
1

De voormalige havezate
“De Breedenhorst”

Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker
(t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate)

15 februari 2007
E-mail: Journee@ipact.nl

Internet: www.shipmotions.nl

Begrip “Havezate”

q Ref. nl.wikipedia.org/wiki/Havezate
Een havezate (of havezathe of havesate) is een versterkt huis (burcht), hofstede, hof of
hoeve. Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land, later een
speciale term voor landelijke huizen, waarvan de bewoners speciale rechten genoten. Dit
laatste meestal in verband met ridderschap.
Havezaten kwamen voor in het Graafschap Zutphen (in de 13e eeuw circa 40), in Overijssel
(circa 122) en Drenthe (circa 18).

q Ref. home.planet.nl/~ortel006/boek-deel2.htm
Een kasteel is volgens “Van Dale” door een gracht omgeven, of ligt op een hoogte met steile
hellingen.
Een havezate is volgens “Van Dale” een ridderlijk goed of kasteel in de oostelijke
provincies, waaraan publiekelijke rechten verbonden waren.
Deze beschrijving doet echter te kort aan het begrip. In de tijd van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden (na 1578) had het begrip havezate een staatsrechtelijke functie. De
bezitter van een havezate kon deelnemen aan de regering van Overijssel en soms zelfs als
afgevaardigde van dit gewest aan de centrale regering van de Republiek zelf. De bezitter
moest dan wel voldoen aan bepaalde eisen. Eén van de hoofdeisen was, naast het feit dat hij
in het bezit was van een havezate, dat de gegadigde riddermatig was. Er is in de Staten van
Overijssel nogal wat discussie geweest over wie als riddermatig kon worden aangeduid en
aan welke richtlijnen een havezate moest voldoen. Zo moest een havezate “adelycken
betimmert” zijn, wat inhield dat de riddermatige er woonde (en hij of zijn voorvaderen er al
langer hadden gewoond). Bovendien moest hij er zijn hof voeren en tenslotte moest het bezit
een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
Daarnaast wordt door sommigen onder het begrip havezate (voornamelijk van bouwkundige
zijde) ook wel een bepaalde bouwwijze verstaan, die overigens door de jaren (eeuwen) heen
nogal eens veranderde en ook van streek tot streek verschilt.
Een havezate wordt over het algemeen geplaatst in de 16e en 17e eeuw en wordt
gekenmerkt door brede lanen en siertuinen en de nodige pracht en praal, hetgeen bij een
kasteel als vesting niet gebruikelijk was.

Noot JJ:
De titel havezate was mede vanwege de rechten zeker van toepassing op de voormalige
“Breedenhorst”, “Bredenhorst”, “Breënhorst” of “Breenhorst” in Lierderholthuis bij Heino,
sinds 2001 gemeente Raalte.
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Kadastrale ligging van “De Breedenhorst”

q Ref. archeonet.nl/index.php?itemid=3496
Elf hectare extra natuur bij Heino
Op het elf hectare grote terrein van de voormalige boerderij De Dogge aan de Molenweg
tussen Heino en Lierderholthuis wordt ruimte gemaakt voor de natuur. Er komt bos en
schraal grasland.
De Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) heeft de gemeente Raalte verzocht
het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor het natuurontwikkelingsproject mogelijk wordt.
Momenteel bestaat het terrein vooral uit grasland, dat behoorde bij het boerenbedrijf dat
zo’n anderhalf jaar geleden werd beëindigd. Het ligt aan de Nieuwe Wetering en de
spoorlijn en wordt doorsneden door de Molenweg. Het gebied moet een natuurlijke
verbinding vormen tussen de landgoederen Den Alerdinck en ‘t Rozendael. Daarvoor wordt
singelbeplanting aangelegd en in het Sallandse landschap passende knot- en solitaire bomen
als wilg, els en eik. Grasland moet verschralen door middel van maaien en weiden, een deel
ervan zal ook moeten dienen als waterberging voor Waterschap Groot Salland. Rond dit
zogenaamde retentiegebied kan zich moerasvegetatie ontwikkelen, met een geleidelijke
overgang naar droogteminnende planten op de hoger gelegen zandgronden.
B en W van Raalte willen in principe medewerking verlenen aan deze plannen, evenals de
provincie. Maar toch wacht het Raalter college nog even met het definitieve besluit. Dit
omdat het weiland ten noorden van de Molenweg een hoge archeologisch waarde heeft.
Daar stond vroeger De Bre(e)denhorst, de enige havezate die Lierderholthuis rijk is geweest.
Dit riddermatige huis wordt voor het eerst genoemd in 1300, maar werd in de eerste helft
van de negentiende eeuw gesloopt. In de bodem zitten mogelijk nog tal van waardevolle
sporen, die beschadigd kunnen raken. Daarom wordt eerst advies gevraagd van de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de provinciaal archeoloog.

[Bron: De Stentor, 15 september 2004]
Noot JJ:

Mogelijk hebben onderstaande twee (op het Internet genoemde) recente rapportages
van het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv (Bouwhistorie, Archeologie,
Architectuur en Cultuurhistorie) en het archeologisch adviesbureau RAAP bv
(Regionaal Archeologisch Archiverings Project) met dit laatste iets van doen:
• Titel: Lierderholthuis (gemeente Raalte)

Ondertitel: Bureauonderzoek en archeologisch inventariserend
veldonderzoek: karterende fase

Verantw.: L. Smit
Impressum: 's-Hertogenbosch [etc.]: BAAC, 2005
Collatie: 23 p.: ill.; 30 cm
ISBN: 9059854217
Serie: (BAAC-rapport; 05.322)
Opmerkingen: Lit.opg. en begrippenlijst
Plaatscode: BAAC 05.322

10014291
• Titel: Plangebied Molenweg te Heino, gemeente Raalte

Ondertitel: Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

Verantw.: E.C. Pronk
Impressum: Amsterdam: RAAP Archeologisch Adviesbureau, 2006
Collatie: 18 p.: ill.; 30 cm
Serie: (RAAP-notitie; 1779)
Opmerkingen: Lit.opg. en verklarende woordenlijst
Plaatscode: RAAPNOTITIE 1779

10018431
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q Ref. Internet: “Google Earth”
Een recente “Google Earth” ruimte-foto van het gebied rond de voormalige havezate “de
Breedenhorst” (van het Internet gehaald op 03-10-2006) wordt in de volgende afbeelding
weergegeven.

(Breedenhorst-01e.jpg)
“Google Earth” ruimtefoto met het gebied van “De Breedenhorst”

Google Earth geeft in dat gebied een zeer duidelijk beeld van het huidige gras- en akkerland,
maar sporen van de voormalige havezate zijn er nauwelijks meer terug te vinden. Wel staat
er nu nog steeds een rijtje bomen langs de voormalige oprijlaan.

q Ref. www.overijssel.nl/cultuur/erfgoed/cultuurhistorische
In de cultuurhistorische atlas op deze website wordt een Google-Earth foto van de
Breedenhorst-lokatie en een foto van het huidige akker-deel op het grondgebied van de
voormalige havezate gegeven.
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(CHatlas-1.jpg)
Breedenhorst-deel van de cultuurhistorische atlas

(CHatlas-2.jpg)
Huidig akker-deel van de voormalige “De Breedenhorst”
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q Ref. Recente stafkaart (1996)
De havezate “De Breedenhorst” lag - van het begin van de 12e eeuw tot in de 19e eeuw –
net ten noord-oosten van de kruising Molenweg - Nieuwe Wetering. Onderstaande stafkaart
uit 1996 beslaat het totale grondgebied van de havezate (± 16 ha). Het “bewoonde” deel
hiervan lag ongeveer bij het begin van het gedrukte woord “Zuiveringsinst”. Deze
zuiveringsinstallatie werd in 1976 kennelijk zodanig aangelegd dat geen eventuele bodem-
sporen van de havezate verloren zouden gaan.
In mijn jeugd (midden vorige eeuw) was de Molenweg op deze kaart nog een zandpad en
werd toen in de volksmond de Molensteeg genoemd.

(Breedenhorst-01a.jpg)
Stafkaart (1996) van het gebied rond “De Breedenhorst”

Schaal van stafkaart Breedenhorst-01a.jpg: het raster is hier 1000 x 1000 meter.

q Ref. www.kuijsten.de/atlas/ov/heino.html
Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870, Plattegrond gemeente Heino.
Deze website bevat een plattegrond (kaart) van de gemeente Heino, getekend door J.
Kuyper, met daaronder een opmerking over Heino met toendertijd “1875 inwoners in een
gebied van 3072 ha”.
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(Breedenhorst-01b.jpg)
Kuyper’s plattegrond van de gemeente Heino uit ± 1865

Op deze vrij gedetaïlleerde kaart uit ±1865 wordt de vroegere ligging van de havezate “de
Breedenhorst” nog aangegeven.

(Breedenhorst-01bb.jpg)
Uitgesneden deel van Kuyper’s plattegrond, waarop “De Breedenhorst”

q Ref. www.dewoonomgeving.nl/index.cfm
Minuutkaart  (originele tekening schaal 1:2500) van het Middelblok te Heino met teksten in
het Frans, gemaakt tussen het eind van de Franse overheersing (1795 – 1813) en 1832 door
W. van Wijngaarden (landmeter 1e klasse); globale datering: ± 1813.
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(Breedenhorst-01c.jpg)
Minuutkaart door W. van Wijngaarden, Landmeter 1e klasse, van het Middelblok te

Heino uit ± 1813.

Hieronder een uitgesneden deel van deze minuutkaart, met daarop het grondgebied van de
voormalige havezate “de Breedenhorst”.

(Breedenhorst-01cc.jpg)
Uitgesneden deel minuutkaart uit ± 1813 met het gebied van “De Breedenhorst”
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Noot JJ:
Begin maart 1813 wordt de landmeter W. van Wijngaarden aangewezen om de
percelen in Heino op te meten. Uitvoerige aanwijzingen worden aan de maire
gegeven om hem alle benodigde hulp te geven. In augustus is de opmeting van de
percelen halverwege. Van Wijngaarden heeft dan de secties de Veldhoek, het
Middelblok en het Broek opgemeten zoals blijkt uit de bewaard gebleven
minuutkaarten. De ineenstorting van het Napoleontische rijk na de slag bij Leipzig in
oktober 1813 heeft ook gevolgen voor de kadastrale werkzaamheden in Heino. De
Franse ambtenaren verdwijnen en de directeur der directe belastingen in Overijssel,
mr. E.A. Daendels, onder wiens directie ook het kadaster valt, levert zijn archieven
in en staakt zijn werkzaamheden. In Heino blijft het werk tot eind 1817 onafgemaakt
liggen. Dan wordt de invoering van het kadaster weer ter hand genomen.
De letters op dit soort minuutkaarten met Franse teksten hebben de volgende
betekenis: B(ois): eikenbos, J(ardin): tuin, P(rairie): weiland of hooiland, T(erres):
bouwland  en V(erger): boomgaard.

q Ref.
www.archeologienet.nl/divapilots/newlayout/index.cfm?fa=changemapservice&servicename=h
co

Molenweg, Heino:

(Breedenhorst-01d.jpg)
Kadasterkaart uit ± 1813 met het gebied van “De Breedenhorst”

q Ref. http://www.kb.nl/webexpo/atlassen.html
De “Atlas van der Hagen” en de “Atlas Beudeker” zijn een gezamenlijk project van de
Koninklijke Bibliotheek en de British Library. Dit project leidde tot de digitalisering van de
“Atlas van der Hagen” (uit ± 1690) en de “Atlas Beudeker” (uit ± 1750). Terwijl de “Atlas
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van der Hagen” topografische beelden en prenten van de hele wereld toont, wijdt de “Atlas
Beudeker” zich geheel aan de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
Onderstaand gedigitaliseerd uitgesneden deel van de “Atlas van der Hagen” uit ± 1690 geeft
de globale ligging van de havezate ”de Breenhorst” bij “Heyne” weer.

(AtlasVDH.jpg))
Uitgesneden deel van de “Atlas van der Hagen” uit ± 1690

Overigens staat op deze kaart de havezate wel wat erg ver oostelijk van de Nieuwe Wetering
aangegeven.. Mogelijk werd de cartering hierbij indertijd enigszins beinvloed door de vrij
lange en brede oprijlaan vanuit het oosten tot dit ridderlijke landgoed.

In de zuid-oost hoek van de Molenweg en de Nieuwe Wetering staat hierop de 1690-lokatie
van een molen weergegeven. Vanwege deze molen zijn zeer waarschijnlijk indertijd de
huidige veldnamen “Molenweg” en “Molensloot” (zie de vorige stafkaart uit 1996) ontstaan.
Deze korenmolen komt echter op de hiervoor gegeven kadasterkaart uit 1813 en op de hier
verderop in het boek van  Gevers en Mensema gegeven “Van Hooff kaart” uit 1781 op deze
plaats niet meer voor. Wel wordt op deze laatste kaart aan de andere kant van de Nieuwe
Wetering op enkele honderden meters stroomafwaarts een “Heinose Molen” weergegeven.
Pas veel later werd er op de oorspronkelijke plaats van de korenmolen aan de Molenweg een
klein glastuinbouwbedrijfje (fam. Beltman) gevestigd.
Aan de andere kant van de Molenweg lag een spijker (of spieker) voor de graanopslag, zie
de minuutkaart in Breedenhorst-01cc.jpg.

Informatie over “De Breedenhorst”

q Ref. www.kasteleninoverijssel.nl/pages/bredenhorst.htm
Sinds 1300 bestond deze havezate reeds. Ten noord-oosten van de kruising van de
Molenweg met de Nieuwe Wetering lag sinds ongeveer 1300 de enige havezate die
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Liederholthuis rijk is geweest, de Bredenhorst; ook wel de Breedenhorst, de Breënhorst of
de Breenhorst genoemd.

