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Lochem - Dat goet tot Amekonck
42.

LOCHEM

Dat goet tot Amekonck, gelegen in der buyrschap to Dochterden 1), in den kerspel van
Lochem, met allen sijnen tobehoor tot eenen Zutphenschen leen ontfinck
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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2

Johan van Drijnen, burger to Zutphen, anno 1402.
Fredrich van Heker geheyten van Rechteren ontfinck dat goet te Heker 2) met sijnen
tobehoor, gelegen hij Doesborch; item den hoff tot Amelkinck, gelegen in den kerspel
van Lochem; item als ulcke renten, thinse ende vischerien, als gelegen sijn in den
kerspel van Vorachten; item alsulcke leen, als sijn vader die te vorens te halden plag,
tot eenen Zutphenschen leensrechte, anno 1405.
Dirck van Drijnen bij transport sijnes vaders Johans ontfengt dat alinge goet tot
Amekinck, gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Duchterden, tot
eenen Zutphenschen leensrechte, anno 1410.
Fredrick van Rechteren ontfinck een goet, geheiten dat Hekersche goet, met sijnen
tobehoren, gelegen bij Doesborch; item dat goet tot Amekinck met sijnen tobehoren,
gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Duchteren; item alsulcke
erfnisse ende rente, liggende binnen den kerspel van Vorchten, tot Zutphenschen
rechte; voort alle goet, dat hij van hertog Reynald ontfangen hadde, anno 1424.
Dirck van Dryenen ontfinck een leengoet, geheiten Amekinck, met al sijn tobehoor,
gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Duchteren, anno 1465.
Idem vernijt eedt, 12 Oct. 1473. Hier staet bij: dat goet te Wentinck an d'een ende dat
goet tot Eynderinck an d'ander sijde gelegen.
Nenne van Drijne n, erve hares vaders Dirx, beleent, 26 Aug. 1484.
Lutgart Lansinck, erve harer moyen Nennen, anno 1496.
Sweer ten Sande, erve sijner moder Lutgart, 17 Oct. 1519.
Idem bij transport sijner nighte Gertrud Lansinx, huysfrou Johan Weyers, ontfengt ¼
van den goede, geheiten Bueckeshorst, gelegen in den kerspel van Lochem ende
gehorende in een leengoet, geheiten Amekinck, in denselven kerspel gelege n, 19 Junii
1520. Ende Gertrud beholt noch an den voorn, goede Bueckeshorst ¼, als se selffs
sagt.
Idem vernijt eedt, 17 Sept. 1538.
Johan ten Sande, erve sijnes vaders Sweers, 18 Jan. 1541.
Idem tuchtigt sijn moder Elsken Winckelmans, 18 Jan. 1541.
Idem vernijt eedt, 6 Junii 1556.
Idem crigt consent an Willem Rentinck ¼ van Amekinck te vercopen, 13 Febr. 1563.
Steven Bentinck als hulder van Marcelius Pauw, pater, joffrou Gertrud, matersche,
ende joffrou Andries Bentinx, procuratersche, sampt den gemeynen conventualen des
cloosters ten Isendorn, binnen Zutphen opter Nijerstat gelegen, beleent bij transport
Johans ten Sande, 6 Martii 1563.
Egbert van Lennep, secretaris der stadt Zutphen, als volmechtige des cloosters doet
nijen eedt, 7 Oct. 1581.
Johan van Megen, secretaris der stadt Zutphen, volmachtige van de stadt Zutphen in
name des cloosters beleent, 16 Julii 1627.

In het N.W. gedeelte der tegenwoordige gemeente Laren.
Zie 62 (Doesburch - 't Goet te Hekeren te Zutphenschen rechte, dat...).
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Ludolph Silvius, secretaris der stadt Zutphen, als last hebbende van de stadt in name
des cloosters beleent, 24 Meert 1637.
Hendrick van Luchteren, raetsvrundt der stadt Zutphen, als last hebbende van de stadt
in name des convents beleent, 20 April 1655.
Johan van Essen, schepen der stadt Zutphen, als last hebbende van de stadt in naeme
des convents beleent, 29 Mey 1685.
Assueer van Hekeren, raetsvrund der stad Zutphen, bij auctorisatie van de magistraet
ten behoeve van het convent van Ysendoorn binnen Zutphen na dode Johan van Essen
beleent, 2 Febr. 1725.
Bernhard Joost Verstege, raedsvrund der stad Zutphen, bij auctorisatie van de
magistraet ten behoeve van 't convent van Ysendoorn binnen Zutphen na dode van
Assueer van Heeckeren beleend, 9 Aug. 1768.
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