
1 
 

De Lakhorst 
 
In de Wassinkbrink, een buurtschap even ten zuid-westen van Zelhem, aan de Haitinkweg 9 en 11 
bevinden zich twee boerderijen die zich allebei ‘De Lakhorst’ laten noemen. De vraag is nu of het 
mogelijk is de geschiedenis van deze boerderijen na te gaan, en uit te zoeken welke van deze 
boerderijen van ouds het recht zou kunnen hebben om de naam ‘De Lakhorst’ te voeren. 
 

       
2018 Nieuwe loop van de ‘Vloed’           1967 Oude loop van de ‘Vloed’ 
 
De naam Lakhorst 
In eerste instantie lijkt het wenselijk om te bezien of de naam ‘Lakhorst’ ons meer informatie kan 
geven. Uit oudere stukken blijkt dat de naam oorspronkelijk geschreven werd als ‘Laeckhorst’ of 
‘Laickhorst’. Omstreeks 1400/1700 werd de ‘e’ of de ‘i’ na een klinker geschreven als een verlenging 
van de eerste klinker. Nu zouden we daarom in beide gevallen schrijven ‘Laackhorst’. Deze naam lijkt 
een samentrekking te zijn van de woorden ‘laack’ of ‘laak’ en ‘horst’. 
 
Volgens het WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal) is één van de betekenissen van ‘laak’: 
Wetering, beek; of wel: sloot in een vochtigen akker, dienende om het water af te leiden.  
In dit verband kan gewezen worden op bijv. de zgn. ‘Klooster Laak’, een beekje in Hengelo. Het lijkt 
aannemelijk dat in ons geval met de ‘Laak’ de ‘Heidenhoekse Vloed’ wordt bedoeld.  
Een ‘horst’ is volgens hetzelfde WNT: Stuk, streek van hoogen (hoogeren) grond, gemeenlijk 
zandgrond, al of niet met (laag) hout begroeid of door (laag) hout omgeven. 
 
De combinatie van ‘laak’ en ‘horst’ zou dus een stuk hoger gelegen grond nabij een beek of sloot 
opleveren. 

Op het huidige AHN (Actueel Hoogtebestand 
Nederland) is te zien dat zich ter plaatse, zowel aan 
de noord- als de zuidkant van de ‘Vloed’, een paar 
wat donkerder, ofwel hogere gebiedjes aftekenen, 
die als ‘horst’ kunnen hebben gediend. Behalve nog 
bij de ‘Bottermaote’ zijn dit ook nog juist de 
hoogste punten voordat de Vloed naar lager 
gelegen terrein verdwijnt. 

Hoogte  1 ca. 15,40 m 
“  2 ca. 15,15 m 
“  3 ca. 15,15 m 

2018 AHN maaiveld 
Welke van de drie omcirkelde gebiedjes de oorspronkelijke Lakhorst zou kunnen zijn geweest valt 
niet direct te zeggen. Wel is nummer 1 momenteel gemiddeld het hoogst. Een complicerende factor 
is dat eeuwenoude horsten in de loop der jaren vaak in bewerking zijn genomen als bouwland. Door 
langdurige bemesting met plaggen is de oude bodem verhoogd en zijn laagtes opgevuld. Bewerking, 
verploeging en ruilverkaveling hebben gezorgd voor een verdere sterke afvlakking van het relief.  
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De Heijdenhoekse Vloed 
Dit is een beek die vroeger het overtollige regen en kwelwater uit de venen ten zuid-westen van de 
Halse Rug moest afvoeren en door de Heidenhoek en Wassinkbrink liep. De Vloed watert af in de 
Grote Beek, die uiteindelijk in de IJssel uit komt. 
De toevoer van water moet in het verleden veel groter zijn geweest dan tegenwoordig. De venen zijn 
uitgegraven en de afwatering van de landbouwpercelen is veel beter geregeld dan het vroeger was. 
Uit een cartularium van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, gedateerd 1379/1427, worden de 
bezittingen van dit klooster in Zelhem genoemd. Bij een ervan staat het volgende: 
‘Onse goet die hoff ten Aldenhave is gelegen in den vorszeide kirspel. Ende husinge, weer, schot, holt 
ende weyden etc. is gelegen tusschen dat guet Wassinck ende der Marck.  Ende in dit vorszeide guet 
hoert dat gericht in Zelemer marck, ende een water moelen to Zelem, ende is gewart in der vorszeide 
Marck.  
Deze watermolen heeft mogelijk stroomopwaarts in de Vloed gestaan, iets verder dan de huidige 
boerderij Molenkamp zat daarin vroeger een vreemde kronkel, die als overloop van de molen kan 
hebben gediend. 

Omstreeks 1976 is de Vloed meer 
recht getrokken en is de loop ter 
plaatse van de beide boerderijen 
verlegd, zodat hij nu deels tussen 
de oorspronkelijke gronden van de 
Bottermaot en de Lakhorst door 
loopt.  In naaststaande bestek-
tekening is de geplande nieuwe 
loop aangegeven. Het eerste deel 
hiervan is toch anders uitgevoerd 
dan op de tekening staat. Wel is de 
oude loop nog duidelijk te zien. 
 
 

1970-1971 uitsnede uit Bestek 31-71 van het Polderdistrict IJsselland 
 
De Lakhorstermaat 
Uit een akte van 11 december 1516 blijkt dat jonkheer Frederik, heer van Voorst en Keppel, op dat 
moment de leenheer was van het goed Boenink. Hij had dit goed in leen gegeven aan de zusters van 
het vrouwenklooster Sint Katharinen Berch binnen Doesburg.  
 

Dit klooster waarvan de begijnen, die tertiarissen werden 
genoemd,  leefde volgens de derde regel, of derde orde, van 
Franciscus, wordt ook wel Sint Catharine op de berg Sinaïi 
genoemd. Het stond beter bekend als het Kleine Convent en 
werd rond 1430 gesticht. Kort na de reformatie werden de 
tertiarissen in 1586 door soldaten van de Engelse graaf 
Leicester verdreven en het klooster vernield.  
In Doesburg is momenteel enkel nog een klein deel van de 
oorspronkelijk muur te vinden. 
 

Muurfragment van het Kleine Convent in Doesburg 
 
In de akte wordt geschreven dat hun boerderij op het leengoed Boenink tengevolge van een vete 
binnen een korte periode tot tweemaal toe was verbrand. Aangezien het Convent arm was, hebben 
de zusters aan hun leenheer gevraagd of ze een stukje van zijn grond mochten verkopen om er een 
nieuw bouwhuis te kunnen timmeren. Ze hebben toestemming van de jonkheer gekregen om 
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‘Boenincks Laechhoerstermaet’ te verkopen aan Hendrick ten Nijenhaeff. De akte is er voor bedoeld 
dat de moeder, de procuratesse en de gewone zusters van het Convent bevestigen dat Hendrik het 
geld van zijn aankoop heeft betaald en dat het Convent er geen recht meer op de grond heeft.  
In de akte wordt ook omschreven waar deze Lakhorstermaat lag, en wel in de kerspel Zelhem, in de 
‘marckt’ (marke), met het ene einde ‘schietende’ aan de landweer en dan verder langs en naast het 
land van de proost van Belheem.  
 
Erg veel houvast geeft deze omschrijving niet.  
Wel kunnen we stellen dat in die tijd vrijwel alle 
woeste grond, zoals heide, veel weiland en bos, aan 
de marke behoorde. Dat was in het algemeen grond 
die niet werd bebouwd, maar wel door alle bij de 
marke aangesloten boeren kon worden gebruikt als 
hooi- of weideland, voor het plaggen van heide, 
steken van schadden of turf, brand, of iets dergelijks 
van algemeen belang. Mogelijk lag deze grond aan 
oost-, west- en noordzijde van de Lakhorst. Aan de 
zuidwestkant lag de Bottermaat die toen mogelijk 
ook al particulier eigendom was. 
Een landweer is vaak bedoeld als bescherming van 
gewas tegen loslopend vee. Dit kan in de vorm van 
een afrastering of hekwerk, maar ook als een sloot, 
of beek, al dan niet met een verhoogde met 
doornige struiken begroeide wal.  
                Omgeving van de Lakhorst in 1832 (wit is bouwland) 
 
Ook de naam van de nabij gelegen boerderij Kroepin duidt op de aanwezigheid van een landweer. In 
dit geval zou een sloot tussen de Bottermaot en de Lakhorst, evenals de Vloed als landweer kunnen 
hebben gediend.  
Met het land van de proost van Belheem worden de bezittingen van het klooster Bethlehem tussen 
Doetinchem en Gaanderen bedoeld. Dit klooster was eigenaar van zowel boerderij Oldenhave als van 
Nijenhave. Deze boerderijen en hun gronden lagen deels aan de oostkant van de huidige Haitinkweg. 
De koper, Hendrick ten Nijenhaeff, zal de pachtboer op boerderij Nijenhave zijn geweest. 
 