(Breedenhorst-02a.jpg)
Tekening uit ± 1750 (Overijssels Museum Zwolle)

In een tekening uit ongeveer 1750 (bewaard in het Overijssels Museum te Zwolle) is het
verdwenen buitengoed te zien. Het buitengoed was vanaf de omliggende landerijen goed
zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens torenen uit boven de bomenrij; aan de
wegkant ligt het benedenhuis verscholen achter loofbundels. Dichtbij staat het vijftiende-
eeuwse landhuis, uitkijkend over de grachten en het voorplein. Het buitengoed had
witgepleisterde muren met kruisvensters en ankers, sierlijke gevels en schoorstenen. Ook
was er een park aangelegd met vijvers en gazons.
De Breedenhorst was de enige riddermatige hofstede in de marke Heino. Van de oudste
geschiedenis van deze middeleeuwse havezate valt alleen te vertellen dat het een open huis
was van de bisschop van Utrecht, beleend aan derden, met als functie het onderbrengen van
krijgsvolk.
Van oudsher was de “Breënhorst” in het bezit van de heren van Rechteren. ‘t Rozendael viel
zelfs onder de bijbehorende landerijen. In 1804 echter werd het huis afgebroken en nu is het
een boerderij, vallende onder de landerijen van ‘t Rozendael.

Noot JJ:
Gezien het handschrift onder bovenstaande tekening, zou deze van de hand van
Andries Schoemaker kunnen zijn. Deze gewassen tekening staat ook in het boek
“Overijsselse Buitenplaatsen”, door Jhr. Dr. H.W.M. van der Wyck en Drs. J.
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Enklaar-Lagendijk, 1983; zie nr. 46 aldaar. Enige aanvullende informatie wordt er
echter niet gegeven.
Benedenhuis = inpandige personeelswoning

q Ref. www.afslagheino.nl/Inhoud/Gebouwen%20en%20landgoederen/Breedenhorst.htm
Eigenlijk zou dit pand niet opgenomen moeten worden in de rubriek “Gebouwen en
Landgoederen”. Immers, de Breedenhorst bestaat niet meer. In allerlei heemkundige
verhalen echter doemt deze naam telkens weer op, en daarom behandelen wij hem hier ook
maar even. Op zich ook wel weer terecht omdat “Den Breedenhorst” toch een belangrijke
rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Heino.
De Breedenhorst was in haar tijd (net na 1300) eigenlijk de enige echte havezathe in Heino.
We kenden wel meerdere spiekers, maar echte havezathes maar één. Later kwam daar door
een gemeentelijke herindeling “Den Alerdinck” bij. De Breedenhorst lag op een landgoed
tussen Heino en Lierderholthuis in de hoek Molenweg en de Nieuwe Wetering, achter de
boerderij van de familie Snel.

(Breedenhorst-02b.jpg)
Oude pentekening van “‘t Adelyk huys Breënhorst in Zallandt”

Volgens deze oude pentekening moet de Breedenhorst er vroeger dus ongeveer zo uitgezien
hebben.
De bewoners
Op de Breedenhorst hebben meerdere invloedrijke families gewoond. De belangrijkste
daarvan was de familie Van Rechteren. Deze familie bezat in die tijd meerdere landgoederen
en landhuizen. In de historische stukken is terug te vinden dat in 1423 Herman van Voorst
van Rechteren met de Bredenhorst werd beleend. Daarna was in 1486 het huis inzet van een
ordinaire ruzie tussen de gebroeders Van Rechteren en de gebroeders Van Langen.
Diederika van Harem, moeder van de beide Van Langens, bewoonde in die tijd de
Bredenhorst samen met haar zuster. De “overdracht” van het huis verliep echter niet erg
zachtzinnig: de dames beklaagden zich na afloop bij de Zwolse schout over blauwe plekken
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op armen en benen. De Bisschop van Utrecht besliste uiteindelijk dat De Bredenhorst toch
in het bezit van de familie Van Rechteren bleef. In het midden van 17e eeuw (in 1653 om
precies te zijn) verkocht Zeger van Rechteren tot Almelo de havezathe aan Simon van
Haersolthe, voor 43.000 gulden. Simon overleed in 1673, waarna zoon Swier van Haersolthe
het geheel erfde. Overigens begon rond die tijd de aftakeling. Vroeger was er een soort
belasting (”vuursteden”), die in korte tijd halveerde van 2 vuursteden (in 1675) naar 1
vuurstede (in 1682). In 1759 werd het geheel voor ƒ15.440,- verkocht aan Catharina Muntz,
dochter van de Heinose Schout Hendrik Muntz. Aan het eind van de 17e en begin 18e eeuw
woonde de familie Muntz op De Breedenhorst. Daarbij onder andere vader Coenraad en
zoon Hendrick, die beide schout in Heino zijn geweest.
Joan Derk van der Capellen
Eén van de beroemdste eigenaren was echter Joan Derk van der Capellen. Dat was een
handige man die (geboren in Gelderland) absoluut de politiek in wilde en hij wilde dat
bereiken via een zetel in de Overijsselse Staten. Om dat voor elkaar te krijgen, moést hij een
havezathe kopen, maar daar had hij niet de middelen voor. De oplossing vond hij in een één-
tweetje met de toenmalige eigenaar van De Breedenhorst, juffrouw Muntz. Zij leende hem
precies genoeg geld zodat hij De Breedenhorst (van haar) kon kopen. Zij kon er overigens
gewoon blijven wonen en de havezathe op elk door haar gewenst moment terugkopen.
Oftewel: het was een schijnkoop, een truc om Joan Derk eigenaar van een havezathe te
maken zodat hij door kon stomen naar de politiek. Dat lukte uiteindelijk in 1772. Overigens
konden de politici daar niets tegendoen, en keken een tijdlang met een scheef oog naar de
Joan Derk. Dat werd pas beter toen hij 1775 écht een havezathe kocht (in Avereest) en
juffrouw Muntz weer officieel De Breedenhorst terug kocht, om het in 1777 weer te
verkopen aan de familie Gansneb Tengnagel. Het geheel was toen al in verval. Aan het eind
van de 18e eeuw kwam de Bredenhorst in bezit van de familie Sloet.
Het verval
Het verval ging door in de 19e eeuw, waarbij waarschijnlijk tussen 1840 en 1860 de laatste
resten opgeruimd zijn. Eigenlijk jammer en onbegrijpelijk dat deze havezathe in verval is
geraakt, is verdwenen en nooit herbouwd. Overigens was de Breedenhorst rond de 17e en
18e eeuw een havezathe met aanzien: gedurende langere tijd vergaderde de Overijsselse
Staten in dit pand, waarvoor het zelfs verbouwd werd: er werd een “Scholtenhuijs”
aangebouwd. De naam Bredenhorst bleef voortbestaan in de gelijknamige boerderij aan de
Molenweg, sinds 1912 eigendom van de familie Snel. Deze kapitale boerderij, die zo’n 50
meter vóór het verdwenen huis staat, was oorspronkelijk waarschijnlijk een koetshuis of
bouwhuis bij de havezathe.
Stand van zaken
Mogelijk dat er de komende jaren méér ontwikkelingen zijn rond dit gebied. De Stichting
“Beheer Natuur en Landelijk Gebied” heeft plannen er een natuurontwikkelingsproject te
starten. Op het 11 ha groot gebied tussen de Nieuwe Wetering, de spoorweg en de
Molenweg wil men een natuurgebied aanleggen waardoor het wild op landgoed ‘t Rosendael
en dat van Den Alerdinck zich beter kan verplaatsen. De gemeente Raalte en de provincie
Overijssel willen wel aan dit plan meewerken, maar men wil eerst advies inwinnen bij de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en ‘t Oversticht. De reden: dit is
het gebied waar vroeger de Bredenhorst stond. Wie weet wat er nog boven tafel komt en
ehh… is het geen idee om De Bredenhorst te gaan herbouwen?

q Ref. Boek: Het dorp aan de Oude Wetering: Historisch overzicht van het dorp Lierderholthuis
        Auteurs: Leo Ogink en Ton Groot Beumer, 1977

Hoofdstuk 6: Spijkers en een havezathe
Inleiding, blz. 46
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Naast de spijkers zoals het Lierderholthuis, de Heerenbrinck, de Vrijhof, het Solenspijker en
de Kolkhof is Lierderholthuis maar één havezathe rijk geweest, n.l. de Breedenhorst.
Een havezathe verschilde van een spijker; op de eerste plaats doordat aan een havezathe
riddermatige rechten verbonden waren en men stond dan ingeschreven als lid van het
Overijssels Ridderschap. Bovendien was een havezathe qua bouw groter dan een spijker.

(Breedenhorst-02c.jpg)
De Breedenhorst

De havezathe de Breedenhorst, blz. 51 t/m 53
Ten noord-oosten van de kruising Molenweg - Nieuwe Wetering lag sinds ± 1300 de enige
havezathe die Lierderholthuis rijk is geweest, de Breedenhorst. Deze havezathe was de enige
riddermatige hofstede in de marke Heino. Van de oudste geschiedenis van deze
middeleeuwse havezathe valt alleen te vertellen dat het een open huis van de bisschop van
Utrecht was, beleend aan derden, met als functie het onderbrengen van krijgsvolk.
Naar tekeningen uit ± 1750, op het Overijssels Museum te Zwolle bewaard, kunnen we ons
het verdwenen buitengoed weer voor de geest halen.
Rientjes geeft de volgende lyrische beschrijving van de havezathe met enkele feiten die we
niet kunnen bevestigen. Leest u zelf maar.

“Uit de vlakke strekking van landerijen rondom werd het landgoed van verre
zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens beuren zich op uit de weelderig
gegroeide zwaargekroonde bomenrij; aan de wegkant ligt het benedenhuis
onzichtbaar, achter de dikke loofbundels veilig weggedoken. Dichtbij staat het
vijftiende eeuwse of nog oudere landhuis hoog schouwend uit de grachten over het
voorplein; witgepleisterde muren met kruisvensters en ankers, sierlijke geveltoppen
en schoor. stenen plinkende windvaan op de nokken. Daarachter lag een parkaanleg
van vijvers en gazons langzaam uitkomend op donkere lanen en akkermaalbosjes,
waartussen de bouwen weilanden zich uitstrekten tot het erve Molenstege toe.”
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(Breedenhorst-02d.jpg)
Twee aanzichten van ‘t adelijk huis “Breënhorst” in Zalland

Van oudsher was de “Breënhorst” in het bezit van de heren Van Rechteren. Omstreeks 1400
vinden wij in Heino reeds de naam Herman van Rechteren. Het bezit van de Van Rechterens
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is éénmaal betwist geweest, waarbij de edelman Roelof van Langen in geschil lag met
Frederik van Rechteren over het goed “ten Kreijenschate”, het Rozendael en vooral over het
huis “de Breënhorst”, gelegen “onder den clockenslag van ter Heyne”. Die twist over de
Breedenhorst bestond al sinds 1486. Op 21 juli 1492 heeft de bisschop van Utrecht, David
van Bourgondië, de uitspraak van de rechter bevestigd; Roelof van Langen werd in het
ongelijk gesteld en Frederik van Rechteren bleef in het bezit van de Breedenhorst.
In 1568 zien wij Johan van Rechteren als markerichter van Heino.
Aan de Breedenhorst behoorden vele erven. Vandaar misschien het oude vertelsel, dat de
heren van Rechteren over hun eigen gronden naar Deventer konden rijden!
Op het einde van de 16e eeuw was Adolf van Rechteren eigenaar van de Breedenhorst en hij
was gehuwd met Lucia van Reede. Hun portretten worden nog bewaard ten huize van de van
Rechterens bij Dalfsen.
In 1578 stond op de landdagen van het Ridderschap, als heer van de Breedenhorst, Gert van
Wollen ingeschreven, terwijl in 1628 Jan Reinhard van Rechteren tot de Breedenhorst lid
was van de Staten-gecommiteerden te Zwolle.
Tegen het midden van de 17e eeuw ontmoeten wij weer andere eigenaars. In 1652 heeft de
heer van Rechteren tot Almeloo de Breedenhorst verkocht aan Simon van Haersolthe voor
de som van 43.000 gulden.
In 1707 was Willem van Haersolthe drost van IJselmuiden, heer van de Breedenhorst en
markerichter van Heino. Hij was ook heer van Staverden en daarom zien wij in 1745
mevrouw van Staverden als “tuchthoudersche” van de Breedenhorst genoemd.
Het geslacht van Haersolthe behoorde tot de oudste Overijsselse geslachten. Het was in de
14e eeuw reeds gevestigd op Zuthem, later op de IJrst, op de Kranenburg en op de
Breedenhorst.
Meer dan een eeuw bleef de Breedenhorst aan dit geslacht. In augustus 1720 trouwde er
Antony Swier van Haersolthe met Conradina van Dedum van de Gelder. Op 17 juli 1759
onder Coenraad Willem van Haersolthe gaat de Breedenhorst door aankoop over in
eigendom aan Mej. C. Muntz, dochter van Hendrik Muntz, die schout van Heino was.
In 1762 kocht zij nog het erve Molenstege en de katerstede Jan Wevers er bij. Leden van het
Veluwse riddergeslacht Muntz komen voor als schout van Heino, burgemeester van Zwolle,
secretaris van Kampen en richter van Haaksbergen.
In 1769 ging de havezathe van Mej. Muntz over op Joan Derk van der Capellen, die op 20
oktober 1772 zitting nam in de Staten Generaal als bekend Overijssels politicus. Mej. Muntz
bleef op de Breedenhorst wonen met het recht van renversaal, d.i. het recht om de havezathe
te kunnen terugkopen. Toen echter Joan Derk de gelegenheid had gehad om de havezathe de
Pol, tussen IJhorst en Avereest aan het riviertje de Reest, aan te kopen, ging in 1775 de
Breedenhorst weer over aan haar oorspronkelijke eigenaresse.
Haar erfgenamen hebben het goed in 1777 verkocht aan de familie Gansneb Tengnagel tot
Luttenberg. Het was douairière M.Th. Gansneb Tengnagel die in 1788 met de Breedenhorst
beleend werd.
In 1832 werd baron Coeraad Sloet eigenaar van de Breedenhorst en hij liet in ± 1850 deze
havezathe slopen.

q Ref. www.historischetopografie.nl/scheffer/blad34.pdf#search=%2282%20breenhorst%22
In het Internet-artikel “Bijdragen tot de Historische Topografie van Nederland” door Bert
Kolkman wordt vermeld:

In 1873 kocht Johannes Scheffer (1832-1886), gemeentearchivaris te Rotterdam,
honderden topografische tekeningen en prenten, grotendeels afkomstig uit de Atlas van
Brouërius van Nidek. Deze collectie, aangevuld met tekeningen van Craandijk, wordt
thans bewaard in de Gemeentebibliotheek van Rotterdam.
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Hieruit komt onderstaande pentekening van de Breedenhorst, van Jacobus Stellingwerf met
als ondertitel: “Breënhorst, tussen Deventer en Swol in Sallant”.

