes vaders Hermans, 2 Oct. 1485. Gerrit Heymsinck beleent,
a°. 1492.
Dirck Heymsinck Hermanssoon, erve sijnes broders Gerrits, a°. 1495.
Johan H e y i n c k, erve sijnes ooms Dirx Hemsinck, a°. 1517.
Idem vernijt eedt, 17 Sept. 1538.
Bernt Heyinck, erve sijnes vaders Johans, onmundig, beleent, 19 Oct. 1541.
Idem deet eedt, 1 Julii 1544.
Idem vernijt eedt, 27 Aprilis 1556.
Wolter S c h a e p bij transport Bernts voorn, entfengt een goet geheiten Swavinck, in der
graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der buyrschap opt Goy
gelegen, tot Zutphenschen rechten, 17 Junii 1575.
Idem crigt een maent uutstel, 16 Oct. 1581.
Gerhard Schaep, dector, Woltors soon, crigt ½ jaer uutstel, 5 Maii 1598.
Die kindren Wolters voorn, crigen noch 4 maenden uutstel, 14 Sept. 1603.
Albert Schaep na dode sijnes vaders Wolters voorn, bij broderscheiding met het goet
Swavinck als een eerst angecoft leen beleent, 8 Nov. 1605.
Wolter Schaep, erve sijnes broders Alberts, beleent, 4 Nov. 1616.
Wolter Schaep, onmundig, erve sijnes vaders Wolters, beleent deur sijnen hulder ende
neve Albert Schaep, 28 Junii 1619.
__________
) Ook het goed heet in deze akte Swaginck.

1
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Engel B l o e m e n d a e l ende Maria v a n B o n bij transport Wolters Schaep beleent,
5 Meert 1647.
Daniel van Bloemendael, erve sijnes vaders Engels, beleent, 22 Nov. 1666.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 102 § l, behalve dat hier nog volgt:
Gerrit Jan L i j s e n en Johanna D u n n e w o l d laaten registreren een gerigtelijk
transport van dit leen, door C. A. D. E x a l t o d' A l m a r a s pro se et sociis 1)
26 Febr. 1801 gedaan, en uyt hoofde van dien dit leen ten hunner naamen
overteekenen, 13 April 1801.
__________
123.

HENGEL.

Dat goet Banninck met allen sijnen tobehoor, gelegen in den kerspel van Hengel,
tot Zutphenschen rechten geërft van
Frans K r e y i n c k op sijn dochter
Gertrud K r e y i n x, weduwe Johans v a n d e r L e e u w e, ende op
Herman Berner, 13 Aug. 1528.
Gertrud voorn., huysfrou Werners v a n B a e c k, vernijt eedt, 5 Sept. 1538.
Henrick van der Lew, erve sijner moder Gertrud, entfengt dat goet Banninck, in den
kerspel van Hengel gelegen, in der buyrschap Nortwyck, tot Zutphenschen rechten
met eenen ponde, 1 Nov. 1542.
Idem vernijt eedt ende transporteert voort dit leen op
Bernt M o c k i n c k, 21 Martii 1544.
Idem vernijt eedt, 28 Maii 1556.
Bernt Mockinck, erve sijnes vaders Bernts, 31 Julii 1581.
Idem tucht sijn vrou Aeltjen t e n H o l t e ende maeckt, dat na sijnen ende haren doot
sijn soon Richard end 3 dochter, Wijsken, Aeltjen ende Gertrud, gelijcke deelen an
dit leen sullen hebben, 20 Febr. 1601.
Aeltjen ende Gertrud Mockincks, huysfrouwen Bartold H u n t e l e r s ende Claes
W y c h e r i n c k s, uut cracht van makinge na harer olderen doot beleent sijnde,
tuchtigen hare mans voorn., 15 Julii 1618.
Aeltjen Mockincks 2) deet door haer soon Gerrit Hunteler den eedt vernieuwen vant halve
goet Banninck, 13 Oct. 1632.
Eadem draegt dit leen 3) op aen oer soon
Gerrit Hunteler 4), die volgens daermede beleent is, 29 Oct. 1636.
Henrick Hunteler, onmundich, erve sijnes vaders Gerrit, beleent, 5 Dec. 1653.
Idem vernieut den eet door Dr. Cornelis van Steenler, 7 Mey 1679.
Cunera Hunteler, onmundig, erve haeres vaders Hendrick, beleent, 19 Mey 1683.
De mombers van de onmundige kinderen van Hendrick Hunteler draegen dit leen op aen
__________
1
) nl. zijne broeders en zusters, schoonbroeder en schoonzuster: A. T. H. Exalto d'Almaras, geh. met S. J. O m m e l i n g h; A.
H. Exalto d'Almaras, jonkman, N. L o b r y, geh. met H. A. A. Exalto d'Almaras; J. G. A. J. Exalto d'Almaras, gescheiden vrouw
van Gerhardus T e l e h u y s; Maria Willemina Agatha Exalto d'Almaras (akte).
2
) Uit de akte blijkt, dat zij toen weduwe was.
3
) Zij had de andere helft geërfd van haar zuster Gertrud (akte).
4
) De beleening had plaats door den gemachtigde van Gerhard Louwerman en Hedrick Everwijn, resp. oom en neef en als zood-