Een aan de vorige akte gehechte transfix van een paar maanden later, gedateerd op 25 februari 
1517, leert ons dat Hendrick ten Nyenhaeve en z’n vrouw Fenne de ‘Bunijnck Lackerster maet’ al heel 
snel doorgeleverd hebben aan Alijdt Backhuiss, Wolters dochter. Omdat Hendrick zelf geen zegel had 
heeft hij aan Derck Wijmeldinck gevraagd of die met zijn zegel de akte voor hem wilde bezegelen. 
 
Er heeft een boerderij met de naam Bakhuis gestaan aan de Pluimersdijk in Zelhem, even voorbij 
Smedekinck aan de linkerhand, maar of de voorgangers daarvan iets met Alijdt Backhuiss te maken 
hadden is onbekend. Wel is het zo dat voorheen in onze streek de bewoners van een boerderij vaak 
als achternaam de naam van die boerderij kregen. 
 
Weetink en de hofstede Lackhorst 
35 jaar later, leert een akte van 10 december 1552, dat Johanna Backhuys, de weduwe van Lubbert 
Guetkintz, met haar momber (voogd) Aelbert Schroir, samen met Johan opten Donck als voogd van 
Johanna’s onmondige kinderen,  een hofstede met de naam ‘die Lackhorst’ verkoopt aan Bernth 
Wetkinck (Berend Weetink) en z’n vrouw Anna. De ligging is in de kerspel van Zelhem, aan de 
Zellemer Brynck, met het ene einde langs de Vloet, en verder rondom in de Marickt (marke). 
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Hoewel het waarschijnlijk om hetzelfde stuk grond gaat als in 1517 aan Alijdt Backhuiss werd 
overgedaan, is hier dus geen sprake meer van een ‘maat’ maar van een ‘hofstede’. Mogelijk is de 
grond verbeterd en wordt die nu als een gemengd boerenbedrijf in gebruik. Het is overigens niet 
noodzakelijk dat er toen al een huis op stond. In dat geval was er wel geschreven over ‘een huis met 
een hofstede’ zoals gebruikelijk was in die tijd. 
Wat de ligging betreft, blijkt de Lackhorst ook hier aan de (Heidenhoekse) Vloed te grenzen. De 
Zellemer Brynck komen we in 1534 ook tegen als ‘Zeelmyckerbrynck’ in het Markeboek 1529-1577. 
Hier moesten de aangesloten boeren ieder jaar op de maandag na Hemelvaartsdag voor ‘Vegenynck 
onder den deijlboem’ een roggebrood brengen voor de armen. Later wordt het gebied rond de 
Boeninksteeg en Haitinkweg ook wel Veeninkbrink en nog weer later Wassinkbrink genoemd.  
Op de kadasterkaart van 1832 zien we dat de huidige Haitinkweg in die tijd Veenenbrinkscheweg 
werd genoemd. Verder lagen er rondom nog onbewerkte markegronden. 
 

 
Uitsnede kadasterkaart 1832, H1 (Het Broek) t.p.v. De Lakhorst  Noorden rechtsboven 
 
In  1516 komen we een Gerryt Weetinck en z’n 
vrouw Gertruedt Weetinges, de grootouders(?) van 
Bernth Wetkinck tegen, als ze de hofstede ‘Haykinck 
hoff’ verkopen aan Gerryt Tonnis. Ook hier wordt 
geen huis genoemd. Deze Haitinkhof lag tussen 
Wymeldinck en Daelkinck, twee boerderijen die ooit 
langs de Haitinkweg moeten hebben gelegen en 
evenals Haykinck en Essinck ook al in het Markeboek 
1527-1579 voorkomen. 
 
In 1550 wordt een onenigheid opgelost tussen 
Henrick Wetkinck, Eeffsen z’n vrouw, hun kinderen 
Jan Tegerdinck met Toenisken, Harmen ten 
Nijenhaeve met Hennesken, Harwich Zewinck met 
Beelen aan de ene kant, en Berndt Wetkinck, de 
oudste zoon van Henrick en Effsen, met Anna zijn 
vrouw aan de andere kant. Berndt krijgt nu al zijn 
aandeel (100 gulden) van de 400 gulden die in de 
kiste van Wetkinck is belegd, en hij beloofd om na de 
dood van hun ouders de erfenis en het restant van 
300 gulden te verdelen tussen de vier kinderen. 
Na de dood van Henrick en Eeffsen mag Berndt 
Wetkinck in 1559 het goed van z’n ouders houden.
                       Oude water- en wegenstelsel rond 1822-1832 
De andere drie kinderen bedanken Berndt en Anna voor de uitbetaling van hun erfdeel. 
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Hek aan de Wimelinksteeg. 
Op de jaarholte (markengericht) van 12 juni 1609 wordt besproken wie het hek in de Wimelinksteeg 
moet maken. Andris van Lochem* heeft namelijk doorgegeven dat er in de Wimelinx Stege altijd  een 
hek heeft gehangen, maar dat dit al lange tijd verdwenen is en weer gemaakt zou moeten worden. 
De afsluiting van dit hek is vooral van belang voor Bairken**, Willinck, Veninck, Wijmelingck en nog 
meer anderen. Hij geeft ook aan dat dit hek altijd bekostigd werd door Groot en Klein Warninckhage, 
den Leuvenbergh, die Laickhorst en Snidersstede (Schreur?). Ook degenen die hun lijkweg daar door 
hebben deelden altijd mee in de kosten. Deze kosten werden altijd gedragen door de betreffende 
boeren zelf en niet door hun landheren.  Het gerecht beslist dat dezelfden die van ouds het hek 
moesten onderhouden, ook nu weer het hek moeten repareren, zonder hun landheren, de eigenaars 
van hun goederen, hiermee te belasten. De vorsters, of boswachters, worden gelast om op deze 
reparatie aan te dringen. 
*    Mogelijk eigenaar van Willinck en Wentinck (namens het tertiarissenklooster Isendoorn in Zutphen?) 
** Baerken had 3 stukken land in de buurt van Daeltinck (volgens de pondschatting van 1616-1618) 
 
Het is onbekend waar dit hek precies stond. Maar in 1611 is er eveneens sprake van een kapot hek. 
Dit lag tussen Wijmelinck en Haijckinck, en had door de bouwlieden op Warninckhage en op 
Wijmelinck moeten worden gerepareerd. De vorsters hebben het nu geregeld en eisen een boete 
van één goudgulden van 28 stuivers wegens ongehoorzaamheid. 
 
Illegale houtkap 
Op de jaarholte van 21 juni 1613 wordt er over geklaagd dat er op en aan de grave (sloot met wal) 
tussen de Bottermate en Laickhorst zowel hard- als zachthout, dat daar stond, gehouwen werd en 
heideplaggen gemaaid. Aangezien dit onbehoorlijk was, wordt geadviseerd om in de kerk bekend te 
maken dat kappen en maaien daar ter plaatse verboden is en dat er een boete van 2 goudgulden op 
staat. 
 
De Lakhorst en de Bottermaat 
Het verpondingsregister uit 1576 noemt wel boerderijen en landerijen die belasting moeten betalen, 
maar jammer genoeg vrijwel niets over de betreffende eigenaars of de pachters.  
Hieronder ter vergelijking de pondschattingsbedragen van een aantal belastingplichtigen in de buurt: 
 
Wetinck      iiii g: i ort  4,25 gulden 
Wenekinck     iij g:   3,00 
Oldenhave      v g:   5,00 
Nienhave mitt Edtsinck     viii g:   8,00 
Harmen then Nienhave van sein slegken  j g:   1,00 
Die Lewenborgh, Henrick Eskinck sein deill  j g:  1,00 
Datt guedtt genantt den Warninckhage  v ort   5,00 
Die Lackhorst      j g:   1,00 
Die Boittermaeth     iii ort   0,75 
Warsenborgh                ) ij g:   2,00 
van Becken hoeffste Smehinck to Doissborgh ) 
Jan Befftincks hoeffste    i ort  0,25 
Wijmeldinck      iiij g:   4,00 
Haickincks hoeff     ij ort  0,50 
 
Hieruit valt af te leiden dat de Lakhorst veel minder waard was dan de gewaarde boerderijen. Het zal 
hooguit een ‘caterstede’ zijn geweest, al dan niet met een hutje er op. 
 