(Breedenhorst-02e.jpg)
Breënhorst tussen Deventer en Swol in Sallant, door Jacobus Stellingwerf

P.S.
Bovenstaande afdruk (met een veel hogere resolutie dan die op het Internet) werd met dank
ontvangen van Bert Kolkman.

q Ref. Boek: De Havezaten in Salland en hun Bewoners
        Auteurs: Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997.

Blz. 159: Schoutambt Heino
Het schoutambt Heino l) lag ten zuidoosten van de stad Zwolle en was het kleinste
administratieve ressort in Salland. Het ambt bestond uit één enkele marke, met daarin het
kerkdorp Heino, vroeger ook wel Ter Heyne genoemd.2)

De marke was in een zestal wijken of rotten verdeeld. De havezate Bredenhorst lag in de
Heerenbrinksrot aan de Nieuwe Wetering. Het beroep van de predikant te Heino was een
recht van de gezamenlijke goedsheren. Als zodanig had ook de bezitter van de Bredenhorst
een stem.3)

Ten tijde van de Republiek werden te Heino dikwijls vergaderingen van Ridderschap en
Steden gehouden. Daartoe werd zelfs aan het huis van de schout een kamer gebouwd op
kosten van het gewest. Nadat echter later de statenvergaderingen gewoonlijk in één der drie
steden Deventer, Kampen of Zwolle werden gehouden, werd de kamer in 1752 verkocht.4)

Bij de administratieve indeling van 1811 bestond de nieuwe burgerlijke gemeente Heino
aanvankelijk alleen uit het gebied van het voormalige schoutambt. In 1818 werd er echter
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een gedeelte van de gemeente Dalfsen aan toegevoegd, met name het ten zuiden van de
Twentse weg gelegen gedeelte van de buurschap Lenthe. Daardoor kwam de havezate den
Alerdinck mede in de gemeente Heino te liggen.5)

Onder de in 1841 vermelde buitenplaatsen vinden we de Gunne, het Rozendal, de
Vlaminkhorst en het nabij de Bredenhorst liggende huis Heerenbrink.6)

Referenties “Schoutambt Heino”:
1) De Beer e.a., De archieven van Overijssel, 10.
2) Van Engelen van der Veen, Marken, 41.
3) Bachiene, De Overijsselse Synode, 49.
4) Teg. Staat, IV, 66.
5) Hendriks, De grenzen, 30.
6) RAO. Archief gouverneur van Overijssel, 4e divisie, 1841/42.

Blz. 160 t/m 165: De Bredenhorst
Onder de klokslag van Heino lag aan de Nieuwe Wetering de havezate de Bredenhorst.
Reeds in 1382 hield Herman van Voorst het huis te Bredenhorst tot een open huis voor de
bisschop van Utrecht.1) Zijn broer Johan van Voorst werd na diens dood met dit goed in
1409 beleend2) en na Johans dood diens dochter Agnes in 1417.3)

In 1423 werden Herman (van Voorst) van Rechteren en Hendrik Borre van Amerongen kort
na elkaar met het huis beleend.4) Een tweetal jaren later verkochten de gebroeders Arent en
Zweder van Warmelo aan Frederik van Heeckeren van Rechteren “die hofstede geheten de
Bredenhorst” in het kerspel van Heino, met een waar in Dalmsholte, welke goederen
afkomstig waren van wijlen Agnes (van Voorst), de vrouw van Geert van Hackfort.5)

Frederik van Heeckeren verscheen reeds in 1411 in de Ridderschap van Salland. Door zijn
huwelijk met Cunegonda van Polanen, die het huis Keppel aanbracht, mocht hij ook deel
uitmaken van de Zutphense ridderschap. Omstreeks 1420 werd hij aangesteld tot drost van
Coevorden en Drente. Het goed de Bredenhorst gaf hij in 1457 in achterleen uit aan zijn
zwager Alef van Haren, de man van Sophia van Heeckeren.6) Bij dit goed behoorde ook de
windmolen, alsmede tienden die vroeger in het bezit waren geweest van Alyt van Endenicht,
en ten slotte het erve en goed het “Moinkehuys”, eveneens te Heino gelegen.
Ook Alef van Haren was drost van Drente, van 1442 tot 1450. Samen met zijn zoon Frederik
gaf hij aan zijn neef Otto van Rechteren Frederikszoon een schuldbekentenis af onder
zekerstelling van de erven Kreyenschote en het Rosendaal, alsmede het huis en de hofstede
de Bredenhorst.7) Ondanks het bezit van dit goed door de Van Harens gaf de bisschop nog in
1486 toestemming aan zijn leenman Derk Borre van Amerongen om het huis Bredenhorst te
verpanden.8) Nog in 1498 vinden we deze Derk Borre met dit goed beleend.9)

Inmiddels was in 1486 een proces ontstaan tussen de gebroeders Johan, Alof en Zeger van
Rechteren enerzijds en Engelbert en Roelof van Langen anderzijds over het bezit van het
huis, dat toen bewoond werd door Margaretha van Haren Alefsdochter en haar zuster
Diderika, de moeder der beide Van Langens.10) De ontruiming door de broers Van
Rechteren was blijkbaar niet geheel zonder schade voor de dames afgelopen, aangezien zij
zich voor de schout van Zwolle beklaagden over blauwe plekken op armen en benen. De
bisschop stelde echter de Van Rechterens in het gelijk.11)
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(Breedenhorst-03a.jpg)
Kaart van de havezate Bredenhorst en de buitenplaats Heerenbrink

nabij de Nieuwe Wetering te Heino, door H. van Hooff, 1781.

(Breedenhorst-03b.jpg)
Pentekening door J. Stellingwerf (?) van de havezate Bredenhorst

bij Heino (begin 18e eeuw)
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(Breedenhorst-03c.jpg)
‘t Adelyk huys Breënhorst in Zallandt,

pentekening door J. Stellingwerf (?), begin l8e eeuw

Het huis de Bredenhorst, weer in de schoot der familie Van Rechteren teruggekeerd, was in
1520 eigendom van Zeger van Rechteren, die gehuwd was met Meehteld van Doornick.
Voor het zieleheil van hun ouders, vrienden en magen stichtten zij een groot aantal missen,
alsmede een rente om een priester te onderhouden, ten behoeve van de kapel op het huis de
Bredenhorst.12)

Zonder kinderen overleden zij, waarna Hendrik van Rechteren tot Almelo zijn broer,
eveneens Zeger geheten, in 1531 met de Bredenhorst beleende.13) Ook werd later
toestemming gegeven om aan Johanna van Erp, de vrouw van Zeger, het vruchtgebruik te
schenken.14) Na hun kinderloos overlijden noemde de heer van Rechteren, Adolf van
Rechteren, zich ook heer van de Bredenhorst. Hij werd in deze goederen opgevolgd door
zijn broer Zeger van 1602 tot 1603. Zijn weduwe, Margaretha van Munster, hertrouwde met
Paulus Redicus, kapitein in Spaanse dienst, waardoor het contact met de familie blijkbaar
verbroken werd.15) Haar erfgenamen lieten in 1650 “eene olde eyken kiste, met veele ysere
banden beslagen, met twie olde franse ronde cofferkens ende noch twie platte vierkante
eyken schryntjes” uit het huis de Bredenhorst halen, de inhoud visiteren en weer
toezegelen.16)

Toen reeds was haar zoon Johan van Rechteren, heer van Rechteren, Almelo, Bredenhorst
en Millingen, overleden en in het bezit van de Bredenhorst opgevolgd door zijn jongste zoon
Jan Reinhard. Deze was gedoopt te Zwolle in 1628 en overleed door een val van zijn paard
op de markt te Oldenzaal in 1649, waarna hij begraven werd te Almelo.
Zijn broer Zeger van Rechteren tot Almelo ging in 1653 over tot de verkoop van de
Bredenhorst en ontsloeg daarvoor het goed uit het Almelose leenverband.17) Koper van de
havezate werd Simon van Haersolte tot Swaluwenborg, ritmeester, zoon van Swier van
Haersolte tot Haerst en Johanna van Doorninck. Hij was in 1651 gehuwd met Adriana
Josina Bentinck, dochter van Willem Bentinck en Anna Grauwert. Nadat hij met de
Bredenhorst beleend was,18) voor welk goed hij f 43.000,- had betaald, werd hij toegelaten
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tot de Ridderschap.19) In 1657, tijdens het beleg van Hasselt, trok hij met enige ruiters naar
Rouveen, waar ze 34 Deventer infanteristen gevangen namen; in 1665 was hij met zijn
regiment in het leger te Dieren.20) Als kolonel overleed hij in 1673, zijn vrouw in 1685.
Hun zoon Swier van Haersolte erfde de havezate, waarvan hij in 1679 verschreven werd ten
landdage.21) Ongehuwd overleed hij nog in datzelfde jaar. Het huis de Bredenhorst schijnt
hierna in verval te zijn geraakt. Werd het huis in 1675 nog voor twee vuursteden in de
belasting aangeslagen, in 1682 was dit voor maar één enkele.22)

(Breedenhorst-03d.jpg)
‘t Huys Breënhorst, gelegen tussen Zwoll en Deventer,

gekleurde tekening door A. Schoemaker, 1731/33 naar een andere

Erfgenamen waren zijn broer Willem van Haersolte tot Swaluwenborg en Staverden en zijn
zuster Johanna, gehuwd met Anthony van Haersolte tot Elsen. Gezamenlijk werden zij in
1686 beleend.23) Na Willems dood viel de havezate de Bredenhorst geheel aan haar toe, en
zij werd er in 1695 mee beleend.24) In 1707 droeg Johanna het huis over aan haar zoon
Willem van Haersolte tot Elsen.25)

Bij akte van boedelscheiding van 11 maart 1711 viel de Twentse havezate Elsen toe aan
Willem, die daarvan reeds in 1701 was geadmitteerd.26) De Bredenhorst gaf hij daarop terug
aan zijn moeder, die het goed overdroeg aan haar jongere zoon Anthony Swier. De belening
volgde pas in 1715,27) in welk jaar deze laatste ook werd toegelaten tot de Ridderschap van
Overijssel. In 1720 huwde hij met Coenradina Wilhelmina van Dedem, dochter van
Coenraad Willem van Dedem tot de Gelder. Niet alleen was hij ook eigenaar van de huizen
Staverden op de Veluwe en de Zwaluwenborg bij Elburg, maar hij erfde in 1730 ook nog
van zijn broer Willem de havezate Elsen, ten zuiden van het stadje Rijssen. Anthony Swier
van Haersolte overleed in 1733, al zijn goederen nalatend aan zijn zoon Coenraad Willem,
die, nog minderjarig, in 1734 met de Bredenhorst werd beleend.28) Zijn moeder kwam op dit
huis wonen. Dit werd daartoe wellicht verbouwd. Was de havezate in 1711 nog getaxeerd op
f 25.000,-, in 1733 werd de douairière Van Haersolte, voor wat betreft de Bredenhorst,
aangeslagen voor 47.000 gulden.29) Zij stierf in 1751.
De goederen te Heino werden in 1759 voor 15.440 gulden verkocht aan Catharina Muntz.30)

Deze was een dochter van de schout van Heino Hendrik Muntz en Eva Margrieta van de
Sluysen. De familie bewoonde in 1752 een huis in het Herenbrinkerrot onder Heino,
tellende drie vuursteden en een panoven. In de taxatie van de 1000e penning werden ze
aangeslagen voor 33.181 gulden.31)
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Catharina Muntz verkocht de havezate in 1769 aan Johan Derk van der Capellen, echter met
recht van terugkoop. Van der Capellen was in 1766 gehuwd met Hillegonda Anna Bentinck,
dochter van Willem Hendrik Bentinck tot Wittenstein, Werkeren en Ahnem. Hij verzocht in
1770 te worden geadmitteerd ten landdage, hetgeen hem pas in 1772 gelukte.32) Catharina
Muntz, die al die tijd in haar huis was blijven wonen, kocht de havezate in 1775 van hem
terug, nadat hij de havezate de Pol bij IJhorst had verworven.33) In 1778 werd Pieter Hubert
namens de erfgenamen van Catharina Muntz met het goed beleend.34) Tevens werd
goedkeuring verkregen van de verkoop van de havezate aan Borchard Herman Gansneb
genaamd Tengnagel, die zich vervolgens met de Bredenhorst liet belenen.
De door Gapsneb verworven havezate werd aldus omschreven: “het huis en wheere, hoven,
plantagiën, c.a., bij C. Muntz zelf bewoond en gebruikt, bezwaard met 4 vuursteden,
alsmede de havezathe de Bredenhorst, vanouds op de register van de verponding en
contributie genaemd ‘t Jan Teunissen, met de last van de brugge te onderhouden, bezwaard
met 1 vuurstede” .35) Gansneb bezat toen ook reeds de havezate de Luttenberg onder Raalte,
waarvan hij sinds 1759 was verschreven. Zijn weduwe Samuelle Theophile Smits bewoonde
in 1795 met acht huisgenoten een huis aan het Herenbrinkerrot, welk huis zij, behalve de
havezate de Bredenhorst, had geërfd.36)