anig naaste bloedverwanten van Henrick Hunteler (akte).
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De tijtlijcke Ouderluyden ende Gildemeysteren van A n t h o n y g r o t e
b r o e d e r s c h a p b i n n e n Z u t p h e n, die daermede beleent sijn door
Dr. Philips van Essen als hulder, 30 Julii 1683 1).
Derk Joost Wentholt, rentmeester van Anthony grote broederschap, na dode Philips van
Essen beleent, 26 Junii 1726.
Johan Jacob van Hasselt in qualité als hulder van wegen st. Anthony broederschap beleent,
5 April 1743.
Cornelius Gerhardus van Rhijn, rentmeester van Anthony groote broederschap, in qualiteyt
als hulder na dode van Johan Jacob van Hasselt naa afgemaakt versuym beleend,
3 Maart 1789.
__________
124.

HENGEL.

Een goet geheiten Menninck met allen sijnen in- ende tobehoor, in der graeff
schap Zutphen, in den kerspel van Hengel ende in der buyrschap van Versel
gelegen, van der eygenhoricheyt vrijgecoft ende te leen entfangen tot
Zutphenschen rechten bij
Gerrit M e n n i n c k, 15 Junii 1534.
Idem vernijt eedt, 23 Sept. 1538, 8 Julii 1544, 22 Maii 1556.
Wolter Menninck, erve sijnes vaders Gerrits, 9 Jan. 1561.
Idem vernijt eedt, 7 Oct. 1581.
Evert v a n B e i n h u m ende Henricksken W i s s i n c k s, eheluyden, bij opdragt hares
ooms Wolters voorn, beleent sijnde, beloven hem sijn leven t'onderholden, sijn
nicht Willemken van Bramelt een jaer na sijn doot uut te richten 400 gl., sijn nicht
Truken van Mekeren, Everts moder, 2 jaren na sijn doot 300 gl., sijn nicht Gerriken
van Bramelt 3 jaren na sijn doot 150 ende haer kint ofte kinderen, dan levende,
150 gl., 30 Martii 1614.
Henricksken Wissincks, nu huysfrou Johan K e e s m a n s, met hare onmundige vijff
kinderen beleent met een goet geheiten Menninck met allen sijnen in- ende tobe
hoor, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der buerschap van
Versel gelegen, haer halff toecomende ende halff haren vijff kinderen van haren
vader, wijlen Evert van Beinhum, angestorven, 3 Aprilis 1619.
Henrick v a n P a d e r b o r n ende Niesken v a n A l d e k e r c k e n, echteluyden, bij
opdragt van Henricksken voorn, beleent met de helft, 2 Oct. 1619.
Johan Keesman ende Henricksken Wissincks, echteluyden, bij opdragt van Marcus Huberts
ende Thonis Geertzen als momberen der vijff kinderen Everts van Beinum beleent
met d'ander helft van een goet geheiten Menninck met allen sijnen in- ende tobe
hoor, hen van haren vader voorn, anbestorven, 19 Sept. 1621.
Henrick v a n P a d e r b o r n ende Niesken v a n A l d e k e r c k e n, echteluyden, by
opdragt Johan Keesmans beleent met de tweede helft om voortan tsamen voor
één leen te holden, 6 Junii 1623.
__________
) Deze akte is in het register niet te vinden.