Intussen is het eigendom van de Lakhorst weer op een ander overgegaan, want in een akte van 14 
januari 1615 vinden we dat Derrick Lettinck en Aeltjen Wetters op 6 augustus 1614 aan hun 
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schoonzoon Hendrick van Hisfelt, stadtholder en vendrich des welledelen ende gestrengen heren 
Diderich van Dorth, heer tho Dorth, collonell, landtdrost, etc., en diens vrouw Evertjen Lettincks 
verkocht hebben twe parcelen erfftaels genoemt die Bottermaete ende Lackhorst, die tegenwoordich 
van enen genoemt Gosselick gebruickt wordt. 
 
Een jaar later, op 15 oktober 1616 lezen we dat Hendrick van Hisfelt, plaatsvervangend landdrost, 
handelend voor zijn echtgenote Evertjen Lettinck, en Gosselick Rosengarde met Marike zijn 
echtgenote, gezamenlijk aangeven, dat de Bottermaete met haar koolhoven en het nieuw 
aangekochte land, gelegen in de Heijdenhoek in het kerspel Zelhem, beide partijen voor de helft 
toekomt. Ook met betrekking tot de daarbij gelegen Lackhorst, welke voornoemde Gosselick voor de 
helft toekomt, geven ze aan dat stadhouder Hisfelt een zesdedeel van deze Lackhorst van zijn 
schoonvader Lettinck, heeft gekocht. En ook de overige aandelen die in handen van anderen waren, 
zoals van Jan Brugginck, Jan op Jaltinck en Berent op Slichtkemminck. 
Beide voornoemde partijen geven aan, dat de Bottermaete en Lackhorst met het nieuwe land en de 
bijbehorende tuinen, hun beiden nu erfelijk en eeuwig toekomen, zonder dat iemand anders daar 
geheel of gedeeltelijk, nu of in de toekomst, toe gerechtigd is. 
 
Op 5 februari 1621 verklaren Hendrick van Hisfelt en zijn vrouw Evertge Lettincks, dat ze op 25 juni 
1619,  met Gosselick Roesengaerde op de Bottermate en diens vrouw Meijnte overeen zijn gekomen 
dat Gosselick en z’n vrouw het erfelijk en eeuwigdurend bezit zullen hebben van de Bottermaete, 
met de kamp en het daar recent bij aangekochte, met het bijbehorende weilandje, ook met de hoge 
hof en de boomgaard. Verder eveneens de bomen en de aanplanting rondom de Bottermaete, dit 
alles gelegen in het kerspel Zelhem, in de buurschap Heijdenhoeck. 
Als tegenprestatie zullen Hendrick van Hisfelt en zijn vrouw de Lackhorst krijgen, tesamen met de 
landerijen binnen zijn begrenzingen, met de hof, en ook nog een hof aan de overkant van de straat 
tegenover de Bottermaete, genoemd Bolivinerders of Trommelslagershof. 
Omdat gebleken is, dat de Bottermaete met z’n bijbehorende landerijen van een betere kwaliteit is 
dan de Lackhorst, verklaren Hendrick van Hisfelt en zijn echtgenote, dat de meerwaarde van 
tweehonderd daalders, van dertig stuivers het stuk, door Gosselick Roesengaerden en z’n vrouw, 
tesamen met alle lopende pachten, tot hun volledige tevredenheid is afgelost en betaald. 
 
Verkoop van grond bij de Lakhorst t.b.v. de kerk 
In 1572 zijn de kerk en de toren van Zelhem door Staatse troepen onder Willem van den Bergh in 
brand gestoken en vernield. Beetje bij beetje wordt geld bij elkaar gescharreld om de kerk weer te 
repareren.  
Tijdens de holting op 17 juni 1622 verzoeken de pastoir (dominee) en kerkmeesters (kerkvoogden) 
aan de erfgenamen (de leden van de marke) toestemming om tot reparatie van de kerk een stukje 
grond nabij de Lackhorst te mogen verkopen. De naastliggenden, zoals Andries van Lochum, Johan 
Veninck en de bouwlieden van Nijenhave en Oldenhave verklaarden geen interesse in deze grond te 
hebben. Daarom werd overeengekomen dat de markerichter, samen met jonker Carvenheijm en 
Arnold Coerbeck dit stuk grond zal bekijken en taxeren. Vervolgens mogen ze het, na voorgaande 
publicatie, in een openbare veiling verkopen aan de hoogst biedende. Het verkoopbedrag moet ten 
goede komen aan de reparatie van de kerk. 
Verklaring 
‘Wij onders[chreven] Pastoor en Kerckmeesteren indertijdt tot Zelhem bekennen mits desen, dat wij 
uit handen van Steven toe Mollencamp [en] Agnes zijn huijsfrou hebben ontvangen, de somma van 
een hondert daler ad. 30 stuvers 't stucke, zijnde die cooppennongen van een seker stucxken landes 
uijt de ghemeijnte alhier bij de Lackhorst, van [den] Marckrichter ende erffgenamen der Hartemer 
Marck, [ver]leden jaere tot nootwendige reparatie der Zellemscher Kereke, geaccordeert, en an 
Steven Mollencamp voorseit voor sodanige somme in’t openbaer [ver]coftt. Bedanken hem daervan 
goede betaelinge. Signatum Zelhem, desen 23en Martij Anno 1623.  
Johan Bloemijnch Valentinus Weijdeman pastor als bijzitter in Zelhem.’  
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In de vergadering van 13 juni 1625 komt Steven Mollencamp met de erfgenamen overeen om een 
halve tonne biers te betalen wegens verbetering van het  door hem ontgonnen perceel bij de 
Lackhorst. 
 
 
Een huis bij de Laeckhorst 
Hoewel het niet direct hiermee heeft te maken, mag hier toch vermeld worden dat op 22 juni 1622 
het erf en goed ‘den Leuwenborch’ door Hans Willem Terinck wordt verkocht aan Johan ten 
Nienhaeve en zijn vrouw Aeltjen Enserincx.  Deze Johan en Aeltjen zijn mogelijk de ouders van 
Harmen ten Nijenhaeve. 
 
Deze Harmen ten Nijenhaeve vraagt op de holting van 2 juni 1645 of hij een bepaald hoekje grond bij 
de Laeckhorst mag kopen omdat hij daar graag een huis wil bouwen. Er wordt overeengekomen dat 
de markerichter, samen met de eventuele naastgelegen geïnteresseerden, zal bekijken of dit voor 
iemand tot nadeel is. Daarna zal hij met Harmen onderhandelen over de verkoopcondities. 
 
Op de holting van 14 juni 1647 blijkt dat burgemeester Gerrit Everwijn en de richter van Zelhem 
inmiddels aan Harmen op Nijenhaeve het hoekje uit de gemeentegrond hebben verkocht. Dit hoekje 
ligt tegen zijn land, die Lackhorst genaamd, en begint met een smal einde aan de Vloed, loopt langs 
het huis dat daar op staat tot voorbij de ‘snijtcuil’*, dan dwars over, achter het ‘clocxken’** aan de 
Lackhorst langs, tot aan een heester. Het is in z’n geheel met kuilen afgebakend. De koper zal de 
aankoopsom van dertien daalders aanstaande Martini (1 november) betalen. Borg hiervoor staan 
Gerrit Bouninck en Willem Luickinck.  
 
* Snijkuil, een kuil waarboven een stellage was gebouwd om bomen tot planken te zagen. 
** clocxken, mogelijk verschrijving van ‘colcxken’ of kolk 
 
Als we de situatie van omstreeks 1832 bekijken dan zou het kunnen dat met deze aankoop de 
percelen 261 en 262 worden bedoeld. Dit zijn de enige percelen die met de smalle kant aan de Vloed 
grenzen (oude loop). In dat geval zou perceel 260 de Lakhorst kunnen zijn en zouden de overige 
percelen daar dus niet direct bij horen?! 
 

De volgende percelen behoorden in 1832 aan de eigenaar 
van huis 262. 
 