Later kwamen deze goederen aan haar dochter Maria Mechteld Florentina, die in 1789 was
gehuwd met Coenraad Willem Sloet tot Tweenijenhuizen. Als één der laatsten werd deze
opgenomen in 1791 in de Ridderschap. Door koning Willem I werd hij benoemd in de
nieuwe Ridderschap en werd hem de titel van baron verleend. Hij was lid van de Provinciale
Staten en Commandeur der Duitse Orde. Sloet en zijn vrouw verkochten in 1804 aan
Willem Johan Knoppert en zijn “gemalinne” Alexandrine Maria van Oldeneel het
Muntzhuis c.a. aan de Nieuwe Wetering. De nieuwe eigenaars, eveneens bezitters van het
nabij gelegen Herenbrink, lieten dit huis terstond afbreken.37)

Het goed de Bredenhorst zelf bleef in handen van de familie Sloet. Bij een akte van
scheiding en deling werd het, na het overlijden van dit echtpaar, in 1850 toegescheiden aan
de dochter Samuelle Theophile Sloet. De havezate omvatte circa 18 bunder en werd geschat
op f 12.025,-.38) Samuelle Sloet was reeds in 1819 gehuwd met mr. Balthasar Rutger Royer,
notaris en wethouder te Zwolle en lid der Provinciale Staten. Enige maanden na het 50-jarig
huwelijksfeest overleed zij, waarna Royer haar nog negen jaar overleefde. Van de vijf
kinderen uit dit huwelijk was het Coenradine Willemine Royer die de Bredenhorst erfde.
Het goed werd toen gewaardeerd op circa f 33.000,-.39) Ofschoon zij in 1903 overleed, werd
haar nalatenschap eerst in 1911 verdeeld, waarbij haar man mr. Willem Diderik Coninck
Liefsting het goed kreeg toebedeeld.40) Hij was in 1821 te Hellendoorn geboren als zoon van
de predikant aldaar Johannes Coninck Liefsting en Catharina Wilhelmina van Halsema. Als
oud-rechter aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle overleed hij op 90-jarige leeftijd.
Zijn erfgenamen verkochten in 1912 de boerenplaats de Bredenhorst, groot circa 20 ha, voor
f 40.000,- aan Herm Jan Snel, landbouwer te Heino.41)

Herm Jan Snel was geboren te Zwollerkerspel, Berkum, in 1852 als zoon van de landbouwer
Reint Snel en Geessien Schrooten en huwde in 1885 met Gesina Hendrika Lochtenbelt uit
Schelle. Zij overleed in 1924 te Heino. Bij testament had zij het vruchtgebruik van de
Bredenhorst gelegateerd aan haar man.42) De bezitting viel toe aan haar twee zoons: Evert
Jan, die van het oude huisperceel de zuidelijke helft verkreeg en Gerrit Jan, die eigenaar
werd van de noordelijke helft.43) In 1927 werden de aanwezige sloten gedempt en het terrein
herkaveld.
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(Breedenhorst-03e.jpg)
Kaart van de havezate Bredenhorst aan de Nieuwe Wetering,

naar de kadastrale minuutkaart door Van Wijngaarden, ca. 1813,
Gemeente Heino, sectie D (1e blad), nr. 152

Referenties “De Bredenhorst”:
  1) Muller, Registers, 713.
  2) Muller, Catalogus, inv. nr. 272, fol. 68.
  3) Idem, fol. 91.
  4) Idem, fol. 110v. en fol. 111.
  5) RAO. Graswinckel-Hardenberg, Archief Rechteren, inv. nr. 1007.
  6) RAO. Huisarchief Almelo (voorl. inv. nr. 207, fol. 23v).
  7) Idem (voorl. inv. nr. 2620, 21.12.1461).
  8) Van Doorninck, Register, D 446.
  9) Idem, E 83.
10) RAO. Huisarchief Almelo (voorl. inv. nrs. 275 en 2620).
11) Muller, Reg. bisschoppen, lIl, nr. 4780.
12) Van Doorninck, Register, E 399 en 400.
13) RAO. Huisarchief Almelo (voorl. inv. nr. 208, fol. 10).
14) Idem (fol. 43).
15) RAO. Recht. arch. Heino, inv. nr. 1, rol. 59v.
16) Idem, fol. 66.
17) RAO. Huisarchief Almelo (voorl. inv. nr. 211, fol. 95).
18) RAO. Prov. leenregister 1638-1660, fol. 352; 1661-1687, fol. 79.
19) Van Doorninck, Geslachtkundige aantetkeningen, 200.
20) L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, ‘sGravenh. 1669, IV, 174 en V, 518.
21) RAO. Prov. leenregister 1661-1687, fol. 119v.
22) RAO. Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv. nrs. 2568 en 2575.
23) RAO. Prov. leenregister 1661-1687, fol. 119v.
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24) Idem, 1693-1722, fol. 32.
25) Idem, fol. 136.
26) Idem, fol. 212v.
27) Idem, 1728-1734, fol. 145.
28) Idem, fol. 209.
29) RAG. Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv. nrs. 2546 en 2549, fol. 272.
30) RAG. Prov. leenregister 1757-1763, fol. 89v en 108v.
31) RAG. Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv. nrs. 2549-2560.
32) Van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, 376.
33) RAO. Prov. leenregister 1774-1779, fol. 20v.
34) Idem, fol. 88.
35) RAO. Recht. arch. Heino, inv. nr. 9 (8.5.1778).
36) RAO. Statenarchief (Inv. Ter Kuile) inv. nr. 5330.
37) RAO. Huisarchief Vilsteren (ongeordend).
38) W. van der Gronden, nots. te Zwolle, 15.8.1850 (Hyp. kant. Zwolle, dl. 76)111).
39) A.J. Scriverius, nots. te Zwolle, 14.10.1878 (Hyp. kant. Zwolle, dl. 288/51).
40) Onderhandse akte 25.2.1911 (Hyp. kant. Zwolle, dl. 553/36).
41) C.B.H. Royer, nots. te Zwolle, 15.3.1912 (Hyp. kant. Zwolle, dl. 563/121).
42) A.M. Schaapma, nots. te Zwolle, 27.9.1917.
43) R.F.H. Bourichter, nots. te Heino, 23.10.1924 (Hyp. kant. Zwolle, dl. 695/130).

Noot JJ:
De hiervoor gegeven kaart van Van Hooff uit 1781 maakt vermoedelijk deel uit van
de zogenaamde “Hottinger-atlas”, kaarten met een militaire achtergrond.

Diversen

q Ref. www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/almelo/regest.asp?entry=235
Huisarchief Almelo - Regestenlijst 1154-1578, 853,
1523 december 15 (up dinxedach nae sancte Lutiendach)
Harman van den Busch, richter der stad Zwolle, verklaart dat, op eis van Gheeryt
Vyllrevanck, als gevolmachtigde van juffer Mechtelt van Dornynck, weduwe van jonker
Zeyger van Rechteren, Goert Alfferssoene en Johan Gertsz een getuigenis hebben afgelegd
waarin zij verklaren dat het erve Breedenhorst in het kerspel van der Heyne, dat gelegen is
naast de woning van wijlen Van Rechteren, niet wordt aangeslagen in de schattingen, dat er
geen stukken land zijn bijgevoegd en dat het van ouds een erve is, op welk erve
eerstgenoemde getuige meer dan zeventien jaar bouwman is geweest.

q Ref.
www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/almelo/regest.asp?archief=haa&id=
733

Huisarchief Almelo - Regestenlijst 1154-1578, 722: 1498 september 15
(In den chore der prochykercken van Kessel des stichts van Luydick, tusschen één ende
tween uren nae middach).
Thomas Oedynck, ander genaamd van Borken, Luiks notaris, verklaart dat jonker Zeger van
Voerst, als oom, Weernaer Duysterbeeck, burgemeester van Zwoll, en Aernt van
Huysweerden, raadsheer der stad Zwoll, aan de zijde van Adolph van Rechteren, zoon van
wijlen heer Otte van Rechteren, ridder, als bruidegom, en heer Henrick van Ranst, ridder,
heer tot Boxtel, Kessel en Eghom, heer Jan van Hoern, ridder, broeder tot Gaesbeeck en
heer van Baussignis, Brijmoers etc., en Henrick van Doern, aan de zijde van juffer
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Katheryne, dochter van Jan die Cock, heer tot Oppijnen, als bruid, de huwelijksvoorwaarden
tussen hen hebben vastgesteld, waarbij is bepaald:
• dat Adolph zal aanbrengen de tienden te Daerle in het kerspel Hellendoern (waard ca.

200 mudden rogge per jaar); de hof met de tienden te Lottenberch in het kerspel Raelte
(waard ca. 200 mudden rogge per jaar); het erve Wechterholte in het kerspel Wije
(waard ca. 60 mudden rogge per jaar); één erve gelegen in het kerspel ter Heyne en één
in het kerspel Ommen (samen waard ca. 30 à 40 mudden rogge per jaar); zijn derde deel
in het huis, de molen en verdere goederen groot ca. 50 morgen geheten de Breedenhorst
en zijn verdere goederen die hij heeft of nog zal krijgen;

• dat Jan die Cock aan zijn dochter zal meegeven het goed Thetinxweert gelegen in Alde
Avezaet in de Betuwe en de Rossemschenweert te Drumpt op het veer over de Lingen,
samen eertijds gekocht voor 2800 Rijnse guldens, onder nader genoemde voorwaarden;

• dat heer Henrick van Ranst, heer tot Boxtel, en zijn echtgenote vrouwe Henrick hebben
beloofd dat de bruid, als petekind van vrouw Henrick, na hun dood zal krijgen een
jaarlijkse rente van 50 Rijnse guldens uit vier morgen land in de Voetacker in het kerspel
Malsen, uit vijf morgen land in de parochie Deyl, uit 3½ morgen land te Malsen en uit
hun verdere goederen in de Tyelreweerdt;

• dat Jan de Cock en de vrouwe van Boxtel de uitzet en kleren voor de bruid zullen geven;
• dat de heer van Baussignis en zijn vrouw Adriana van Boxtel afstand zullen doen van al

hun rechten op de goederen afkomstig van de heer en vrouwe van Boxtel, gelegen in
Gelre, ten behoeve van de kinderen van Jan die Cock, waarop Jan die Cock en Adolph
van Rechteren afstand doen van alle rechten op die goederen die gelegen zijn in Boxtel,
Kessell, Breda en verder in Brabant en Luydick.

Origineel charter (inv.nr. 83), waarvan alle zegels van de bruidegom, de vader van de bruid,
en de huwelijksvrienden zijn afgevallen behalve die van Henrick van Ranst en van Henrick
van Doern; en met de signatuur van de notaris.

Noot JJ:
Een morgen is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Hiermee werd een gebied
aangeduid dat in één ochtend (morgen) kon worden geploegd. De grootte van dit
oppervlak was echter zéér streekgebonden. De hier hoogst waarschijnlijk bedoelde
“Gelderse morgen” was ongeveer 0,318 hectare groot.
Uitgaande van deze 0,318 hectare per morgen, was de totale oppervlakte van de
havezate “De Breedenhorst” toen dus ongeveer 16 hectare.

q Ref. Copie schriftelijke informatie, ontvangen van Secretariaat van “Omheining”,
  Vereniging voor Heemkunde te Heino: www.omheining.net/

De Breedenhorst
adres:
categorie:

Huisarchief Rechteren. Het toegangsnummer op het RAO is 224.1.
Blz. 150.
Nr. 1007 Hofstede de Breedenhorst jaar 1425.
Nr. 1008 Diverse stukken van de Breedenhorst jaren 1532 - 1562.
Nr. 1284 Rentebrieven betreffende de goederen Kreyenschot en Veerbring.
Blz. 164: Eigendomsbewijs van het goed de Knijpe.

RAO inv. 1286:
Rentebrief groot 32 mud rogge, gaande uit het huis Breedenhorst voor Steven van Haren ten laste
van Aloff van Haren en zijn zoon Frederic, 1462. Met acte, waarbij Arnt van Bervoerde belooft, de in
den voorgaande rentebrief door Aloff en Frederic van Haren aangegane verplichtingen na te komen.
Aan de regestenlijst worden de volgende gegevens ontleend:
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29-1-1425:
Deric de Suer, ambtman in Sallant, oorkondt, dat de gebroeders Arent en Sweder van
Warmel verkocht hebben aan Frederick van Heker genaamd van Rechter de hofstede de
Bredenhorst, gelegen in het kerspel van der Heyne, benevens een waar in Damesholte,
afkomstig van wijlen Agnese, vrouw van Gherd van Hacforde.

23-2-1462:
Op Sunte Mthias' avent: Alof en zoon Frederick van Haeren erkennen verkocht te hebben
met toestemming van hun leenheer Otto van Rechteren, ridder, een rente van 32 mud rogge
's jaares, gaande uit het huis Bredenhorst, aan hun zoon en broeder Steven van Haeren, op
voorwaarde, dat, wanneer zij binnen 5 jaren die rente niet afgelost hebben, het huis
Bredenhorst aan de heer Otto zal vervallen.

10-11-1478:
Beleend Frederik van Heekeren, geheeten van Rechteren, na doode van zijner vader Otto
van Heeckeren, geheeten van Rechteren, ridder, het huis te Rechteren met toebehoor, tot
een open huis van het Sticht en verder, gelijk deze op 31 mei 1461 fol. 62 hiervoren. Doch
wordt ten aanzien van het huis te Bredenhorst, thans simpel gezegt tot 'enen open huyze
des gestichts en een borchleen ter Horst' en volgt hier: 'Item Frederic vurss. Heeft geloeft
die manne ende goede voirss. Mijnen genedigen Heren in scrifte over te sullen leveren'.

27-2-1490:
David van Bourgoengen, bisschop 't Utrecht beleent Johan van Heikeren genaamd van
Rechteren het huis Bredenhorst, gelegen ter Heyne als een open huis v.d. bisschop.

30-6-1539:
Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, keurt als leenheer goed, dat zijn broeder Zeiger
van Rechteren diens vrouw Josina van Erp den lijftocht heeft gegeven van het huis den
Bredenhorst o.a. in het kerspel van der Heyne (en van Zeigers goederen in het kerspel van
Hellendoorn).