1
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Joachim van Paterborn, erve sijnnes broeders Henricks, beleent mettet alinge leen,
24 Febr. 1637.
Joost B r u g g i n c k ende Dersken v a n A h u y s, echteluyden, bij transport Joachims
van Paterborn, 2 Jan. 1640.
Dersken van Ahuys 1) beleent, 26 Julii 1653.
Christophel Brugginck, erve sijnnes grootmoeders Dersken, beleent, 21 Jan. 1682.
Idem tugtigt sijn vrou ende maekt hetselve deilbaer onder sijn kinderen voor de eerste
reise, 6 Junii 1695.
Joost Bruggink, onmundig, erfgenaem sijns vaders Christoffel, beleent door sijn moeder
Fenneke P o s t r u y t e r s, 3 Aug. 1700.
Gerhard Bruggink, erfgenaem sijns broeders Joost, beleent, 14 Aug. 1721.
Hendrik W a g e m o e t 2) en Geertruid Bruggink, echteluyden, laten approberen het
maeggescheid, opgerigt den 23 April 1721 over den boedel van Joost Bruggink,
haer swager en broeder, tussen haer en haer swager Gerhard Bruggink, waerbij
Geertruid Bruggink de helft deses leens is toegedeelt, 10 Mey 1723.
Christoffel Bruggink laat approberen en registreren 't magescheid 3) van 18 Aug. 1762 en
sig uyt dien hoofde en als erfgenaam sijns vaders Gerhard beleenen,
25 Aug. 1762.
Idem draagt dit leen op aan
Johannes C o o p s e n, die daar weder mede beleend is, eodem die. Bernhardus
Lubbertus Coopsen na dode sijns vaders Johannes beleend, 15 April 1767.
Margaretha Maria S m i t s, weduwe Mr. Johannes Coopsen, naa overlijden van haar soon
Mr. Bernhardus Lubbertus Coopsen en als successeurse feudaal beleend,
17 Junii 1786.
Petronella Andræa Coopsen 4) laat registreren een copie uyt het magescheyd 5),
17 Nov. 1794 over den boedel van Johannes Coopsen en Margaretha Maria Smits,
in leven eheluyden, opgerigt, waarbij aan haar de eene helfte, aan Pieter i n d e
B e t o u en M. A. P i p e r, eheluyden, de andere helfte deses leens was toe- en
aanbedeeld, 20 Junii 1795.
Deselve laat registreren een gerigtelijk transport, 6 Junii 1795 door P. in de Betou en M. A.
Piper, eheluyden voorn., van haarl. helfte in dit leen ten haren behoeve gedaan,
eodem die.
__________
) In plaats van van Ahuys heet zij in deze en de volgende akte alleen N a h u y s. Zij was toen weduwe.
) In de akte staat W a c h m o e t.
3
) tusschen hem en Stoffilina Geertruyd Bruggink, geh. met Mr. J. L. S o l n e r, en Andries Joost Bruggink, zijn zuster en broeder.
Hun moeder was Henrica L u c h a r d i (akte).
4
) weduwe Nicolaas v a n B o c k h o l t (akte).
5
) tusschen haar en Mechtelina Bartha Gesina Coopsen, weduwe van Franco d e B r u y n, Zeno B a c h i e n e, weduwnaar van C.
M. Coopsen, namens diens kinderen; Henrietta Elsabe Coopsen, weduwe V l e s, en Pieter i n d e B e t o u en Maria Anna
1
2

P i p e r (akte).
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125.

HENGEL.