Perceel  Gebruik  Opp. in m2 

260  bouwland 4750 
261  bouwland 2010 
262  huis & erf 360 
272  bouwland 1360 
274  bouwland 670      
 
 
 
 
 
 
 

Kadaster 1832 
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1647 Verpondingen Heidenhoek 
De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 16e eeuw en 19e eeuw in Nederland 
werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de 
grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid 
te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden 
opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. De volgende gegevens komen uit het kohier van 
1647, waarbij Gerrit op Bruijnsfelt, Herman Claepsinck en Jan Aallinck de ‘setters’ waren: 
 
Die Lackhorst,  
met een huijsken ende een hoff, toebehoerende Herman ten  
Nijenhaeve, pachter Berent op die Lackhorst, den hoff groet  
1 schepel* geseijs. 
Item an bouwlant 1 molder geseijs & bouwt het op die derde garve     9-  1-8 
⅔ & ½  pontschat[ting]           2-  0-0 
Ende geefft voer huijs & hoff te pacht 6 dlr vrij gelt, tientvrij      9-  0-0 

  20-  1-6         18-9-5 
 

* De rond deze tijd gebruikte oppervlakte maten waren oorspronkelijk inhoudsmaten. Een ‘spint’ was een vaatje van ca. 4 à 
5 liter. Met deze hoeveelheid aan zaad kon men een stuk land van een bepaalde grootte bezaaien. Deze grootte noemde 
men dan een ‘spint geseijs’ [gezaai]. Natuurlijk was de grootte die men kon bezaaien ook afhankelijk van de kwaliteit van 
het land. Voor een goede kwaliteit bouwland had men minder zaad nodig dan voor een slecht stuk heideachtige grond. 
Vandaar dat de exacte maten niet vastlagen en van plaats tot plaats behoorlijk konden verschillen. 
Een gemiddelde voor de meest gebruikte maten is als volgt: 
Spint  ca. 350 m2   (ruwe schatting) 
Schepel  ca. 1400 m2 (= 4 spint) ook wel ‘schep.’ 
Molder  ca. 5600 m2 (= 4 schepel) ook wel ‘malder’ of ‘mlr’ 
 
De 1 molder geseijs van de Lakhorst was dus rond 0,56 HA zaai- of bouwland. 
 
Nijenhaeve 
Gehoerende onder het cloester Bilheem, pachter Herman ten  
Nijenhaeve, met huijs, hoff, den hoff groet een schepel geseijs,  
het boulandt 18 mlr hoechlandt ende liggen 4 mlr daervan wuest,  
bouwt op die darde garve, die welcke van Henrick Hoetinck is  
gepacht & geefft daer voer an geltpacht 86 dlr    129-  0-0 
Memorie: soude de 18 mlr nae die taefel bedraegen 163 gl. 12 st. 
Item vier koeweijdens slecht landt & vier dagh grasmeijens,  
geefft voor huijs, hoff & weijdelant tot pacht 24 dlr     36-  0-0 
De beswaernis affgetrocken blijfft 17-4-0    165-  0-0 f.  153-  0-0 
Dit goet is beswaert iaerlix met 15 thientschepel roggen aen  
jo[nke]r Schaep. 
Item noch een molr roggen aen jo[nke]r van Munster, noch een  
emmer honnich, offte 3 gl. ende 1 st. toe thinse an Barendt  
Winckelman, Doesborchse maete,  
Den uutganck wort bij den eijgenaer betaelt. 
Hijr sijn eenige opgaende eijckenboemen  
Memorie:         Opgaende eijckenboemen 
 
Hier zien we dat de pachter Herman, of Harmen, ten Nijenhaeve, ook eigenaar van de Lackhorst is. 
 
1665 Monsterrol  
Hierin komt een Steven op de Lackhorst voor. 
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ORA 
In het Oud Rechtelijk Archief (ORA) van het graafschap Zutphen, dat zich tegenwoordig bij het Ecal in 
Doetinchem bevindt, zitten o.a. een heel aantal verkoopakten en hypotheekakten, waaronder ook 
enkele waarin de Lakhorst wordt genoemd. 
 
Op 3 oktober 1699 blijkt in het gericht, dat Derk Mullenkamp en z’n vrouw Hendersken Harmsen in 
1698 een hof hebben gekocht van Evert Gerritsen, z’n vrouw Grietjen Walsteeker, en de 
gevolmachtigde van Evert Buijnk en Berent Everts, die gezamenlijk erfgenamen waren van Ludgard 
Erinkvelt, de voormalige boerin op Oldenhaeve. Deze hof was een vrij goed van ongeveer 2 schepel 
gezaai en lag in de buurschap Wassinkbrink, langs de Vloed bij de Lakhorst. 
 
Kijken we weer naar de kadasterkaart van 1832 dan zien 
we dat de enige percelen die langs de Vloed liggen en 
een grootte van ca. 2 schepel, of ongeveer 2800 m2 
hebben, de combinatie zou kunnen zijn van percelen 
272-273-274 (samen 2660 m2). 
 
Perceel  Gebruik  Opp. in m2 

272  bouwland 1360 
273  bouwland 630 
274  bouwland 670+ =2660 
275  bouwland 780 
 
Mogelijk is dit later gedeeltelijk aan de eigenaar van 
perceel 262 verkocht. In 1832 vielen 272 en 274 daar 
namelijk onder. 
               Kadaster 1832 
 
In een akte van van 5 februari 1728 treffen we een Jan op de Lakhorst aan. Hij treedt op als assistent 
van Jenneken Gerritsen, de weduwe van Swier Beijerink, die van plan is opnieuw te trouwen met 
Bulten Gosselink uit Zelhem. Voordat ze kan hertrouwen moeten eerst voogden worden aangesteld 
over haar minderjarige kinderen en moet de boedel worden verdeeld. 
Het trouwboek van RK Zelhem/Hengelo (Keijenborg) geeft aan dat Gosselick Berntzen et Joanna 
Gertzen op 1 maart 1728 zijn getrouwd. Namen wisselden in deze tijd nog wel eens! 
De assistent Jan op de Lakhorst zal dezelfde Jan Rijkels op de Lakhorst, zoon van Rijkelt op de 
Lakhorst zijn, die op 29 maart 1727 in de Nederduits Gereformeerde kerk van Zelhem trouwde met 
Maria Garritsen, dochter van Garrit Beijerink.  Joannes Lackhorst trouwde nog eens op 16 april 1727 
in de RK kerk met Maria Beijerinck. Hij kan de zwager zijn geweest van de overleden Swier Beijerink. 
 
Op 11 november 1768 lezen we in een akte dat Jan Boesvelt als gevolmachtigde van Jan Wultjes en 
z’n vrouw Aleida Hietkamp hun huis en hof en een ¼ deel van de Lackhorst verkoopt aan Steven 
Boesvelt en z’n vrouw Derksken Sessink. Het koopcontract zou dateren van 10 november 1767.  
 
Jan Wöeltjes was in 1751 getrouwd met Joanna Klein Haar, de weduwe van Steven Rijkelts op de 
Lakhorst. Jan heeft mogelijk na haar overlijden haar aandeel in de Lakhorst verkregen. In de RK 
doopboeken komen we de volgende kinderen tegen van Jan Wöeltjes en Janna Lakhorst(!): 
22 oktober 1752  Steven 
1 november 1755 Alberdina. 
 
In een volgende akte van 26 november 1768 nemen Steven Boesveld en z’n vrouw een lening op van 
340 gulden tegen 5% rente ‘s jaars van Arnold Justinus Tengberge. Als zekerheid stellen zij daarvoor 
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hun huis in de Koestraat in Zelhem, en hun zojuist gekochte eigendommen op de Lakhorst, gelegen in 
de buurschap Heijdenhoek. 
Deze hypotheek wordt op 12 april 1770 afgelost en geroyeerd. 
Jammer genoeg wordt in de aktes enkel aangegeven dat de Lackhorst in ‘sijne kennelijke bepaalinge 
geleegen’ is. Het valt dus niet direct uit te maken welk huis en grond dit precies betreft. Wel volgen 
hierna nog akten waarin eveneens een huis met een ¼ deel van de Lakhorst wordt verkocht. 
 
Op 11 november 1769 komt Harmen Volkers als gevolmachtigde van Steeven Boesvelt en diens 
vrouw Dersken Sessink in het gericht. Hij verklaart dat zij een koopcontract van 14 oktober 1769 
willen vastleggen. Daarbij hebben ze aan hun schoonzoon Jacob Engelbreg en hun dochter Maria 
Boesveld een zeker huis en hof staande op de Lackhorst, met een vierde part van de Lackhorst 
verkocht. 
 