10-9-1539:
Johan die Kock van Oppijnen, Amdt Heyns, Anthonis van Doernick, Comelis van Wieck,
Walraven van Erp en Goert van Erp maken als huwelijksvrienden huwelijksche voorwaarden
tusschen Zeger van Rechteren en Josyne van Erp, waarbij o.a. bepaald wordt, dat Zeger zal
inbrengen het huis te Eegedt c.a. in het kerspel van Hellendoorn, den Bredenhorst c.a.
gelegen ter Heyne, terwijl Josyne zal inbreng en een tiende te Nuenen, eenige hoeven in de
parochie van Beek en een huis te Herent.

16-4-1558:
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Zwolle oorkonden, dat Jacob Gaedtzdey
burger dier stad, daartoe gevorderd door Johan van Rechteren, onder ede verklaart, dat er
enig tijd geleden geschil is geweest tussen Mechteld van Doernick, weduwe van den oude
Seiger van Rechteren er eene, en den jongen Seiger van Rechteren en diens vrouw ter
andere zijde, betreffende een gift die de oude Seiger aan den jongen Seiger had gedaan en
dat laatstgenoemde hem, getuige, verschillende brieven had laten zien, waaruit bleek dat de
oude Seiger den jongen Seiger gegeven had de goederen van Bredenhorst in het kerspel
van Heyno op voorwaarde, dat wanneer laatstgenoemde zonder wettige nakomelingen
overleed, de goederen zouden komen aan die van Rechteren, van wie ze afkomstig waren.

29-11-1569: (binnen onser stadt van Zwolle)
Philips, koning van Castilliën enz. heer van Overijssel, beleent door bemiddeling van heer
Boldewijn van Roon, ridder gecommitterde van den stadhouder van Overijssel, Johan van
Hekeren van Rechteren met verschillende goederen, deze aangekomen van wijlen zijn
broeder Henrick van Hekeren van Rechteren, te weten o.a. het huis ter Breedenhorst
eveneens een open huis, gelegen ter Heyne.

12-5-1580:
De gebroeders Adolph, Reinaer, Seyger, Henrick en Ottho van Rechteren verdelen de
nalatenschap van vader Johan van Rechteren waarbij Seyger het huis te Bredenhorst in de
buurschap ter Heine wordt toebedeeld.

Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805
475: Schoutambt Heino / buurschap Heino: Siin Huys to Breydenhorst to enen openen huys ende
een hoeve lants in Overmarke to eynen borchlenene ter Horst.
Z.d. [1379-1782] (BA1 fol. 32):

Herman van Voerst
1394 april 27 (BB fol. 9v): Herman van Voerst.

*Syn Huys, dat geheten is die Bredenhorst, tot enen openen Huys des gestichts van Utrecht,
---tot enen borchleen ter Horst.

1409, mei 14 (BB fol. 9v):



26

Johan van Voerst na de dood van zijn broer Herman van Voerst
1714, feb. 10 (BB fol. 91):

Agnese, dochter van Johan van Voerst, na diens dood. Hulder Gert van Hackvoert.
1423, jan. 26 (BB vol. 110v):

Herman van Rechteren na de dood van Agnese, dochter van Johan van Voerst.
Tot 1653 verder als nr. 150 (Huis te Rechteren)

1653, mrt. 17 (OE fol. 352):
Simon van Haersolte na opdracht door Zeyger van Rechteren en zijn vrouw Martarieta Torck
de Hemert heer en vrouwe van Almelo en Vriesenveen.
*Op 18 maart 1654 (OE fol. 392v) werd het gesloten testament van Sijmon van Haersolte,
ritmeester en zijn vrouw Josina Adriana Bentinck bekrachtigd.

1686, juni 18 (OF fol. 79):
Sijmon van Haersolte met lediger hand.

1686, juni 18 (OF fol. 219v):
Wilhelm van Haarsolte tot den Bredenhorst en Johanna van Haarsolte, vrouw van Antoni
van Haarsolte tot Elssen, beiden alf erfgenamen van wijlen Simon van Haarsolte, kolonel, en
diens eveneens overleden vrouw Adriana Josina Bentink. Hulder voor Johanna van
Haarsolte was Lubbert Ulger.

1695, dec. 12 (OH fol. 32):
Johanna van Haarsolte na de dood van haar vader Simon van Haarsolte. Hulder haar man
Antoni van Haarsolte tot Elssen, drost van Vollenhove.

1707, april 15 (OH fol.136):
Johanna van Haarsolte toe Elsen, Staverden, Bredenhorst, enz. Hulder Conraad Wilhelm
van Dedem toe den Gelder na de dood van haar man Antoni van Haarsolte toe Elsen, drost
van Vollenhove.

1707, april 15 (OH fol. 136):
Wilhelm van Haarsolte toe Elsen, drost van Isselmuiden, als oudste zoon na opdracht door
zijn moeder Johanna van Haarsolte.

1715, feb. 26 (OH fol. 212v):
Johanna van Haersolte, weduwe Van Haersolte, na opdracht door haar zoon Willem van
Haersolte toe Elssen, drost van Isselmuyden, aangezien hem bij magescheid van 11 maart
1711 de havezate Elssen was toegewezen, waarvan hij ook verschreven werd, waadoor de
Bredenhorst in de boedel was teruggevallen. Hulder Gysbert van Dedem toe den Gelder.

1715, feb, 26 (OH fol. 212v):
Antoni Sweer van Haersolte na opdracht door zijn moeder Johanna van Haersolte, weduwe
Van Haersolte.

1734, april 16 (OK fol. 209):
Conradina Willemina van Dedem, weduwe Van Haersolte, vrouwe van Elsen, namens haar
onmondige zoon Conraad Willem van Haersolte na de dood van Antoni Zwier van Haarsolte
tot Elsen. Hulder dr. Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van Zwoll.

1753, mei 20 (OO fol. 74v):
Coenraad Willem van Haersolte tot Staverden, Elsen, Bredenhorst en Zwalevenburg, met
lediger hand.

1760, juli 9 (OP fol. 108v):
Catharina Muntz als koopster na opdracht door C.W. van Haersolte tot Stavoren. Hulder 'de
rentmeester' Christiaan Fabius.

1769, dec.1 (OR fol. 30v):
Catharina Muntz met lediger hand. Hulder I.J. Walraven, schout van Raalte, na de dood van
Christiaan Fabius, procureur.

1769, dec.1 (OR fol. 31):
Jan Derck baron van der Capellen als koper na opdracht door Catharina Muntz.

1775, juni 5 (OS fol. 20v):
Catharina Muntz als koopster na opdracht door Johan Derck van der Capellen. Hulder Jan
Lamberts op 't Koers.

1778, juni 25 (OS fol. 89v):
Borchart Herman baron Gansneb genaamt Tengnagel, heer van den Luttenberg, als koper
na opdracht door P. Hubert en consorten.

1778, aug.1 (OS foI. 88):
P.Hubert, richter en consorten als erfgenamen van wijlen Catharina Muntz.

1788, maart 6 (OV fol. 51v):
Maria Mechteld Florentina Gansneb genaamt Tengnagel en haar broer Jan Jacob Gansneb
genaamt Tengnagel, beiden onmondig, na de dood van hun vader en op verzoek van hun



27

moeder, de weduwe Gansneb genaamt Tengnagel geboren Smits, aangezien dit goed
staande huwelijk was aangekocht. Hunder D. baron Bentinck, heer van Diepenheim.
** Op verzoek van J.J. Gansneb genaamt Tengagel tot Luttenberg en van C.W. Sloet tot
Twee Nyenhuisen namens zijn vrouw M.M.T. Gansneb genaamt Tengnagel werd dit goed
op 3 september 1802 (register van gedaane afkoopen nr. 34) uit het leenverband ontslagen
na betaling van 1200,--. (Boek van afkopen fol. 12v)

Tevens:

1423, feb. 27 (BB fol. 111):
Henric van Borr van Amerongen na de dood van Agnese, dochter van Johan van Voerst.

1433, aug. 28 (BC fol. 35):
Jacob Borre van Amerongen, zoals Angnese, dochter van Johan van Voerst en vrouw van
Geryt van Hackvoert, dat te houden placht tot een borgleen ter Horst.

1449, mei 23 (BC fol. 76v):
Derick Borre van Amerongen na de dood van zijn vader.

1458, aug. 14 (BD fol. 47v):
Derick Borre van Amerongen
** Op 18 februari 1492 (BD foI. 154v) gaf Derick dit goed samen met nr. 85 voornoemd in
onderpand aan Steven Rutenberch Brantssoen wegens een schuld van 100 gouden Rijnse
gulden, die binnen 6 jaar moest worden afgelost.

1498, mrt.19 (BE fol. 53v):
Derick Borre van Amerongen.

Vuurstedengeld 1682:
1 vuurstede.

Rechterlijk Archief Heino, RAO inv. 59.
*Blz. 158. 25-10-1720. Aaltien Henrix weduwe van Jan Wolters heeft alle inboedel van Den
Breedenhorst verkocht aan Wolter Everts en zijn toekomende Ehelijfste Gerregien Berents.
(Prachtig artikel voor Omheining blz. 161 13-02-1721 beschrijving van de inboedel.)

Archief van de 50ste penning, toeg. 59 inv. 28, Heino + Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
Datum 17-11-1730. De HoogWelGeb. Heer N.N. van Haarsholte heer van Den Zwalevenberg en
Elfen etc. etc. laat bekend maken per memorie dat door het overlijden van wijlen zijn HoogWelGeb.
Gestrenge Heer zijn broeder Willem van Haarsholte in leven Heer tot Staverden en Bredenhorst in
den 50e penning voor Heino voor den jaere 1730 vervallen zijn de onder gespecificeerde goederen:

De Bredenhorst wordende gebruykt bij Wolters Evert Schutte.
De Mullenstege wordende gebruykt bij Jan Teunisen Mullenstege.
De muele en woninge met die daarbij hoorende landerien wordende gebruykt bij Beerent
Frerieks Mulder.
Een stuckien weyde lant, gebruykt door de Scholtus Muntz.
Een Caterstede gebruykt bij Jacob Teunisen.
Het Sant wordende gebruykt bij Hendrik Herms.
De Halfscheid van de Eisinck wordende bewoont bij Wicher Jansen en Jannes Albers .
Den Raamstal wordende bewoont bij de weduwe Poortman en Jan Assies .
Nog een Caterstede bewoont bij Jannes Willems.
Een stuckien lant den Ram genaemt.
Nog een Caterstede Den Drolmer gebruykt bij Jan Drolmer.

HEINO. 50e penning + Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 12-06-1775. Catharina Muntz heeft de havezate Bredenhorst gekocht van H.W. Geb. Heer
J.D. baron van der Capellen voor 6000 gld.

HEINO. 50e penning + Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 12-07-1777. Baron van Raesvelt heeft aangekocht voor Baron van Tengnagel Heere van de
Luttenberg het huis en wheme door Catharina Muntz bewoond en de havezate en erve Molenstege
voor 32850 gld.

HEINO. 50e penning + Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 31-??-1777. Catharina Muntz is overleden, grote nalatenschap o.a. Bredenhorst,
Molenstege, Kokshuis, de Knypert, erve Holtermen, Schipholt, land in het Loo, idem Bettemerslag,
idem Knobbenland, idem Molenland, zaayland den Hakenkamp enz.
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Datum 9-8-1779: Hendrina Cloosterman maakt bekend dat haar man Gerrit Kortenhorst is
overleden.
Bezittingen:

1. Huis, where, bouw- en weidelan door hen zelf gebruikt
2. katerstede Troks
3. katerstede Hellendoorn
4. katerstede Dollen
5. katerstede Dekkers
6. katerstede Zeemans
7. katerstede Hulsbosch
8. de plaatse Gansekuile
9. Mannes Dekkersplaats
    en vele percelen land en tenslottenog de helft van het erve Rosendaal.

Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 14-04-1799 geboren op den Bredenhorst en gedoopt NH kerk te Heino
Gerrit zoon van Gerrit Jan Engberts en Lamberta Teunies.

HEINO. 50e penning + Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 27-08-1802. Verkoop van den Bredenhorst.
1. Muntzhuis, koper W.J. Knoppert voor 7110 gld.
5. Erve Molenstege koper Jan Jansen voor 10720 gld.

Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
Datum 13-12-1831. Op de Bredenhorst woont Gerrit Harbers.

Zwolsche Courant??
De Hoog Welgeb. Heer Baron Sloet tot Tweenijenhuizen, is voornemens, ten huize van de Erven
Meyman aan de Nieuwe Wetering onder Heino, door het ministerie van de notaris A. Fortuyn op 24
nov. 1835 's middags om 12 uur publiek ter vekoopen: ongeveer 120 stuks mooie opgaande Eiken
boomen, zeer geschikt tot balken, palen, bergroeden en verder gebruik, 2 percelen beuken en 1
perceel pepelen boomen, alle staande op den Bredenhorst aan de Nieuwe Wetering onder Heino,
waarvan door den werkbaas G. Herbring aldaar aanwijzing zal geschieden.

Huisarchief Rechteren. RAO inv. 224.1.
*Datum 21-11-1862. Bron Zwolse Courant; Op de Breedenhorst woont W. v.d. Kolk.
Breedenhorst. In 1866 wonen op de Breedenhorst Willem van de Kolk, tweede echtgenoot van
Johanna Zwijnenberg. Eerste echtgenoot was Gerrit Herbrink, zoon is Johannes Herbrink.
Landbouwknechten zijn Fredericus Besten en Anthonie Schrijver. Zie testament 19-06-1866.