Dat alinge goet to Hekinck met sijnen tobehoor, in der graeffschap Zutphen, in
den kerspel van Hengel opt Goy, in der buyrschap van Verselle gelegen, van der
eygenhoricheyt vrijgecoft ende to leen entfangen tot Zutphenschen rechten bij
Henrick H e k i n c k, 15 Junii 1534.
Idem vernijt eedt, 20 Sept. 1538, 3 Julii 1544.
Reynken Hekinck, onmundig, erve hares vaders Henrix, beleent, 22 Aprilis 1548. Haer
momber is Henrick Stenderinck,
Eadem vernijt eedt, 28 Maii 1556.
Eadem vernijt eedt, 6 Dec. 1557, deur Hermen Teygerinck.
Geertgen Hekinx, Reynkens moder, crigt uutstel, 8 Oct. 1568.
Eadem, erve harer dochter, entfengt dat goet Hekinck met allen sijnen rechten ende tobe
hoor, gelegen in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Hengel, in der
buyrschap van Versel, tot Zutphenschen rechten, 5 Nov. 1568. Serris Stenderinck
hulder.
Lijsbet Hekinx, huysfrou Arnt B a e r k e n s, erve harer moder Gertrud, beleent,
1 Oct. 1573, ende tuchtigt haren man.
Willem Baerkens, onmundig, erve sijner moder Lijsbet, beleent, 2 Aug. 1583. Sijn vader
Arnt is hulder.
Idem, mundig, deet selffs eed, 3 Dec. 1624.
Wolter Baerken, erve sijnnes vaders Willem, beleent, 1 Meert 1650.
Berent Winckelman ende Jan Hoedemaecker laeten approberen een accoort tusschen haer
q.q. ende Anna M y l i u s, weduwe van Wolter Baerken, 9 Junii 1659 opgericht,
19 Martii 1660.
Dr. Raphael H o e d e m a e c k e r beleent mot het goet Heecking, bestaende in huys,
hoff ende vier molder geseys, naest het huys gelegen, ten Zutphenschen rechte
met een dubbelt heergewaed van nu voortaen te verheergewaeden. De andere
perceelen, ender het leengoet gehoort hebbende, te weten hetgene meer als 4
molder geseys bij het huys leydt, het Stegestuck, het Heckenstuck, de Hooge
Wittebrinck, de Syde 1) Wittebrinck, de Koekamp met het bosken, met het
kleyne huysken ende heetvelt daerhij gelegen, Bestevaders ofte het Roere
kempken, 3 schepel geseys in den enck, de Groote Sereweyde met het Lidtmeer
sijn van de leenplicht gevrijdt uyt cracht van resolutie van de Heeren Raeden
deses V. ende G. van den 3 Martii 1660, 19 Martii 1660.
Dr. Niclaes Hoedemaecker beleent als erve sijner moeye Freda Baerken, dewelcke hetselve
van Wolter Baerken geërft hadde, 7 Sept. 1661.
Dr. Raphael Hoedemaecker heeft dit leen opgedraegen aen
Hendrick T i n n e g i e t e r ende Aeltjen M e s s e m a e c k e r s, eheluyden,
30 Sept. 1664.
Sandrina Tinnegiter 2), erfgenaem haers vaders en moeders Hendrik en Aeltje, beleent,
31 Aug. 1724.
Arnold Henrick B o m, erfgenaam sijns moeders Sandrina, beleend, 12 Maii 1741.
__________
) = lage.

1

) gehuwd met Arnold Bom (akte).

2
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Idem staat dit leen af ten behoeve van
Jan M e l l i n k, 25 Januarii 1747, die uyt kragt van dien afstand beleend is,
22 April 1747.
Idem draagt dit leen op aan
Gerrit P l a n t e n, die daar weder mede beleend is, 1 Aug. 1767.
__________
125a.

HENGEL.