1750 NG lidmaten Doetinchem: Maria Boesveld, attest[atie] na Zuilichem 
15-07-1763 Maria Boesveld (32 jr.) van Doetinchem trouwt in Amsterdam met Lourens van der Singel 
28-08-1768 Maria Boesveld, wed.,  trouwt in Amsterdam met Jacob Engelbrecht 
03-08-1777 Maria Bosvelt , wed., trouwt in Amsterdam met Nicolaas Hoveling 
26-02-1782 Nicolaas Hoveling begraven op Wester Kerkhof Amsterdam 
27-09-1786 Maria Bosvelt begraven op Wester Kerkhof Amsterdam 
 
Op 23 october 1786 komt dezelfde Harmen Volkerts weer in het gericht, maar nu als gevolmachtigde 
van Maria Bosveld, de weduwe van Nicolaas Hoveling, wonende binnen Amsterdam. Hij verklaart dat 
bij koopcontract van 2 juli 1786 Maria een zeker huis en weere, met een vierde part van de Lakhorst 
heeft verkocht aan Jan Volkerts. In beide gevallen wordt als ligging enkel aangegeven de buurschap 
Heidenhoek. In de marge staat dat de 50e penning betaald is met f. 6-0-0. Dit betekent dat de 
verkoopwaarde van dit huis en grond 300 gulden is geweest. 
 
15-12-1747: Harmen Volkers, zoon van Jan Volkers, trouwt in Doetinchem met Enneken Boesveld 
29-10-1752: zoon Jan Folker gedoopt in Doetinchem 
15-09-1796: Jan Volkers trouwt met Willemina Oldenboom; zij blijven wonen in Langerak 
02-06-1822: Jan Volkers, 70 jr., landbouwer, overleden te Doetinchem  
 
Op 6 september 1799 verschijnt in het gericht Wander Coops, de weduwnaar van wijlen Mechtelt 
van de Lakhorst, samen meten zijn dochter Janne Coops. Zij verklaren dat ze volgens een koopbrief 
van 31 mei 1798 hun huis, hof en landerijen op de Lakhorst in de buurschap Veeninkbrink hebben 
verkocht aan Andries ten Holte en zijn vrouw Coba Coops. De koopbrief zou e.e.a. nader specificeren. 
In de marge staat dat de 40e penning betaald is met f. 6-5-8. Dit betekent dat de verkoopwaarde van 
dit huis en grond ca. 251 gulden is geweest. 
 
1665 Monsterrol Steven op de Lackhorst 
29-03-1727 NG huwelijk Jan Rijkels op de lakhorst, z.v. Rijkelt op de Lakhorst, met Maria Garritsen Beijerink 
06-06-1733 NG huwelijk Steven Lakhorst, z.v. Rijkelt Lakhorst, met Janna Jansen Kleijnhaar 
08-04-1736 NG doop MECHTELD, d.v. Steven Lackhaarst en Janna van Kleinaar 
21 juli 1761 RK huwelijk Wolter Waenink met Mechtildis Lackhorst 
30.12.1762 RK dopen- SWEENTJE, p. Wolter Waeninck - m. Micheltje Lackhorst, susc. Jan Wultjes en Derse Lackhorst 
09.12.1764 RK dopen- BEERNDINA, p. Wolter Wanink - m. Mechelt Lakhorst, susc. Jan Camperman en Jenneken Lakhorst 
15.09.1767 RK dopen- JOANNA, p. Wolter van de Lakhorst - m. Mechelt van de Lakhorst, susc. Jan Camperman et Derris 
Beijering 
11.04.1772 RK dopen- JOANNA, p. Wolter Lakhorst - m. Mechtelt Lakhorst, susc. Eimbert Beijerink et Grietje Sletterink 
13.11.1773 RK dopen – BERNARDUS, p. Jan Wueltjes - m. Leida Hietkamp, susc. Wolter Lakhorst et Maria Hietkamp 
30.04.1779 RK dopen – JOANNES, p. Wilm Sletterink - m. Griete Waninks, susc. Wolter Lakhorst et Beerne Velderman 
21 oktober 1781 huwelijk van Wander Koebezen/Koebergen, wed.v.Wehl met Mechteld Lakhorst/Lakkers, wed.v. Zelhem 
 
08.04.1808 - Den 8 April 1808 zijn na behoorlijk aangifte op een Zegel van 6 Stuiver in ondertrouw opgenomen.  
- Bruidegom: Harmanus Harmsen Jongman, Zoon van wijlen Harmen (Bonkers ?)[ =Herman Borkes (SP] en Harmina 
Hendriks in leven Ehelieden, geboren en woonachtig alhier, oud 29 Jaren. 
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- Bruid: Jacoba Coopsen wedw. van wijlen Andries ten Holte en dochter van wijlen Gart Coopsen en Aaltjen te Winkel, 
geboren te Wehl, woonachtig alhier, oud 36 Jaren. 
- Getuigen: het overlijden van de ouders van de Bruidegom en Bruid is bekent, de laatst gemelde heeft hare minderjarigen 
behoorlijk afgegoed. 
- Geboden: April 10 - do 17 - do 24. 
- Solemnisatie .....? 
 
11 maart 1832 Jacoba Coops, oud 60 jaar, overleden in de Wassinkbrink, zij woonde toen in huis 251, 
perceel H263.   
 
Nederduits Gereformeerde Gemeente HUMMELO  
Trouwboek - Periode 1675-1771 (R.B.S. 990) 
29.03.1727 29 Martii - Jan Rijkels op de Lakhorst J.M. en nagel. soon van wijlen Rijkelt op de 
Lakhorst uit Zelm en Maria Garritsen nag. J.D. van wijlen Garrit op Beijerink uit Hengel wonende in 
Hummel  
Rooms-katholieke statie HENGELO - ZELHEM 
R.-k. trouwboek 1724-1808 (R.B.S. 915) 
16.04.1727 den 16 april - inierunt coram me matrimonium 
Joannes Lackhorst et Maria Beijerinck 
testes Hendrina Hijtinck et Hermina Gertzen 
 
Nederduits Gereformeerde Gemeente LAREN (Gld) 
Trouwboek 1684-1771 (R.B.S. 1021) 
06.06.1733 Steven Lakhorst J.M. z.v. wijlen Rijkelt Lakhorst wonende onder Warnsvelt, 
en Janna Jansen J.D. v. Jan Kleijn Haar in Oolde. 
Rooms-katholieke statie HENGELO - ZELHEM 
R.-k. trouwboek 1724-1808 (R.B.S. 915) 
19.06.1735 den 19 junij - inierunt coram me matrimonium 
Stephanus Lackhoorst et Joanna Klein Haar 
testes Hendrina Hijtinck et Rein. Spaen 
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Zelhem, sectie H1, perceel 262, 
Huisnummer 150C53C57C84C68C70C49Haitinkweg 11. 
 

  
Situatie 1832                    Perceel H262 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H262 om een huis en erf van 380 m2, 
waarvan de eigenaar dekker Harmen Jaaltink (Art. 445) uit Zelhem is. Hierbij hoorden meerdere 
stukken bouwland. In dit gebied samen 9860 m2; ook perceel 259, een stuk heide, hoorde hier nog 
bij. De volkstelling van 1829 leert ons dat Harmanus Jaaltink er ook samen met z’n vrouw Hendrika 
Aagten en twee dochters woonde. Na het overlijden van Harmanus op 5 mei 1833 blijven trouwt zijn 
weduwe Hendrica op 25 maart 1834 met de dekker Harmanus Schutte uit Ruurlo. Het eigendom 
wordt van de erven Jaaltink overgeschreven op naam van Herman Schutten en consorten {art. 1136). 
Volgens de bevolkingsregisters van 1840, 1850 en 1860 blijft de familie hier wonen en krijgen ze 
inwoning van stiefzoon Wolter Jan Eskes die met Hendrica’s Maria Theodora Jaaltink is getrouwt. 
 
Overigens blijkt uit de kadastrale legger dat het huis, erf en grond al rond 
1850 verkocht zijn aan Christoffel Hendrik Japing (art. 1938), de 
rentmeester op Enghuizen, die ook op Enghuizen in Hummelo woont.  
 

Volgens de legger heet dit huis, erf en goed 
Lakhorst. Ook de bevolkingsregisters van 1870 
en 1880 noemen het huis onder deze naam. 
 
In 1860 is er sprake van de stichting van een nieuw huis en erf van 230 
m2 met perceelnummer H774. Dit nieuwe huis ligt iets meer naar het 
zuid-oosten. Na het overlijden van Hendrica op 7 oktober 1864 en 
Herman op 16 januari 1866, blijft de familie Eskes hier wonen. 
 