Uit: Het dorp aan de Oude Wetering - Leo Ogink, Ton Groot Beumer; blz. 51 e.v.
6.6 De havezathe de Breedenhorst.
Ten noord-oosten van de kruising Molenweg - Nieuwe Wetering lag sinds ±1300 de enige havezathe
die Lierderholthuis rijk is geweest, de Breedenhorst. Deze havezathe was de enige riddermatige
hofstede in de marke Heino. Van de oudste geschiedenis van deze middeleeuwse havezathe valt
alleen te vertellen dat het een open huis van de bisschop van Utrecht was, beleend aan derden, met
als functie het onderbrengen van krijgsvolk. Naar tekeningen uit ±1750, op het Overijssels Museum
te Zwolle bewaard, kunnen we ons het verdwenen buitengoed weer voor de geest halen. Rientjes
geeft de volgende lyrische beschrijving van de havezathe met enkele feiten die we niet kunnen
bevestigen. Leest u zelf maar. "Uit de vlakke strekking van landerijen rondom werd het landgoed van
verre zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens beuren zich op uit de weelderig gegroeide
zwaargekroonde bomenrij; aan de wegkant ligt het benedenhuis onzichtbaar, achter de dikke
loofbundels veilig weggedoken. Dichtbij staat het vijftiende eeuwse of nog oudere landhuis hoog
schouwend uit de grachten over het voorplein; witgepleisterde muren met kruisvensters en ankers,
sierlijke geveltoppen en schoorstenen blinkende windvaan op de nokken. Daarachter lag een
parkaanleg van vijvers en gazons langzaam uitkomend op donkere lanen en akkermaalbosjes,
waartussen de bouwen weilanden zich uitstrekten tot het erve Molenstege toe."
Van oudsher was de "Breenhorst" in het bezit van de heren van Rechteren. Omstreeks 1400 vinden
wij in Heino reeds de naam Herman van Rechteren. Het bezit van de Van Rechterens is eenmaal
betwist geweest, waarbij de edelman Roelof van Langen in geschil lag met Frederik van Rechteren
over het goed "ten Kreiienschate", het Rozendaal en vooral over het huis "de Breenhorst", gelegen
"onder den clockenslag van ter Heyne". Die twist over de Breedenhorst bestond al sinds 1486. Op
21 juli 1492 heeft de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, de uitspraak van de rechter
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bevestigd; Roelof van Langen werd in het ongelijk gesteld en Frederik van Rechteren bleef in het
bezit van de Breedenhorst. In 1568 zien wij Johan van Rechteren als markerichter van Heino. Aan
de Breedenhorst behoorden vele erven. Vandaar misschien het oude vertelsel, dat de heren van
Rechteren over hun eigen gronden naar Deventer konden rijden' Op het einde van de 16e eeuw was
Adolf van Rechteren eigenaar van de Breedenhorst en hij was gehuwd met Lucia van Reede. Hun
portretten worden nog bewaard ten huize van de van Rechterens bij Dalfsen. In 1578 stond op de
landdagen van het Ridderschap, als heer van de Breedenhorst, Gert van Wollen ingeschreven,
terwijl in 1628 Jan Reinhard van Rechteren tot de Breedenhorst lid was van de Staten-
gecommiteerden te Zwolle. Tegen het midden van de 17e eeuw ontmoeten wij weer andere
eigenaars. In 1652 heeft de heer van Rechteren tot Almeloo de Breedenhorst verkocht aan Simon
van Haersolthe voor de som van 43.000 gulden. In 1707 was Willem van Haersolthe drost van
IJselmuiden, heer van de Breedenhorst en markerichter van Heino. Hij was ook heer van Staverden
en daarom zien wij in 1745 mevrouw van Staverden als "tuchthoudersche" van de Breedenhorst
genoemd. Het geslacht van Haersolthe behoorde tot de oudste Overijsselse geslachten. Het was in
de 14e eeuw reeds gevestigd op Zuthem, later op de IJrst, op de Kranenburg en op de
Breedenhorst. Meer dan een eeuw bleef de Breedenhorst aan dit geslacht. In augustus 1720
trouwde er Antony Swier van Haersolthe met Conradina van Dedum van de Gelder. Op 17 juli 1759
onder Coenraad Willem van Haersolthe gaat de Breedenhorst door aankoop over in eigendom aan
Mej. C. Muntz, dochter van Hendrik Muntz, die schout van Heino was.
In 1762 kocht zij nog het erve Molenstege en de katerstede Jan Wevers er bij. Leden van het
Veluwse riddergeslacht Muntz komen voor als schout van Heino, burgemeester van Zwolle,
secretaris van Kampen en richter van Haaksbergen. In 1769 ging de havezathe van Mej. Muntz over
op Joan Derk van der Capellen, die op 20 oktober 1772 zitting nam in de Staten Generaal als
bekend Overijssels politicus. Mej. Muntz bleef op de Breedenhorst wonen met het recht van
renversaal, d.i. het recht om de havezathe te kunnen teruglopen. Toen echter Joan Derk de
gelegenheid had gehad om de havezathe de Pol, tussen IJhorst en Avereest aan het riviertje de
Reest, aan te kopen, ging in 1775 de Breedenhorst weer over aan haar oorspronkelijke eigenaresse.
Haar erfgenamen hebben het goed in 1777 verkocht aan de familie Gansneb Tengnagel tot
Luttenberg. Het was douairiere M.Th. Gansneb Tengnagel die in 1788 met de Breedenhorst beleend
werd. In 1832 werd baron Coeraad Sloet eigenaar van de Breedenhorst en hij liet in ±1850 deze
havezathe slopen.

Uit: Zwolle's omgeving omstreeks 1900: ???
Daar de Alerdinck, zoals wij gezien hebben, oudtijds onder Dalfsen behoorde, telde het schoutambt
Heino slechts één havezate: de Bredenhorst, waarvan niets meer over was. Om de plaats terug te
vinden moest men de straatweg verlaten, hetzij door de Molensteeg, hetzij iets dichter bij de Gunne,
door de verharde Zandsteeg, die weder in de buurt van de Alerdink en de Kolkhof op de weg van
Windesheim naar Heino bracht. Deze weg liep een eind langs de Nieuwe Wetering en stak even
voorbij een korenmolen, die in september 1911 verbrand en niet weer opgebouwd is, de spoorbaan
over. Juist bij dit punt liep een weggetje links het land in, dat in weinige minuten naar een boerderij
voerde, die nog de naam der havezate droeg. Twee afbeeldingen in het Overijssels Museum tonen,
hoe oudtijds de Bredenhorst er uitzag. Zij was in het midden der zeventiende eeuw gekocht door
Simon van Haersolte tot Swaluenborch en door het huwelijk van diens dochter Joanna met de
Gelderse huizen Swaluenborch en Staverden gekomen aan Anthony van Haersolte tot Elsen, drost
van Vollehove. Diens kleinzoon Coenraad Willem verkocht in 1759 de havezate aan Catharina,
dochter van de schout van Heino Hendrik Muntz, van wie zij in 1769 weder gekocht werd door de
bekende Joan Derck van der Capellen. Deze aankoop geschiedde met een zeer bijzondere
bedoeling. Capellen voelde reeds op jonge leeftijd roeping om zich in de politiek te begeven,
waartoe destijds opneming in de Ridderschap van enig gewest voor iemand van zijn geboorte de
aangewezen weg was. Zijn vader woonde op Appeltern, in het land van Maas en Waal, maar de
bakermant van het geslacht Van der Capellen lag in het Zutphense en zo heeft Joan Derck dan ook
allereerst getracht zich in de Zutphense Ridderschap te doen verschrijven. Nadit dit hem niet gelukt
was, doordat hij aan de moeilijke eisen betreffende het bewijs der voor de toelating gevorderede
kwartieren niet kon voldoen, besloot hij zich in Overijssel te vestigen, waartoe zijn huwelijk met de
Overijsselse freule Hillegonda Anna Bentinck een gerede aanleiding gaf. Om in het nu noodzakelijk
bezit ener havezate te komen schijnt hij de hulp gehad te hebben van zijn aangetrouwde neef, de
zoëven genoemde Coenraad Willem van Haersolte, aan wie de Bredenhorst nog enige jaren tevoren
behoord had. Maar nu deden zich nieuwe bezwaren voor. De Overijsselse Ridderschap schijnt een
voorgevoel te hebben gehad van de moeilijkheden, die de Gelderse jonker haar zou berokkenen.
Drie malen weigerde zij zijn recht te erkennen, zonder dat duidelijk blijkt, welke gronden haar tot dit
verzet brachten en eerst op aandrang van de stadhouder werd Capellen in 1772 eindelijk toegelaten.
Spoedig daarop nam hij in dit gewest de leiding in de strijd voor de nieuwere denkbeelden tegen het
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oude regeringsstelsel, dat de burgerij gaandeweg van alle invloed op de loop van zaken had beroofd
en vrij spel liet aan de schromelijke baatzucht der regenten.
Het is echter hier de plaats niet daarop verder in te gaan. Wie in deze markante figuur uit de
nadagen onzer Republiek belang stelt, leze zijn biografie door mr. J.A. Sillem, die, zonder het oog te
sluiten voor Capellen's fouten, toch aan zijn deugden recht laat wedervaren en dat in tegenstelling
met andere geschiedschrijvers, die, uit onkunde of minachting voor de Patriottentijd in het algemeen,
zich van zijn persoon vaak met enkele van geringschattende getuigende woorden hebben
afgemaakt.
Hier zij nog aangestipt, dat Capellen in 1775 de havezate den Pol onder Staphorst aankocht en toen
de Bredenhorst weer overdroeg aan dezelfde juffer Catharina Muntz, van wie hij haar had
aangekocht. De bezitting kwam later aan de Sloet’s tot Tweenijenhuizen en behoorde nog later, toen
het huis reeds afgebroken was, aan mr. W.D. Coninck Liefsting te Zwolle.

Omheining, 4e jg., Nr. 3, september 1984: Wim Grootenhuis.
De hofstede Breedenhorst wordt al in 1382 genoemd als leen van de Bisschop van Utrecht. De
leenman is dan Herman van Voorst. Hij moet zijn huis desgewenst beschikbaar stellen aan de
bisschop van Utrecht.
Na zijn dood in 1409 wordt zijn broer Johan van Voorst beleend met de Breedenhorst. Johan sterft
voor 1417 en wordt opgevolgd door zijn dochter Agnes.
Vele malen wordt daarna 'die hofstede geheten de Bredenhorst gelegen in het Kerspel van Heino'
met een waar in de marke Daimsholte, verkocht. Bij dit goed behoorden ook een windmolen,
alsmede de tienden en het erve en goed Moinehuys (Munnikenhuis, nu Stationsweg 2-8).
Rond 1450 geeft Alof van Haren samen met zijn zoon Frederik een schuldbekentenis af aan zijn
neef Otto van Rechteren Fzn onder zekerstelling van de erven Krayenschot en het Rosendael,
alsmede het huis en de Hofstede de Bredenhorst. Er is dan dus al sprake van een huis en een
boerderij. In 1486 ontstaat er een conflict tussen de gebroeders Johan, Alof en Zeeger van
Rechteren enerzijds en Engelbert en Roelof van Langen anderzijds over het bezit van het huis dat
dan bewoond wordt door Margaretha van Haren en haar zuster Diderica, de moeder van de beide
Van Langens.
De ontruiming door de gebroeders Van Rechteren is blijkbaar niet zonder slag of stoot verlopen. De
beide dames beklagen zich voor de Schout van Zwolle over blauwe plekken op armen en benen. De
bisschop echter stelt de Van Rechterens in het gelijk.
Zeger van Rechteren, in 1520 gehuwd met Mechteld van Doornick sticht een groot aantal missen
voor het zieleheil van ouders, vrienden en magen, alsmede een rente om een priester te
onderhouden ten behoeve van een kapel op het huis de Bredenhorst. De Van Rechterens zijn
decennia lang eigenaar geweest van de Bredenhorst met daarnast nog vele andere bezittingen in
Salland. Het verhaal wil dat zij vanf Heino over hun eigen grond naar Deventer konden rijden.
In 1650 is er kennelijk enige twist tussen de erfgenamen van Margaretha van Munster, eerder
weduwe van Zeger van Rechteren. Zij lieten n.l. 'eene olde eijken koste, met veele ijsere banden
beslagen, met twie olde trance olde cofferkens ende noch twie platte vierkante eijken schrijntjes' uit
het huis Breedenhorst halen, de inhoud visiteren en weer toezegelen.
In 1653 gaat de Bredenhorst door koop over aan Simon van Haersolte tot Swaluwenborg voor een
bedrag van 143.000. Simon overlijdt echter in 1679 waarna het huis de Bredenhorst kennelijk in
verval raakt.
In1675 zijn er nog 2 vuursteden in het huis en in 1682 nog maar één.
In 1759 verkopen de Van Haersoltes de goederen in Heino aan Catharina Muntz, de dochter van
schout Hendrik Muntz en Eva van de Sluijsen. De koopsom bedraagt 115.440,-. Deze zeer
draagkrachtige familie had meer bezit onder Heino, o.a. in het Lierderbroek en aan de Oude
Wetering.
In 1752 bewoont de familie een huis, met 3 vuursteden en een panoven in het Herenbrinkerrot onder
Heino. In de taxatie voor de 1000ste penning worden ze aangeslagen voor f 33.181. Catharina
Muntz is het die de Havezathe en kennelijk niet het huis waarin ze zelf woont verkoopt aan Joan
Derk van der Capellen.
Ook later is er weer sprake van het huis én de havezathe den Bredenhorst. De havezathe stond in
het Zandsteegrot, nu Molenweg 10; het huis stond in het Herenbrinkerrot aan de overzijde van de
Nieuwe Wetering, nu ongeveer Herenbrinksweg 2.
In de kerktelling van 1798 vinden we: IV Rot: Bredenhorst: Gerrit Jan Engberts zijn vrouw Barta
Teunis en zoon Engbert. In het Vde of Herenbrinksrot en dus over de Wetering: 't huis de
Bredehorst, bewoont door S.T. Smits wed. Gansneb gen. Tengnagel, H.G..gen Tengnagel, de
hovenier Adolf Grotenhuis, 3 meiden en 1 knecht.
In de volkstelling van 1795 vinden we dezelfde situatie. Het beroep van Gerrit Jan Engberts is kater,
Samuela Theophiela Smits is rentenier.
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Wanneer dus J.D. van der Capellen in 1769 de Bredenhorst zgn. koopt van mej. Muntz, is deze
waarschijnlijk al onbewoonbaar, wat voor van der Capellen geen enkel bezwaar is; hij wil in de
politiek en moet dus in het bezit zijn van een havezathe. Het was een schijnkoop; mej. Muntz had
dan ook het recht van revensaal (terugkoop). Zijn intocht in de Staten van Overijssel werd dan ook,
mede vanwege deze kromme weg, heftig tegengewerkt door de Ridderschap.
Dat de landerijen tussen Oude en Nieuwe Wetering vanaf de Herenbrinksweg bij de Bredenhorst
behoorden is welhaast zeker. Het Holtermans en de Schiphorst behoorden aan mej. Muntz, evenals
de molen die in latere jaren aan de Bredenhorstweg stond met de bakkerij waar nu Mies Hemels
woont. Op de kadastrale minuutplans heet deze hoek dan ook Molenerven.
Enkele jaren later, als v.d. Capellen de havezathe Den Pol onder Avereest koopt, is Mej. Muntz dan
ook weer eigenaresse. Na haar overlijden verkopen de erfgenamen het bezit aan Borchard Herman
Gansneb genaamd Tengnagel. Zijn weduwe woont later in het huis aan de Wetering. Na haar
overlijden komen deze goederen aan haar dochter die gehuwd is met Coenraad Willem Sloet tot
Tweenijenhuizen. Hij verkoopt het Muntzhuis aan de Nw. Wetering in 1804 aan de eigenaar van de
Herenbrink en deze laat het huis terstond afbreken. De Bredenhorst blijft in het bezit van de familie
Sloet, eerst van de dochter Samuella Theophile, gehuwd met Mr. B.R. Royer, notaris te Zwolle. Na
haar dood erft Coenradine Willemine Royer, gehuwd met Mr. W.D. Coninck Liefsting de
Bredenhorst. Hun erfgenamen verkopen in 1912 de Bredenhorst de boerderij met 20 ha grond aan
Herm Jan Snel, landbouwer te Heino.
Na zijn overlijden wordt het bedrijf in tweeën gesplitst, zoon Evert Jan blijft op de Bredenhorst met
het oostelijke deel van de grond en zoon Gerrit Jan krijgt het westelijke deel van de grond waar hij
een nieuwe boerderij op sticht (nu Molenweg 14). In die periode worden tevens vele sloten en
grachten gedempt, het land geëgaliseerd en herkaveld.
Heden ten dage is er bijna niets meer wat nog herinnert aan de vroegere glorie van de Bredenhorst.
De oude boerderij heeft nog enigszins de gedaante van een bouwhuis. Gelukkig is enkele jaren
geleden de bel, die jarenlang op zolder gelegen heeft, weer op de nok van het dak geplaatst. Deze
bel, eertijds gebruikt om begin en einde van de werkdag aan te kondigen, draagt als opschrift: Soli
Deo Gloria 1719.
Ook enkele veldnamen doen heden ten dage nog terugdenken aan de oude toestand, terwijl de
mollen nog steeds al wroetende puin en stenen naar boven brengen op de plaats waar eens de
havezathe De Bredenhorst heeft gestaan.
Wim Grootenhuis.