Den Dringenberch, gelegen in de graeffschap Zutphen, richterampt Hengelo, van
vrij tot leen gemaeckt tegens seecker goet, geheyten Swaluwenborch 1), gelegen
int Oldebroec, twelc van de leenplicht is gevrijt, tot Zutphenschen rechten
entfangen bij
Henrick v a n E s s e n, 29 Junii 1627. Daertoe hoort eerst huys, bongert ende hoff, noch
tussen 7 ende 8 mudde geseys, noch 2 groote weyden, bijeen liggende, waertoe
noch bij d' eene weyde een cleyn bosken is gelegen, dat daertoe behoort; noch
een cleyne weyde, gelegen tegensover het bouwhuys.
Beernt v a n C a r v e n h e y m bij opdracht Henricks van Essen beleent, 11 Junii 1628.
Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 101.
__________
125b.

HENGEL.

3/8 aen het goet ende erve Groot Elderinck, gelegen in de graeffschap Zutphen
onder Hengel, in de buyrschap Beckvelt, bij Warner Elderinck gebruyckt, met alle
sijn recht ende gerechticheyt, daertoe gehoorende, alsmede 3/8 in off aen het
Holthuyser goet, in Veluwensoom Ampte ende karspel Brummen, in de buyrschap
Cortenoever gelegen, mede met alle sijn recht ende gerechticheyt, bij Cornelis
Arentsen gepacht; aen welckebeyde erven de kinderen van Engelbert van
Woldenborch tot de Manhorst de helfte toecomt; door juffrouw Johanna Aleyda
van Middeldorp aen de Edele Mogende Heeren Staeten des V. G. ende G. Z. tot
een leen ten Gelderschen rechten, voor de eerste mael met de lege hant ende
Daernae met een goltgulden van 28 st. te verheergewaeden, opgedraegen, ende is
daer oock weder mede beleent
Johanna Aleida v a n M i d d e l d o r p, 19 April 1667.
Eadem 2) draecht dit leen op aen
Engelbert v a n W o l d e n b o r c h tot de Manhorst als vader, momber ende Hulder van
sijn kinderen Gerardus Lubbertus ende Anna Maria Geertruydt, 8 Junii 1675.

__________
) Zie Veluwe 57.

1

) Hier heet zij alleen Middeldorp (akte).

2
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Lutgerde Marie v a n D o e t i n c h e m, erfgenaem haars moeders Anna Maria Geertruid
van Woldenborch, beleent, 8 Febr. 1716.
Joan Engelbert van Doetinchem en Lutgerd Maria van Doetinchem, egteluyden, laten haer
huwelijksvoorwaerden 1) approberen, 11 Maert 1721.
Everhardina van Doetinchem, onmundig, erfgenaem haers moeders Lutgerd Maria, beleent,
15 Julii 1722. Haer vader is hulder.
Eadem 2), meerderjarig, beleent, 6 Febr. 1738.
Deselve draegt dit leen op aen Johan Engelbert van Doetinchem, haer vader, die daer eder
mede beleent is, eodem die.
Benedictus van Doetinchem, erfgenaam sijns vaders Johan Engelbert, beleent,
17 Maii 1759.

__________
) van 9 Mei 1720 (akte)

1

) Uit deze akte blijkt, dat hare voornamen waren Maria Everhardina Arnolda.

2
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Huessinx, 19
Huisink, 14, 15
Huissinck, 17
Hulsewoert, 20
Hummelinx, 12
Huning modo Hogelogt, 2
Huningh, 2, 42
Hunteler, 52
Huntelers, 52
Hunynch, 42
Hurick weide, 14
Husinck, 10
Huurne, 29
Huyssinck, 2, 6
Huyssincxbrinck, 18
Huzink, 2
I
Idsinga, 32
Inden, 35, 41
Ingen, 22
J
Jansen, 19, 28
K
Kanis, 46, 47
Karvenems, 9
Keesman, 53
Keesmans, 53
Keppel, 10, 27, 41
Keppel tot Meyerinck, 10
Kerssenborch, 49
Kervenem, 9, 40, 44
Kervenhem, 9, 35, 40, 41, 44, 45, 46
Kervenhems, 44
Kervenheym, 9
Keskinck, 33
Ketten, 12, 13
Keusmaet, 20
Keye, 7
Keyen, 7
Keyenberg, 29
Klein Holte, 15
Klein Jebbink, 16
Klein Jebbinks, 14
Kleyn Wassinkweyde, 28
Kleyne stuksken, 28
Klock, 32
Klöcks, 32
Knipscheers, 28
Koeiweide, 15
Koekamp, 55
Kolcke, 46
Koning, 16
Konink, 16
Koops, 18
Koopstuk, 13