Perceel H774, d.j. 1860 
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 Op 27 februari overlijdt Maria Jaaltink en de weduwnaar Wolter Eskes verhuist op 21 juli 1870 met 
de kinderen naar A107.  
Ze worden opgevolgd door de arbeider Wichert Waarlo met vrouw en kinderen. In de legger staat bij 
dienstjaar 1881 ‘afgebr.’, wat mogelijk betekent dat het huis toen (gedeeltelijk) is afgebrand, en weer 
opgebouwd. Wichert overlijdt op 13 juni 1882 in dit huis, en op 28 april 1883 is landbouwer Sander 
Verwijnen met dochter Johanna Françoise Eskes getrouwt en er ook blijven wonen. 

 
Op 3 januari 1885 overlijdt Japing op 70-jarige leeftijd en in 
dienstjaar 1886 wordt het legaat aangetekend. Het eigendom 
gaat over op de dan 22-jarige zoon Hendrik Willem Japing, 
zonder beroep te Hummelo, en later kassier in de stad 
Doetinchem (art. 4610). Hendrik Willem is op 5 juli 1944 op 
89-jarige leeftijd overleden in Doetinchem.  
In de legger wordt in een veel later stadium zijn naam 
doorgehaald en vervangen door die van zijn jongste zoon Jan 
Cornelis (geb. 1-5-1899), tandarts in Doetinchem, die samen 
met zijn consorten, elk voor een kwart, staat genoteerd.  
De consorten zijn: 
Henriette Margaretha Japing  (zuster van Hendrik Willem?), 
verpleegster te Velp, en later buiten gemeenschap gehuwd 
met Charles Marie Julius, arts.  
Christoffel Hendrik (geb. 15-3-1891), zoon, zonder beroep te 
Velp 
Hendrik Willem Japing (geb. 2-9-1896), zoon, houtvester, 
eerst te Buitenzorg op Java en later te Nijmegen. 
 
Johan Herman Japing (geb. 11-2-1894), zoon, is inmiddels 
overleden? Zie het bericht uit de Arnhemsche Courant van 8 
en 10 juli 1946. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dienstjaar 1891: door vereniging van enkele percelen komen huis, schuur en boomgaard (was eerder 
bouwland H775) in perceelnummer H1167. 
 
Op 3 maart 1899 wordt Gerrit Jan Rougoor met vrouw en dochter op dit adres ingeschreven. 
1908 vrouw Hermina Woolschot overleden 
1910 Rougoor vertrekt naar Wisch 
1910 erfhuis 
1910 boedelverkoop 
1910 rogge verkoop 
1910 verkoop stierkalf door J. Hols op de Lakhorst (Jan Willem Hols (30) 4-3-1910 getrouwd met 
Hendrika Siebeling (26)) 
 
Na ruiling van grond, gedeeltelijk sloop en redres, gaan huis, boomgaard en bouwland in 1902 op in 
het nieuwe perceelnummer H1218. 
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Perceel H1167, d.j. 1891       Perceel H1218, d.j. 1902                   Perceel H1218, d.j. 1962 
 
 
In dienstjaar 1952 toont de legger dat de familie Japing alle landerijen en het huis heeft verkocht aan 
landbouwer en eerdere huurder Jan Willem Hols (art. 9158). Na diens overlijden op 9-5-1955 wordt 
zijn weduwe Hendrika Siebelink (1884-1972) eigenaresse. D.m.v. scheiding in dienstjaar 1957 gaat 
het eigendom over op zoon Hendrik Hols (1915-2003) (art. 9525), getrouwd met Jenneken Bosman 
(1918-2013).  
 
De hulpkaart van dienstjaar 1962 laat zien dat  er rond dat jaar stukken aan de woning zijn gebouwd. 
Dit klopt met de volgende vergunningen door de gemeente Zelhem: 
Nr. 2819 08-01-1959 bouwen van een stenen kippenhok 
Nr. 2820 22-01-1959 bouwen van een woning en bedrijfsruimte 
Nr. 2821 01-09-1969 veranderen en vergroten van kippenhok in veestalling en kippenhok 

 
In dienstjaar 1976 wordt door 
vereniging het perceelnummer 
gewijzigd in H1553 voor huis, schuren, 
boomgaard en bouwland van 2580 m2.  
Het bijgeschreven adres is Haitinkweg 
11.  
 
Het  bos H259 en bouwland H260 dat 
bij dit huis horen krijgen dan het 
nieuwe perceelnummer H1555 voor 
bos en weiland van samen 13990 m2.  
 
Een klein deel, H1552, is verkocht aan 
het polderdistrict ‘IJsselland’ te 
Steenderen. 
Op de hulpkaart is daarom ook het 
nieuwe tracé voor de verlegging van de 
Heidenhoekse vloed in dit gebied 
aangegeven (in rood). 
 
 
 
 
 

Percelen H1552, 1553 en 1555, d.j. 1976 
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Zelhem, sectie H1, perceel 263, huis 151C54C58C83 
 

  
Situatie 1832                    Perceel H263 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H263 om een huis en erf van 410 m2, 
waarvan de eigenares de arbeidster en weduwe van Harmanus Harmsen (Art. 309) uit Zelhem is. 
Hierbij horen ook H265, een weiland van 420 m2 en 264 en 275, 2 stukken bouwland van resp.3980 
en 780 m2. Dus samen 5790 m2.  
 
De volkstelling van 1829 leert ons dat de dagloonster Jacoba Cobesen, oud 62 jaar, geboren in Wehl, 
dan de hoofdbewoonster van dit huis met huisnummer 151 is. Ze woont er samen met Jan ten Holte, 
32 jaar en Anna Harmsen, 20 jaar, beide geboren in Zelhem. Nader onderzoek leert ons dat Jacoba 
Coopsen, weduwe van wijlen Andries ten Holte, op 8 april 1808 in Zelhem getrouwd is met Harmanus 
Harmsen. Ze was toen 36 jaar. Het betreft hier dus de Coba Coops uit de akte van 1799. Jan ten Holte 
is geboren uit haar eerste huwelijk en Anna is de dochter uit het tweede huwelijk. Jacoba Coops is op 
12 maart 1832 op 60-jarige leeftijd in Zelhem overleden. 
 
Volgens het bevolkingsregister (BR) van 1840 woont dan in dit huis klompenmaker Jan ten Holt met 
zijn vrouw Alberdina Stapelbroek en hun drie kinderen. Het echtpaar blijft hier wonen tot het 
overlijden van Alberdina op 28 maart 1870 en Jan op 12 mei 1872. Hierna blijven zoon Andries ten 
Holte en z’n vrouw Harmina Klein Reesink op dit adres wonen. Volgens de kadastrale legger is 
Andries ten Holte (art. 3631) in 1974 door successie eigenaar van C83 geworden. Even na de 
geboorte van hun zoon Johannes Bernardus in 1877 vertrekken zij naar huis E18. De verkoop staat in 
de legger genoteerd in dienstjaar 1878. 
 
Ze worden door koop opgevolgd door de arbeider Harmanus Bennink (art. 3665) en z’n vrouw 
Alberdina Teerink die uit huis C81 (H284) komen. Volgens de legger is het huis in 1879 herbouwd 
maar is het perceelnummer gelijk gebleven.  
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Alberdina overlijdt op 25 mei 1889.  
Mogelijk ziet (Har)Manus het niet meer zitten 
want in de Graafschapbode van 1 november 
1890 staat dan een advertentie voor de verkoop 
van ‘De Lakhorst’. 
 
 
Klaarblijkelijk is de veiling niet geslaagd. 
Hermanus blijft hier toch nog wonen tot zijn 
overlijden op 17 oktober1896.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al op 31 oktober 1896 verschijnt in de Graafschapbode een advertentie van de notaris betreffende 
de door de erven van Manus gewenste verkoop van roerend en onroerend goed. De toeslag is 
volgens de kranten van 18 en 25 november bepaald op woensdag 25 november 1896. 
 

  
31-10-1896    18 en 25-11-1896 
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In dienstjaar 1898 blijkt uit de legger de 
verkoop aan Garrit Molekamp (art. 3920), de 
eigenaar van huis H269,  en de sloop van het 
huis. Deze werd in een advertentie in de 
Graafschapbode van 27 februari 1897 al 
aangekondigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-02-1897 
 
Het perceelnummer verandert in 1898 door vereniging in H1188, een bouw- en weiland van 4810 
m2. Na een redresmeting in 1902 wijzigt het perceelnummer in H1219. Dit perceel wordt na verkoop 
in 1924 aan Jan Ooijman (art. 7476) in 1962 verenigt in perceelnummer H1442, en na de verkoop in 
1974 aan Lambertus Nusselder (art. 11450) in perceelnummer H1554.  
 