Uit: Omheining 1996/4:
blz. 88: Een geschiedenis van de Heinose molen aan de Nieuwe Wetering in het Schoutambt Heino
– G.A. Hutten.
Al in het jaar 1423 wordt de molen in Heino vermeld. Hij behoort dan tot de goederen van de
havezate de Bredenhorst, gelegen aan de Nieuwe Wetering in het Schoutambt van Heino. Willem
Wolterszoon, rechter te Heino, oorkondt in dat jaar dat de gebroeders Arent en Zweder van Warmelo
aan Frederik van Heeckeren van Rechteren al hun onroerende goederen verkocht hebben, te weten
'de hofstede geheten den Bredenhorst in het kerspel van Heino ende moele ende ander guet (Rao:
Arch. Rechteren inv.1092)
Met deze overdracht kwam de familie van Rechteren in het bezit van de Bredenhorst. Een andere
akte uit die tijd spreekt van windmoele.
Blz. 89: Er wordt dan gesproken van 'een half erf genaamd Meulenerf en den Molenwech,
toebehorende aan Jonker Zeicher van Rechteren' en over een bouwcamp aan de Wetering achter
de molen. Op grond van deze situering heeft de molen eertijds hoogstwaarschijnlijk dicht bij het huis
de Bredenhorst gestaan.
… Pas een eeuw later, in 1730 en in 1756 krijgen we nadere informatie over de Bredenhorst en de
daarbij behorende molen. In 1730 werd na het overlijden van Willem van Haersolte voor de 50ste
Penning aangifte gedaan van zijn goederen in Heino. De Bredenhorst werd toen gebruikt door
Wolter Everts Schutte; het erve Meulenstege door Jan Teunis Mullenstege; de Muele en woningen
met de daarbij gehorende landerijen bij Berent Freriks Mulder ...

Uit: Omheining 1996/4:
 blz. 88: Een geschiedenis van de Heinose molen aan de Nieuwe Wetering in het Schoutambt Heino
- G.A. Hutten.
Het jaar 1771 is op meerdere plaatsen als een rampjaar beschreven. Dat gold ook voor Heino. Er
waren overstromingen ten gevolge van dijkdoorbraken; het voorjaar was erg nat en daarop volgde
een natte zomer. Uit dat jaar hebben we een ooggetuigenverslag. Hendrik Arent baron van
Oldenneel woonde samen met zijn gezin vanaf 1740 op 'de Heerenbrink'. Hun adellijk huis lag op de
plek waar nu de familie Hollak woont aan de Heerenbrinksweg te Lierderholthuis. Van Oldenneel
had als grootgrondbezitter zelf ook een stal met vee. In augustus 1771 schreef hij: 'Het ziet er hier
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thans zo bedroefd uit, dat geen menschen hier heugen zullen bedroefder tijd te hebben beleefd. Alle
weiden, uitgenomen de hoogstens, staan onder water, veelen zijn er die de beesten op stal hebben
moeten zetten. De onzen gaan nog in de weide, dog hebben het niet breed. Het Lierderbroek staat
ook onder. De molen (watermolen) kan niet malen omdat de Sous-Weteringe en Zeegraven
boordevol water zijn. wij hebben maar één voer hooy voor onze paarden gewonnen. Vier voer zijn
bedorven en wij hebben nog anderhalve morgen (bijna twee ha.) vast staan, daar niets van kan
komen. Met de rogge ziet het er ook naar uit. Gisteren hebben wij onze laatste gemaaid .De eerste
rogge die hieromtrent binnen gekomen is, was gepasseerde zondag en heden, die aan de garste
stond, liep uit alsook die nog vaststond. Hier is broodgebrek geweest. De boeren hadden geen
rogge en op de molen was niets te krijgen. Men zal verlegen zijn om zaay-rogge te krijgen. Daar is
weinig rogge, die niet uitgelopen is.
De armoede is hier omtrent zo groot, dat de menschen niet te helpen zijn'. En dan te bedenken dat
dit in augustus werd geschreven en dat de winter nog voor de deur stond. Om de ergste nood te
lenigen moest de overheid bijspringen. In de dorpen werden koren en bonen tegen gereduceerde
prijzen geleverd. Ook voor Heino maakte de overheid een gebaar. De gezworen rotmeester Lambert
Hendriks uit Heino moest met de schipper mee naar Zwolle komen om koren en bonen te ontvangen
en dit te zien. Deze verklaarde op 28 april 1772 dat makelaar Pieter van Deventer hem 105 schepel
rogge en 15 schepel bonen voor de inwoners van het Carspel Heino had overgedragen om dit per
schuite van Zwolle naar Heino over te brengen. (RAO: Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv. nr. 2785).
Van Oldenneel laat ons weten dat de behoeftige en arme menschen de rogge tegen 30 en de bonen
tegen 25 stuiver de schepel konden kopen.

Noot JJ:
Verklarende woordenlijst bij deze oorspronkelijke “Omheining” documenten:
belenen met in leen geven aan
c.a. (cum annex) met het bijbehorende
erve een boerderij waarvan de bewoner vanaf zeer vroege tijden stemrecht had

in de markevergaderingen en gebruiksrecht heeft op de gemeenschappe-
lijke gronden. Een marke is de plaatselijke organisatie die het beheer had
over de woeste gronden die in gemeenschappelijk eigendom waren van die
marke.

hulder plaatsvervangende leengerechtigde
kater bewoner en “eigenaar” van een katerstede
katerstede een boerderij waarvan de bewoner, in tegenstelling tot een erve,  geen

stemrecht had. Vaak waren dit nieuw gestichte, kleine boerderijtjes
(keuterboertjes) welke op de gemeenschappelijke gronden werden
gebouwd. Soms illegaal, soms met instemming van de marke. Het kwam
ook voor dat de katersteden later markerechten kregen en zelfs groter
werden dan de oude erven.

magescheid boedelscheiding
regest korte samenvatting, inz. van een oorkonde
repertorium zaakregister, klapper

De ligging van “De Breedenhorst”

De gescande minuutkaart van landmeter Van Wijngaarden (bestand Breedenhorst-01c.jpg) uit rond
1813 werd eerst over 38.70 naar rechts gedraaid om de Molenweg in de buurt van de Nieuwe
Wetering exact van links naar rechts te laten lopen.
Deze kaart werd, voor wat het Breedenhorst-deel betreft, zoals in de volgende figuur, bewerkt. De
schaal werd getransformeerd naar 1:10.000. Daarna werden de relevante lijnen overgetrokken en
alle belangrijke delen ingekleurd met scheidingslijnen in rood, zandpaden en/of -wegen in okergeel,
water in blauw en alle achtergronden transparant.
De resultaten van deze exrecities staan in de volgende bestanden BreedenhorstKaart-1a.jpg en
BreedenhorstKaart-1b.jpg. Het cirkeltje links hierin geeft de plaats van de spijker (of spieker) weer.
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(BreedenhorstKaart-1a.jpg)

(BreedenhorstKaart-1b.jpg)
Bewerkte minuutkaart van Van Wijngaarden uit ± 1813

Daarna werd de stafkaart uit het bestand Breedenhorst-01a.jpg uit 1996 over 37.50 naar rechts
gedraaid, om daarop de Molenweg bij de Nieuwe Wetering exact van links naar rechts te laten
lopen. De schaal werd daarna tevens getransformeerd naar 1:10.000.
Tenslotte werd de bewerkte minuutkaart van Van Wijngaarden uit ± 1813 op deze bewerkte
stafkaart gekopiëerd. De kruising van de Molenweg met de Nieuwe Wetering werd hierbij als
uitgangspunt gebruikt. Daarna werd het geheel weer over 37.50 naar links teruggedraaid.
Het uiteindelijke resultaat van deze grafische kaartbewerkingen wordt in de volgende figuren
BreedenhorstKaart-2a.jpg en BreedenhorstKaart-2b.jpg weergegeven.
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(BreedenhorstKaart-2a.jpg)

(BreedenhorstKaart-2b.jpg)
Stafkaart uit 1996 met ingetekende informatie van Van Wijngaarden

Het relatief grote gebied binnen de dikke blauwe lijnen in de bovenstaande figuur (de omringende
gracht van de havezate) bevatte indertijd de hoofdgebouwen van “De Breedenhorst”.
De oorspronkelijke Noord-Zuid lijn van Van Wijngaarden (zie de rode N en Z markeringen in deze
figuur) bleek hier, ten opzichte van die op de stafkaart, na al het roteren slechts 0,40 teveel naar
links gedraaid te liggen.
Sloten e.d. komen zéér goed overeen. Dat zegt toch wel iets over het vakmanschap van deze
landmeter, met zijn relatief simpele gereedschappen in die tijd. Deze overeenkomsten suggereren
dat de minuutkaart van Van Wijngaarden heel betrouwbaar is.
Opvallend is hier nog dat de Molenweg vroeger een iets andere bocht had.
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Na soortgelijke bewerkingen als gedaan met de stafkaart, ziet de de “Google Earth” foto in
Breedenhorst-01e.jpg er - met Van Wijngaarden’s minuutkaart uit ± 1813 - als volgt uit.

(BreedenhorstKaart-3.jpg)
Recente “Google Earth” foto met ingetekende informatie van Van Wijngaarden

Het uitgangspunt voor de schaal van de bovenstaande foto was hier de afstand tussen de Nieuwe
Wetering en het midden van het pad langs de boerderij van de familie Snel: ± 500 m volgens de
stafkaart.
Dit bewerkte bestand BreedenhorstKaart-3.jpg levert op het eerste gezicht maar weinig informatie
over de voormalige havezate zelf op. Wel markeren bomen nu nog de vroegere oprijlaan aan de
kant van Heino. Enige redelijk verklaarbare kleurverschillen op de foto kunnen hier en daar ook nog
wel gevonden worden. Mogelijk dat in het voorjaar gemaakte luchtfoto’s wat duidelijkere “groei-
verschillen” van het gewas kunnen laten zien.

Een soortgelijke exercitie met de kaart van Van Hooff uit 1781 (Breedenhorst-03a.jpg) en de
minuutkaart van Van Wijngaarden uit ± 1813 levert op het eerste gezicht vrij weinig op; zie de
volgende figuur in BreedenhorstKaart-4.jpg.
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(BreedenhorstKaart-4.jpg)
Kaart van Van Hooff  uit 1781 met ingetekende informatie van Van Wijngaarden

Het uitgangspunt voor de schaal van bovenstaande kaart van Van Hooff was de afstand tussen de
doorgetrokken kruisingen van de Nieuwe Wetering met de Molenweg en met de weg net voor de
bocht in de beek bij Den Born: ± 790 m volgens de stafkaart en 3,45 eenheden op de kaart van Van
Hooff. Deze kaart werd voor het inplanten van de informatie van Van Wijngaarden over 131,50 naar
rechts en links gedraaid.
Hoewel de loop van de oude Molenweg vrij precies overeenkomt, ontstaat toch de indruk dat de
kaart van Van Hooff niet helemaal consistent is. Als landmeter Van Wijngaarden ongeveer 30 jaar
later rond de voormalige Breedenhorst nog nadrukkelijk grachten tekent, zou Van Hooff deze toch
ook moeten weergeven. Zelfs in Kuyper’s plattegrond uit ± 1865 komen deze nog voor.
Ook komen de percelen en sloten niet helemaal met elkaar overeen. In deze klopt Van Wijngaarden
wel goed met de huidige situatie. Het bouwhuis (Molenweg 14, waar de familie Snel woont) staat
echter wel op de juiste plaats.