Kotte, 13
Krebbers, 47
Kreyenburgh, 27
Kreyfengers, 6
Kreyinck, 52
Kreyinx, 52
Kribbe, 36, 37
Kromme stuk, 15
L
Laeckhuysen, 27
Laer, 40
Lake, 28
Landsinckhave, 36
Lange stuk, 28
Langel, 28, 29
Langen, 15, 41
Langen akker, 15
Langencamp, 2, 5
Lankhorster strate, 28
Lansincks, 12
Lansink, 2, 8, 15
Lanssinck, 2, 6
Leemkuyl, 42
Leeuwe, 52
Lenderincks, 12
Lenderincxmaet, 18
Lenderink, 13
Lenderinks maat, 18
Lensinck, 23
Lettinc, 31
Lettinck, 31, 32
Lettincks, 31
Lettinghs, 31
Lettings, 32
Leussinck, 45
Leuwenstein, 39
Lew, 52
Lidtmeer, 55
Lieffelings, 21
Liefferinck, 19, 20
Liesen, 32
Lijsen, 52
Lintelo, 42
Listige, 6
Lith, 4, 22
Lobry, 52
Loenis, 7, 26
Loenys, 6, 26
Lom, 32, 33
Lonis, 7
Lonys, 6
Louwerman, 5, 52
Luchardi, 54
Luesinc, 20
Luesinck, 20, 45
Luesincks, 20
Luessinck, 20
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Luessinx, 20
Luitkens, 8
Lutke Geltinck, 39
Lutteke Geldingh, 38
Lutteke Geltinck, 38
Luttel Geltinck, 38
Lutticke Myntinck, 34
Luytjen, 14
Lyefferinck, 19
M
Maemelink, 2
Magenboldinck, 24
Magenboldingh, 2, 24
Martens, 22
Martini, 8, 44
Meeninck, 19
Meenink, 2
Meenynck, 19
Meenynx, 19
Megenboldinck, 23, 24, 25
Meierinx, 46
Meintinck, 33
Meints, 27
Meistershuus, 2
Mekeren, 53
Mellink, 56
Memelinck, 25
Memelincksmate, 25
Mengerincks, 43
Menghorst, 47
Meninck, 19, 20
Meningh, 2, 19
Menink, 21
Meninx, 20
Menninck, 2, 17, 19, 20, 21, 46, 53
Mennincks, 22
Menning, 21
Menningh, 2, 21
Mennink, 2, 28, 29
Menninx, 33
Mennynck, 46
Menongh, 2, 19
Mentick, 2
Mentickerslach, 32
Mentinch, 33
Mentinck, 2, 30, 31, 32, 33, 34
Mentinck sonderkamp, 33, 34
Mentinckmaet, 31
Mentincks, 31, 33
Mentincksslach, 32
Mentinges sonderkamp, 33
Mentings, 34
Mentink, 2, 14, 34
Mentinx, 31, 34, 43
Menynck, 19
Menyngh, 19
Messemacre, 8