     
 
Perceel H1188, d.j. 1898  Perceel H1219, d.j. 1902  Perceel H1442, d.j. 1962 
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Zelhem, sectie H1, perceel 269, 
Huisnummer 153152C55C59C82C67C69Haitinkweg 9. 
 

  
Situatie 1832                  Perceel H269 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H269 om een huis en erf van 600 m2, 
waarvan de eigenaar arbeider Teunis Hendriksen (Art. 347) uit Zelhem is. Hierbij hoorden meerdere 
stukken bouwland, een stuk elzenbos en een boomgaard. In dit gebied samen 13440 m2, dus 
verreweg de grootste.  
De volkstelling van 1829 leert ons dat Teunis Hendriksen (geb. 28-10-1779) ook de hoofdbewoner 
van deze woning met huisnummer 153 was. Teunis was een maand voor de geboorte van dochter 
Janna (geb. 23-03-1818) op 21-02-1818 getrouwd met z’n zwangere nichtje Barendina Hendriksen 
(geb. 23-07-1796). Na haar overlijden op 26-05-1822 trouwde hij al op 02-05-1823 met Everdina 
Geesink (geb. 08-01-1803). In de bevolkingsregisters (BR) van 1840 en 1850 blijven zij in dit huis 
wonen tot Teunis op 27 juni 1856 en  Everdina op 3 december van dat zelfde jaar komen te 
overlijden. Wel vinden we in de kadastrale leggers dat het huis en de grond al in het dienstjaar 1852 
werden verkocht aan de timmerman Hendrik Jan Molekamp en z’n vrouw de naaister Berendina 
Hendriksen (geb. 15-02-1824), een dochter van Teunis Hendriksen (art. 1925).  
Maar twee jaar later, in 1854, wordt alles weer verkocht aan Hendrik Jan’s halfbroer de landbouwer 
Teunis Molenkamp (geb. 23-10-1829) (art. 2087), die er op 24 december 1857 met z’n vrouw Janna 
Hendrikzen (geb. 23-03-1818), ook een dochter van Teunis Hendriksen en halfzuster van Berendina, 
in gaat wonen. Jammer genoeg overlijdt Janna al na een paar jaar op 3 november 1860. 
 
Op 1 mei 1863 vertrekken weduwnaar Teunis en zoontje Gerrit Molekamp (geb. 10-05-1857) naar 
zijn oudere broer Jan Molenkamp (geb. 03-02-1825) en familie op B51, boerderij Molenkamp, aan de 
Doetinchemseweg. Op 25 augustus van dat jaar komt klompenmaker Carel Eelderink met z’n gezin in 
het oude huis C59, tot ze op 10 oktober 1868 naar E137 vertrekken. Op die zelfde dag wordt 
klompenmaker Berend Zwienink met vrouw en zoontje nieuw ingeschreven op dit adres, dan C55. 
Rond 1879 vertrekken dezen weer naar C34, boerderij Stompenhorst. Intussen zien we Teunis, als 
oudere broer van Johanna Berendina Molenkamp (geb. 03-07-1841), de vrouw van de landbouwer 
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Derk Jan Toonk, een tijdlang op Veenink wonen. Als zij naar boerderij Slichtkamp verhuizen gaat 
Teunis mee, maar op 12 maart 1879 komen beide ‘arbeiders’ Teunis Molekamp van E2 (boerderij 
Slichtkamp, Velswijk) en z’n zoon Garrit van B60 (boerderij Molenkamp) weer in hun eigen huis, dan 
C82, wonen. 
 
In 1871 is de grond van H278 door Teunis Molekamp gekocht. Het huis was rond 1836 al gesloopt. 
Ook koopt hij dit jaar op een veiling huis en grond van H284. Dit huis wordt in 1879 eveneens 
gesloopt.       
Na het overlijden van Teunis Molekamp op 21 juli 1892 komen huis en gronden aan z’n zoon Gerrit  
of Garrit Molekamp (art. 3920), die er al na het overlijden van z’n moeder Johanna Hendriksen op 3 
november 1860, als haar erfgenaam en minderjarige zoon voor de helft eigenaar van was geworden. 
De volledige overdracht door successie is in de legger van het dienstjaar 1894 aangetekend. Op de 
hulpkaarten staat dat in dienstjaar 1891 en 1892 het huis, schuur en erf door vereniging en bijbouw 
zijn veranderd in het perceel H1165 van 770 m2. Op 11 juni 1891 is Garrit getrouwd met Jans Kleijn 
Molenkamp (geb. 30-12-1862). 
 

     
 
Perceel H1165, d.j. 1891     Perceel 1165, d.j. 1892 
 
In 1893 komen huis en grond van H280 in bezit van Garrit Molekamp. Het verbouwde huis wordt rond 
1916 gesloopt. In 1898 komen huis en grond van H263 in zijn bezit. Dit huis wordt direct gesloopt. 
 
In het dienstjaar 1900 wordt door vereniging met andere percelen de grens veranderd en het 
perceelnummer gewijzigd in H1197 van totaal 2380 m2. 
 

 
Perceel H1197, d.j. 1900 
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Voor de dienstjaren 1909 en 1910 wordt een gedeeltelijke herbouw en stichting aangegeven, waarbij 
het perceelnummer voor huis, schuur en boomgaard overgaat in H1245 van totaal 3230 m2. Als adres 
wordt aangegeven Broek C67. 
 

 
Perceel H1245, d.j. 1910 
 
Door verkoop aan z’n schoonzoon komt het in 1924 in bezit van landbouwer Jan Ooijman (geb. 14-
06-1897), die op 8 juni 1922 getrouwd was met Garrits dochter Jans Molekamp (geb. 28-11-1896) , 
en later van diens zoon Derk Janszoon Ooijman. (art. 7476).  
 
1924 Graafschapbode Landbouwtentoonstelling te Zelhem 
Dames: J. Oyman-Molekamp (Lakhorst) is adviseur 
Prijzen voor eigenaar J. Ooijman DJzn, Lakhorst, Zelhem: 
Eckendorfers (3e) 
Engelsche Blauwkop koolrapen (2e) 
De mooiste en grootste wortelen 
De mooiste sierplant in pot (1e) 
 

 
Graafschapbode 22 augustus 1924 



23 
 

Nadat Garrit Molekamp in 1935 was overleden is Jans Klein 
Molenkamp verhuist naar C46 (Wassinkbrinkweg 5). Zij is op 1 juni 
1944 in Zelhem begraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als gevolg van vereniging met veel andere percelen wordt het in 1962 omgenummerd in H1442. 
 

 
Perceel 1442, d.j. 1962 
 
In 1974 vindt de verkoop plaats aan de toen vertegenwoordiger en daarna landbouwer geworden 
Cornelis Lambertus Nusselder die in algemene gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna 
Wilhelmina Ooijman (art. 11450). 
Het redres (correctie) in de hulpkaart van 1976, waardoor het perceel omgenummerd werd in 
H1554, toont dat de locatie van huis en schuur is aangepast.  
Ook zie we hier in rood de wijziging van het tracee van de Heidenhoekse Vloed aangegeven. 
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Perceel 1554, d.j. 1976 
 
Bouwvergunningen afgegeven door de gemeente Zelhem: 
Nr. 2813 05-06-1979 gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van de woning 
Nr. 2814 27-11-1997 plaatsen van een tuinhuisje 
 
 
 

Huidige kadastrale indeling en nummering 
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Adres: 
A Kruizinga 

Haitinkweg 9 

Zelhem 7021 KB 

Telefoonnummer: 
0314623336 

 
Margreet Kruizinga-Nusselder 

 

Haitinkweg 9  
7021KB Zelhem  

Geschatte marktwaarde 
€ 664.000 - 744.000 

meer informatie  
Gelegen in Bronckhorst ligt dit karakteristieke en ruime appartement aan de 
Haitinkweg. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 376 m2. De woning 
is gebouwd in 1940. 
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Zelhem, sectie H1, perceel 278 
 