Volgens opmetingen van de minuutkaart van Van Wijngaarden uit ± 1813 was het het gebied van
“De Breedenhorst”, afhankelijk van het niet of wel meetellen van haar rondwegen, 15 tot 17 ha
groot. Dit komt zeer goed overeen met de 50 morgen (± 16 ha), die ruim 300 jaar eerder genoemd
wordt in het archiefstuk “Huisarchief Almelo - Regestenlijst 1154-1578, 722: 1498 september 15”.

Genoemde gebouwen

q Algemeen
Pastoor Rientjes: “Uit de vlakke strekking van landerijen rondom werd het landgoed van
verre zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens beuren zich op uit de weelderig
gegroeide zwaargekroonde bomenrij; aan de wegkant ligt het benedenhuis onzichtbaar,
achter de dikke loofbundels veilig weggedoken. Dichtbij staat het vijftiende eeuwse of nog
oudere landhuis hoog schouwend uit de grachten over het voorplein; witgepleisterde muren
met kruisvensters en ankers, sierlijke geveltoppen en schoorstenen blinkende windvaan op
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de nokken. Daarachter lag een parkaanleg van vijvers en gazons langzaam uitkomend op
donkere lanen en akkermaalbosjes, waartussen de bouwen weilanden zich uitstrekten tot het
erve Molenstege toe.”
De Breedenhorst wordt al in 1382 genoemd als leen van de Bisschop van Utrecht. De
leenman moest zijn huis desgewenst beschikbaar stellen aan de bisschop. Het was dus een
‘open huis’ van de bisschop, beleend aan derden, met als functie het onderbrengen van
krijgsvolk.
De Breedenhorst zou rond de 17e en 18e eeuw een havezate met aanzien zijn geweest. Dat
moet misschien wat vroeger zo geweest zijn, want in voorgaande archiefstukken staat ook:
“In 1675 zijn er nog (slechts) twee vuursteden (stookplaatsen) in het huis en in 1682 nog
maar één”.

q Afmetingen
Met gebruikmaking van de schaal op de minuutkaart van Van Wijngaarden kunnen redelijk
betrouwbaar de volgende afmetingen gevonden worden:
• Buitenkant grachten: ± 192 x 118 m
• Binnenkant  grachten: ± 167 x   93 m (oppervlakte: ± 15.530 m2)
• Breedte van de grachten:        ± 12.50 m
De oppervlakte van het ”bebouwde” deel is dus redelijk groot te noemen.

q Landhuis
Dichtbij staat het vijftiende-eeuwse landhuis, uitkijkend over de grachten en het voorplein.

q Benedenhuis
Aan de wegkant ligt het benedenhuis (een inpandige personeelswoning) verscholen achter
loofbundels.

q Scholtenhuis
Gedurende langere tijd vergaderde de Overijsselse Staten in dit pand, waarvoor het zelfs
verbouwd werd. Er werd een “Scholtenhuijs” aangebouwd. Daartoe werd aan het huis van
de schout een kamer gebouwd op kosten van het gewest. Nadat echter later de
statenvergaderingen gewoonlijk in één der drie steden Deventer, Kampen of Zwolle werden
gehouden, werd de kamer in 1752 verkocht.
N.B. Aan het eind van de 17e en begin van de 18e eeuw woonde de familie Muntz op De
Breedenhorst, waarvan o.a. vader Coenraad en zoon Hendrick schout in Heino zijn geweest.

q Kapel
Genoemd wordt een rente van Zeger van Rechteren om een priester te onderhouden, ten
behoeve van de kapel op het huis De Breedenhorst.

q Koetshuis/Bouwhuis
De kapitale boerderij van de familie Snel (H.J. en/of H.R.), Molenweg 14, die zo’n 50 meter
vóór het verdwenen huis staat was oorspronkelijk waarschijnlijk een koetshuis of bouwhuis.

Plattegrond

Wie – mede op grond van het voorgaande - het denkt te weten, kan desgewenst de hierna volgende
kaart (BreedenhorstPlatteGrond-30x21-a.pcx) van het bebouwde deel van het perceel gebruiken om
één en ander op deze plattegrond in te tekenen.
Dan heel graag uw eventuele resultaat naar Journee@ipact.nl.
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(BreedenhorstPlatteGrond-30x21-a.pcx)
Het bebouwde deel van “De Breedenhorst”
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E-mail commentaar van Bert Kolkman (22-11-2006)
(Bert Kolkman: zie: www.historischetopografie.nl)

Geachte heer Journee,

Dank voor uw informatie. Ik heb vooral de negen tekeningen van Breedenhorst bekeken. In feite
drie, met kopieën van twee daarvan.

Het onderschrift onder de 'zekere' tekening van Stellingwerf is van Brouërius van Nidek, dus is het
ook de tekening die in Brouërius' veilingcatalogus staat. Bij Henskes wordt bij dezelfde tekening
Berkhuis als tekenaar genoemd. Volgens mij is het Stellingwerf naar Berkhuis. Dat gekke smalle
torentje roept allerlei vragen op. Ik heb geen vat op Berkhuis kunnen krijgen. Je zou zeggen dat er
toch ergens tekeningen van hem rondgezworven moeten hebben die niet door Stellingwerf zijn
overgetekend.

Zit daar de oplossing voor die andere tekening? Onderschrift Schoemaker, ja. Voorzover ik dat op
de weergave kan zien is het een Stellingwerf-tekening. Hetzelfde geldt voor de tekening
Stellingwerf (?). Stellingwerf voor Schoemaker getekend en niet in de Atlas terecht gekomen,
misschien er uit gescheurd?

De derde tekening is uit de Atlas Schoemaker.

Ik ben geneigd er meer over te schrijven, maar wat er overblijft zijn vragen. Het is ook jaren
geleden dat ik er mee bezig was. Veel succes toegewenst bij uw verdere activiteiten.
En als ik zo vrij mag zijn: wees voorzichtig met het maken van een maquette met daarop, zoals met
in de 18e eeuw zo gemakkelijk deed, het etiket Bredenhorst.

Met vriendelijke groet,
Bert Kolkman

Geraadpleegde boeken

q “Het dorp aan de Oude Wetering: Historisch overzicht van het dorp Lierderholthuis”,
door Leo Ogink en Ton Groot Beumer, 1977.

q “De Havezaten in Salland en hun Bewoners”,
door Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997, ISBN 9064696136.

q “Overijsselse Buitenplaatsen”,
door Jhr. Dr. H.W.M. van der Wyck en Drs. J. Enklaar-Lagendijk, 1983, ISBN 9064696179.

De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker

Dit nieuwe en zeer rijk geïllustreerde naslagwerk van Willem Beelaerts van Blokland en Charles
Dumas (500 pagina’s, ISBN 90 400 9114 5) met vele nooit eerder gepubliceerde kasteeltekeningen
werd op 14 oktober 2006 in het Nationaal Museum Paleis het Loo te Apeldoorn gepresenteerd, zie:
www.kastelen.nl/content/documenten/Artikel%20WBeelaerts.htm.
Uit beschrijving nr. III-117 in dit boek werd de onderstaande tekening van “De Breenhorst” in
januari 2007 gefotografeerd.
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(Breedenhorst-03dd.jpg)
Linker- en voorzijde van de Breenhorst, door Abraham Rademaker, 1662

Bijbehorende tekst in dit boek:
III-117
Boven: A. Rademaker.
Op een halfblad: De linker- en voorzijde van Breenhorst (of Bredenhorst) bij Deventer
(volgens het opschrift: situatie 1662).
Penseel in bruin, 166 x 267 mm (langs de onderste kaderlijn afgesneden).
M.b. (in cartouche): ’Breenhorst tussen deventer & / zwol, 1662’.
Watermerk: Wapen van Amsterdam.
Kopie naar een (nog) onbekende voorstelling.
Herk.: Amsterdam, coll. Hendrick de Wacker van Son (1728-1778); diens vlg. Amsterdam
(De Leth), 26-10-1761 e.v.d., nr. F 57 (met een tekening van Rademaker van Bronkhorst
[zie opmerking bij ons nr. I:61 boven] en nr. F 56, f 6.5.- aan Hendrik de Leth).
Op het albumblad: (in grafiet; in het hs. van De Burlett): ’1 van ‘t Huys Breenhorst / 1 van ‘t
Huys Herxen’.
Opm.:

- Uit de plaksporen links op de achterzijde van de bovenste tekening blijkt dat dit blad
voorheen elders was gemonteerd.

- Andere kopieën naar de (nog) onbekende voorstelling van Breenhorst zijn:
1. Een tekening van Andries Schoemaker in Album AS-Overijssel I fol. 41: pen in

grijsbruin, penseel in kleur, m.o. ‘’t huys breenhorst gelegen tussen Zwoll en
deventer, 1662’.

2. Een tekening, hier toegeschreven aan Aert Schouman, in de coll. BvB: penseel
in grijs, 97 x 161 mm, op het opzetkarton: ‘Het Huis Breenhorst tusschen Zwoll
en Deventer, 1662.’ (afb. op RDK).
Neg. nr. RDK: 01-697.
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De onderste helft van het albumblad was bestemd voor de tekening van Rademaker van
Herxen bij Olst-Wijhe, voorheen in de vlg. De Wacker van Son, Amsterdam (De Leth), 26-
10-1761, e.v.d., nr. F 138 (met nr. F 139, f 3.5.- aan Jan Matthias Kok). De huidige
verblijfplaats van deze tekening is onbekend.

Eerste schetsen

Door een restauratie-gespecialiseerde bouwkundige - architekt Sander Bakker uit Pijnacker - werd
begin 2007, op basis van de voorgaande gegevens, een eerste versie van een mogelijk beeld van
“De Breedenhorst” op papier gezet.

(Sander-01.jpg)
De eerste poging, een mogelijk plan van “De Breedenhorst”
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(Sander-02.jpg)
De eerste poging, een mogelijk perspectief van “De Breedenhorst”

Spieker

Ongeveer 100 meter ten noorden van de kruising van de Molenweg met de Nieuwe Wetering lag
vroeger een spijker (of spieker) voor graanopslag, zie hiervoor o.a. de minuutkaart in de figuur
Breedenhorst-01cc.jpg.

Zie: http://www.geocities.com/capitolHill/Senate/7232/nl/glossarium.htm
Een spieker is een middeleeuwse opslagplaats van graan en andere producten, zoals rogge,
gerst, haver, tuinbonen, erwten en vlas. Boeren in die tijd betaalden hun belastingen aan de
heerser veelal in natura. In de spieker werden de 'belastingen' bewaard. Het woord spieker is
afkomstig van het Latijnse woord 'spica', wat aar betekent. Vergelijk het woord spieker ook
met het Duitse 'Speicher', bewaarplaats. Meestal waren het houten gebouwtjes op palen,
soms met een stenen fundament.

Zie: http://wandelroutes.web-log.nl/wandelroutes/2006/10/index.html
De benaming `spieker' of `spijker' is afgeleid van het Latijnse woord spica, een
voorraadschuur waar de landheer zijn pachten in de vorm van natura, zoals graan, liet
opslaan. Spiekers waren, in tegenstelling tot havezaten, lange tijd niet meer dan eenvoudige
landhuizen.

Zie: http://www.delete-it.nl/oudommen/?p=742
Aan de weg Heino-Lierderholthuis ligt verscholen onder hoge bomen het oude land- en
buitenhuis ’t Rozendael. Zoals zo vaak in Overijssel is de oorsprong van deze historische
buitenplaats een spijker: een 17de-eeuws voorraadschuur, waar de oogst en allerlei andere
spullen werden opgeslagen, die met het boerenleven van doen hadden. Later werden deze
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spijkers (ook wel spiekers genoemd, afhankelijk van de streek waar ze stonden) verbouwd
tot landhuizen, waar men aanvankelijk vooral in de zomermaanden verbleef.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spieker
Spieker is de benaming voor een voorraadschuur waar graan opgeslagen wordt. Spieker is
een oude verbastering van het woord spicarium, spica is latijn voor graan. Dit woord voor
graanopslagplaats vinden we door heel Nederland maar vooral in het noorden en het oosten
van Nederland.
Eeuwen geleden hadden belastingkantoren op het platteland vaak een spieker. Boeren
moesten een tiende van hun oogst inleveren als belasting. Uiteraard komen we de spieker
vaker tegen als de opslagplaats voor boeren of gemeenschappen.
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Naschrift

q Op verzoek kunnen de oorspronkelijke jpg-bestanden van dit document in een zip-bestand aan
geïnteresseerden toegezonden worden.

q Veel hier is werk van anderen, waar steeds zoveel mogelijk naar gerefereerd wordt. Mocht toch
onverhoopt iemand vinden dat ik zijn ‘copyright’ schend, laat me dan de bezwaren even weten
en ik zal de tekst en/of figuren aanpassen of eventueel verwijderen.

q Als u mij aan aanvullende informatie over “De Breedenhorst” kunt helpen of commentaar op
het bovenstaande hebt, graag uw reactie naar het onderstaande adres.

q Persoonsgegevens:
J.M.J. Journée
Dunantlaan 12
2641 ZK Pijnacker

Telefoon: 015 369 50 14 (thuis)
065 390 22 90 (GSM, alléén in caravan)

E-mail: Journee@ipact.nl
J.M.J.Journee@3me.tudelft.nl

Internet: www.shipmotions.nl/
www.ocp.tudelft.nl/mt/journee/