Messemaecker, 7
Messemaeckers, 55
Messemaker, 7, 8
Messemakre, 7
Meyerinck, 2, 9, 40, 41, 43, 46, 47
Meyerincks, 42, 47
Meyeringh, 19
Meyerinx, 43
Meyerlinck, 43
Meyers, 35, 45
Meynerfoldinck, 2, 26
Meynerinch, 47
Meyneringh, 38
Meyninck, 19
Meyningh, 19
Meyntinck, 30, 34
Meynwoldinck, 2, 26
Middelbeek, 28
Middeldorp, 24, 25, 56
Middeldorps, 24, 25
Minckhorst, 23, 48
Mockinck, 52
Mockincks, 52
Moldersgesaay, 28
Molen, 8
Molten, 26
Moltz, 26
Munster, 4, 29, 35, 36, 40, 41, 45, 48
Munsters, 41, 45
Musmans, 6
Mussenhegge, 14
Mylius, 55
Myntinch, 30
Myntinck, 30
Myntinge, 30
Myntynge, 2, 30
N
Nahuys, 54
Noordink, 2
Nyemaet, 20
Nyenhusinck, 38, 47
Nyenhusingh, 2, 37
Nyenhusingk, 38
Nyenhuys, 19, 23, 38
Nyenhuysinck, 39
Nyenhuyssinck, 6
Nyenkamp, 14
Nyhenhusinck, 37
Nyhof, 27
O
Obbekinck, 5, 20
Obekinx, 5
Oelen, 12
Oeverencke, 21
Oeverencke van Bronchorst, 35
Oeverinck, 35
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Ongeveert, 40
Onstenk, 28, 29
Onstenks, 28
Onstinck, 28
Ontstenk, 27, 30
Ontsteyn, 30
Overeick, 35
Overenck, 21, 45
Overinck, 35
Oye en Karssenberg, 49
P
Paalakker, 28
Paardemaete, 29
Paderborn, 53
Pallant, 41
Pas, 33
Pasman, 33
Paterborn, 54
Peerdemathe, 27
peerdeweyde, 35
peertsweide, 35, 36
Pelskamp, 49
Perre, 7, 8
Peters, 22
Piper, 54
Planten, 17, 56
Plegher, 13
Postruyters, 54
Praest, 7
Prins, 27, 36
Prinsen, 27
Q
Quade, 5
Quaden, 5
R
Rabende, 37
Rabok, 37
Raebde, 37
Rauwer to Reineck, 9
Rauwers, 39
Raven, 38
Ravens, 38, 47
Redicher, 33
Redichers, 33
Reemen, 39
Reigers, 41
Reinderink, 27
Reinerdink, 28
Rekenkamers land, 28
Remen, 39, 47
Rengerich, 28
Rengerig, 29
Rengerinck, 23, 26
Rengering, 29
Rensen, 31, 32

Renssen, 32
Renssen Winoldy, 32
Rerincks, 22
Reygerswoort, 43
Reynerdinck, 2, 26
Reynerdink, 28
Reyngerig, 29
Reynkens, 55
Rhemen, 39, 49
Rhemen tot Rhemenshuysen, 49
Rhijn, 53
Riefeldercamp, 2
Rijsingen, 7, 8
Ringerinck, 26
Ripperda, 41, 42
Ripperda tot Venhuisen, 41
Ritmars van Dannenborch, 41
Roere kempken, 55
Roerinck, 19
Roessinc, 27
Roessinck, 26, 27
Rustinck, 27
Ruter, 37
Rutgers, 5, 27, 28
Ruwenbroeck, 43
Ruyter, 37, 39
Ryffelerkamp, 2, 40
Ryngerich, 2, 26, 28
Ryngerinch, 26
Ryngering, 29
S
Salangre, 13
Sandbergen, 13
Sande, 5, 6, 31
Schaep, 51, 52
Schas, 21
Scheinck, 20
Scherff, 17
Scherp, 41
Schimmelpenninck, 36
Schirp, 41
Schoborch, 41
Schoeltinck, 11
Segbleckerstraet, 43
Seist, 3, 5
Selle, 9, 35, 44
Selst, 7, 23, 24
Sessinck, 38, 39
Sessing, 2, 26, 38
Sessink, 2
Sewinch, 36
Seyst, 3, 5
Silvius, 37
Slaats, 23
Slaets, 23, 24
Sletterinck, 17
Slicher, 29
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Sloet, 1, 49, 50
Sloet tot de Grimberg en Bellinkhoff, 49
Sloet tot Olthuis, 49
Sloet tot Westerholt, 49
Sloet van Lindenhorst, 49
Sloot, 49
Sluys, 24
Smits, 54
Smolts, 26
Snethlage, 8
Soetinck, 26
Solner, 54
Sonsbeek, 21, 30
Staring, 2, 29, 42
Steenkoele, 14
Steenler, 52
Steenre, 26
Stegestuck, 55
Stenderinboer, 2
Stenderinck, 2, 48, 49, 55
Stenderinckhaer, 48
Stenderincks, 49
Stenderincksmaate, 49
Stenderincx, 26
Stenderingsmaete, 48
Stenderink, 14, 49, 50
Stenderinx, 26
Stenerdinck, 3
Stenrink, 50
Stevens, 9, 26, 40, 43, 44
Stralen, 48
Streuffen, 39
Stuerman, 34
Stuvenbergh, 38
Stuyrman, 34
Stuyrman tot Stoltenberch, 34
Suderoes, 9
Swaefkens, 39
Swaginck, 51
Swaluwenborch, 56
Swavinck, 12, 51
Swaving, 2, 12, 51
Swavingh, 12
Sweninx, 19
Sweten, 10
Syde, 55