  
Situatie 1832                  H278 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H278 om een huis en erf van 178 m2, 
waarvan de eigenaar de arbeider Cornelis Peters (Art. 646) uit Zelhem is. Hierbij hoort ook H277, een 
stuk bouwland van 850 m2. Dus samen 1028 m2. De volkstelling van 1829 leert ons dat de eigenaar 
ook de hoofdbewoner van dit huis met huisnummer 154 was. In het bevolkingsregister (BR) van 1840 
komt dit huis niet meer voor en vinden we Cornelis Peters en z’n gezin terug in huisnummer C14, dat 
gelegen is aan de zuidkant van de Nieuwsteeg.  
In het dienstjaar 1836 vinden we in de kadastrale leggers dat beide percelen zijn opgegaan in een 
nieuwe perceel H 689, een bouwland van 1028 m2. Klaarblijkelijk is het huis inmiddels verkocht en 
gesloopt.  
De nieuwe eigenaar is klompenmaker Willem Jolink die ook eigenaar is van huis en erf H284. In het 
zelfde jaar nog gaat dit perceel over op z’n dochter Teuntjen Jolink en verdere erfgenamen (art. 
1951), terwijl het, na het overlijden van Willem op 12 mei 1861, wordt overgeschreven op haar man 
de arbeider Derk Jan Waarlo (art. 2702). Op 30 december 1869 overlijdt Teuntjen en gaat Derk Jan 
elders wonen en hertrouwd; tot z’n overlijden in 1884 komen we hem op verschillende adressen 
tegen. Via een veiling komt dit stuk grond in 1871 in handen van de landbouwer Teunis Molenkamp 
(art. 2087), de eigenaar van huis en erf H269. In 1884 worden diverse percelen gesplitst en gaan over 
op z’n zoon Garrit of Gerrit Molenkamp (art. 3920). Via een grensverandering in 1900 wordt het 
perceelnummer veranderd in H1198 en in 1910 door stichting van een nieuw huis en schuur, in 
combinatie met een boomgaard, in H1245. Dit is het latere adres Haitinkweg 9. Door verkoop komt 
het in 1924 in bezit van landbouwer Jan Ooijman, die in 1922 getrouwd was met Garrits dochter Jans 
Molekamp, en later van hun zoon Derk. (art. 7476). Als gevolg van vereniging met veel andere 
percelen wordt het in 1962 omgenummerd in H1442. In 1974 vindt de verkoop plaats aan de toen 
vertegenwoordiger en daarna landbouwer geworden Cornelis Lambertus Nusselder, die in algemene 
gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna Wilhelmina Ooijman (art. 11450). 
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Zelhem, sectie H1, perceel 280 
 

  
Situatie 1832                  Perceel H280 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H280 om een huis en erf van 290 m2, 
waarvan de eigenaar timmerman Teunis Reintsen (Art. 677) uit Zelhem is. Hierbij hoort ook H279, 
een stuk bouwland van 4290 m2. Dus samen 4580 m2. De volkstelling van 1829 leert ons dat de 
eigenaar ook de hoofdbewoner van dit huis met huisnummer 155 was. In het bevolkingsregister (BR) 
van 1840 is dit ook zo, tot hij op 7 juli 1842 komt te overlijden, waarna hij wordt opgevolgd door zijn 
zoon Reind Reindsen, die ook timmerman is. 
In de kadastrale leggers vinden we dat de opvolging door successie pas in het dienstjaar 1852 wordt 
aangetekend. Als eigenaars worden dan genoemd de timmerlieden Reind en z’n jongere broer 
Marten Reindsen (art. 1710). (huisnr. 155C57C61) 
Het dienstjaar 1861 noteert een scheiding tussen de broers, waarbij dit huis en bijbehorende grond 
overgaat op Reind Reindsen alleen (art. 2677). Na zijn overlijden op 12 maart 1868 gaat het bezit 

over op zijn dan nog minderjarige dochter Jenneken 
Reindsen (geb. 1853) en mede erfgenamen. Jenneken 
blijft met haar jongere broertje en zusje bij haar 
moeder Berendjen Woolschot wonen (huis nr. C61 
C80). Op 13 november 1873 trouwt Jenneken en in 
dienstjaar 1875 gaat bij ‘scheiding’ de eigendom van 
huis en grond  over op haar man de klompenmaker 
Arnoldus Klumper (art. 3704). Op 14 april 1890 
overlijdt moeder Berendjen en in dienstjaar 1891 
wordt aangetekend dat huis H280 is gesloopt en dat 
onder perceelnummer H1162 een nieuw huis en erf 
van 210 m2 tot stand is gekomen. 

 
Perceel H1162/H1163, d.j. 1891 
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Het dienstjaar 1893 geeft aan dat het huis 
en de grond zijn verkocht aan landbouwer 
Garrit Molekamp (art. 5174), de eigenaar 
van huis en erf H269, die in 1900 de grens 
veranderd en het huis uitbouwt. Het 
perceelnummer wordt dan H1199. Ook het 
artikelnummer gaat over naar het oude 
nummer (art. 3920) van z’n vader Teunis 
Molekamp.  
 
 
 

Perceel H1199, d.j. 1900 
 

 In 1916 wordt het huis gesloopt en blijft H1199 enkel 
als bouwland over. Door verkoop komt het in 1924 in 
bezit van landbouwer Jan Ooijman, die in 1922 
getrouwd was met Garrits dochter Jans Molekamp, 
en later van hun zoon Derk. (art. 7476). Als gevolg 
van vereniging met veel andere percelen wordt het in 
1962 omgenummerd in H1442. In 1974 vindt de 
verkoop plaats aan de toen vertegenwoordiger en 
daarna landbouwer geworden Cornelis Lambertus 
Nusselder, die in algemene gemeenschap van 
goederen was gehuwd met Johanna Wilhelmina 
Ooijman (art. 11450). 

Perceel 1199 bouwland, d.j. 1924 
 
 
 
 
  



29 
 

 
Zelhem, sectie H1, perceel 284 
 

  
Situatie 1832                  H278 
 
Volgens de kadastale gegevens van 1832 gaat het bij perceel H284 om een huis en erf van 300 m2, 
waarvan de eigenaar de klompenmaker Willem Jolink (Art. 463) uit Zelhem is. Hierbij horen ook 
H281, een stuk bouwland van 3350 m2, H282 en H283 weilanden van 2760 m2 en 610 m2, en H285 
een uitweg van 440 m2. Dus samen 7460 m2. De volkstelling van 1829 leert ons dat de eigenaar ook 
de hoofdbewoner van dit huis met huisnummer 149 was, al wordt zijn achternaam dan als Joolink 
geschreven. In het bevolkingsregister (BR) van 1840 woont Willem er nog.  

 
Volgens de kadastrale legger wordt het huis in 
1842 verplaatst en vervangen door het huis en 
erf H703 van 120 m2.  Na zijn overlijden op 22 
mei 1848, blijft z’n vrouw Willemina Zeevalkink 
met haar kinderen hier (149C56C60) 
wonen tot haar overlijden op 12 mei 1861. In 
dienstjaar 1849 zien we dat dit huis is 
overgeschreven op naam van hun oudste 
dochter Teuntjen Jolink en verdere 
erfgenamen (art. 1951). 

 
Perceel H703, d.j. 1843  
 
Na het overlijden van Willemina op 12 mei 1861, vindt er een scheiding van percelen plaats en wordt 
het huis (C60C81) overgeschreven op de naam van Teuntje en haar man de arbeider Derk Jan 
Waarlo (art. 2702). Op 30 december 1869 overlijdt Teuntjen en gaat Derk Jan elders wonen en 
hertrouwen; tot z’n overlijden in 1884 komen we hem op verschillende adressen tegen.  
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Via een veiling komen huis en bijbehorende grond in 1871 in 
handen van de landbouwer Teunis Molenkamp (art. 2087), 
de eigenaar van huis en erf H269. De nieuwe bewoners zijn 
klompenmaker Harmanus Bennink met z’n vrouw Aleida 
Alberdina Teerink, maar zij vertrekken iets na 1877 naar huis 
C83 (zie H263). 
In 1879 wordt het huis gesloopt en wordt de grond verder 
als bouwland H977 gebruikt. 
  
 
 

Perceel H977, d.j. 1879 
 
In 1884 worden diverse percelen gesplitst en gaan over op Teunis’ zoon Garrit of Gerrit Molenkamp 
(art. 3920).  
 

 
Als gevolg van een grensverandering in 1900 
wordt het perceelnummer veranderd in H1196.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perceel 1196, d.j. 1900 
 
Door verkoop komt het in 1924 in bezit van landbouwer Jan Ooijman, die in 1922 getrouwd was met 
Garrits dochter Jans Molekamp, en later van hun zoon Derk. (art. 7476). Als gevolg van vereniging 
met veel andere percelen wordt het in 1962 omgenummerd in H1442. In 1974 vindt de verkoop 
plaats aan de toen vertegenwoordiger en daarna landbouwer geworden Cornelis Lambertus 
Nusselder, die in algemene gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna Wilhelmina 
Ooijman (art. 11450). 
 