Teygerinck, 55
Tieleman, 46
Tielemans, 7
Tileman, 46
Tilemans, 7
Tille, 37
Tiller, 18
Tillers, 14
Tilman, 7, 45, 47
Tilmans, 7
Timmer, 27
Tinnegieter, 55
Tinnegiter, 55
Toewater, 39
Tongeren, 45
Torck, 42
Tylemans, 7
Tylmans, 7, 8

T
Tackencamp, 5
Tanckincks, 12, 31
Tanckinx, 7
Tankinx, 17
Tasten, 10, 38, 47
Te(n)ckinck, 17
Teger, 11, 17
Telehuys, 52
Teuben, 14
Teunissen, 49, 50

W
Wachmoet, 54
Waerlo, 38, 47
Wagemoet, 54
Wal, 36, 38, 39, 47
Wanink, 2
Wappele, 49
Warnick, 2
Warninck, 16, 17
Warnink, 2
Warninx, 17

U
Umbgrove, 27
V
Vaelveldinck, 31
Vatebender, 37
Vechten, 35
Veen, 1, 27
Veenhorst, 48
Veenhorstinck, 48
Veldeken, 28
Veldekes enck, 4
Velthoen, 37
Venhorst, 48
Venhorstinck, 48
Verheull, 42
Visser, 32
Vockinck, 48
Vockunc, 2, 47
Voerme, 23
Vogels, 36, 42
Voits, 34
Volters, 46
Volwerts, 23
Voorn, 22
Voorst, 5, 41
Vrydach, 9, 10
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Warren, 3, 5
Wassinck, 23
Wassingmaat, 30
Waterloos, 11
Weeninck, 50
Weenink, 50
Weissenburg, 8
Welinck, 48
Wendinck, 38
Wendingh, 47
Wentholt, 37, 53
Wentink, 2
Wentinx, 32
Wentinx van Lomme, 32
Werninck, 17
Westerholt, 45
Wey, 5
weydeland, 50
Weyenberch, 12
Weyenborch, 12
Weyndinck, 39
Weyndingh, 2, 47
Wicherts, 45
Wijnbergen, 48, 49
Wilbrenninck, 27, 32, 35
Wilbrennink, 27
Willinck, 29, 30
Winckelman, 55
Winkel, 33
Winsem, 25
Winsen, 39
Winsheym, 25
Wintmoelen, 26
Wissinck, 9, 40
Wissincks, 53
Wissink, 16
Wittebrinck, 55
Wittenhorst-Sonsfeld, 42
Woeltes, 31
Woldenborch, 25, 56, 57
Woldenborch tot de Manhorst, 25, 56
Wolff, 45
Wolfs, 36
Wolsinc, 20
Wolsinck, 20
Wolterdincks, 51
Wolters, 26, 51, 52, 53
Wredterdinx, 19
Wycherincks, 52
Wyenbergh, 49
Wygerlinck, 51
Wylick en Lottum, 42
Wymeldincksmate, 25
Wyse, 7

Z
Zelle, 2, 9, 44, 46, 47
Zellen, 9, 44
Zelst, 23
Zewynck, 19
Zwavink, 2
Zyles, 12

Y
Yseren, 24, 36, 37
Yserens, 36
Ysers, 36
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