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Inleiding bij het supplement
Pastoor B. Meijer ( Borne 1909 - Lattrop 1970 ) – archivaris van het aartsbisdom Utrecht, rector
en pastoor – heeft in zijn exemplaar van Geerdink’s “Eenige Bijdragen(…)” uit 1895 een groot
aantal kritische aantekeningen geplaatst. Deze zijn in de fotografische herdruk van dit boek
(Hengelo 1978) opgenomen. Zie daarvoor de inleiding op diens aantekeningen in de heruitgave
van 1978, achterin laatstgenoemd boek opgenomen en van de hand van J.M.M. Heijmerinkx.
Daarnaast heeft pastoor Meijer ook de editie van Geerdink van het memorieboek ofwel
calendarium-necrologium van aantekeningen voorzien en heeft hij het laatste katern van dit
handschrift (het supplement) getranscribeerd en becommentarieerd. De transcriptie van pastoor
Meijer bleek dermate nauwgezet dat bij het werk aan de onderhavige editie van het supplement
dankbaar gebruik gemaakt kon worden van diens handgeschreven transcriptie en commentaar.
Het supplement is ook geschreven op perkament en dit katern lijkt, gezien de tussenruimte, later
(misschien door Rovenius) bevestigd te zijn aan het memorieboek of calendarium-necrologium;
wellicht om reden van de daarin opgenomen opsommingen van de goederen van het Oldenzaalse
kapittel die betrekking hebben op de dagelijkse uitdelingen ofwel presenties.
De vertaling van het volledige memorieboek ofwel calendarium-necrologium is evenals de
transcriptie, de inleidingen en registers tussen voorjaar 2008 en voorjaar 2009 vervaardigd
door Gerard Bartelink en bewerkt door Guus Goorhuis.
Het uiteindelijke resultaat is in de zomer van 2009 op de website www.plechelmusbasiliek.nl
geplaatst. De gebruiker mag de tekst vrijelijk citeren, zij het met verwijzing naar de bron en
de bewerkers ervan.
Gerard Bartelink
Guus Goorhuis

(f. 68r)
Registrum Dominorum Decani et Capituli ecclesiae et primo de bonis
propriis spectantibus ad Divisionem corporum praebendarum et Primum
de siligine.
Westerwick
11 modios 3 scepelinos 3 spint
Haemsinck in lemslo 8 mod. 1 spint
Hinrikinck ibid.
9 mod. 2 scep.
Berch
3 mod. 3 scep.
Wesselinck in dornyngen 3 mod. 3 scep.
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Reijninck ibid.
3 mod. 3 scep. 3 spint
Roderinck ibid.
2 mod. 4 scep.
Vrilinck in gaminclo 6 mod. 3 spint
Ruehoff in hasloe 6 mod. 3 spint
Luveldinck
4 mod.
Berghe in woelde 3 mod. 3 scep.
Riderinck in drynen 3 mod.
Egbertinck in albergen 7 mod.
Engelbertinck in tubberge 8 mod.
Mardinck in Wilsem garbe (nunc?) colliguntur
Meierinck in lutta (modo?) garbe colliguntur
Esscherinck in losser 4 mod.
Leskinck in vaelt
2 mod.
Lederkotte in dornynge 2 mod.
Wendelgarinck in ulzen 5 mod.
Vrilinck in rossem
2 mod.
Sequitur siligo dominorum ex bonis aliorum ad divisionem, exceptis tribus
domibus proxime subsequentibus, quae sunt bona Capituli.
Domus domini Conradi Becker
4 mod. [pro nunc scilicet
Anno 1596 Domini Assweri à Twicklo (opm. pastoor Meijer: met een andere
hand er achter geschreven)]
Domus domini Henrici ten haeff
7 scepel.
Domus domini Henrici Rose
7 scepel. [nunc scilicet Anno
1596 Joannis Oelen decani (opm. pastoor Meijer: met dezelfde latere hand er achter
geschreven)]
Domus praepositurae
4 scepel.
Certa decima de Haer apud Aldenzaelam
2 mod.
Certa decima Evekinck apud Enscede
8 scepel.
Media certa decima magne Spelborch ibid. 3 mod.
Media certa decima pilshuys ibid.
8 scepel.
Certa pensio decimarum in haexbergen
8 mod.
per praepositum
Media decima gerdinck in Twickelo hic (nunc?) vacat Liber hont habet
certa decima
Certa decima ex curia in hengel
7 mod. 1 spint Vide hont
Monekinck in dornyngen
8 scepel. 8 spint
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Wedeginck in hasloe decima sub trabe 3 mod. 3 scepel.
Roverinck in lutta
7 scepel.
Olthuys ibid.
7 scepel.
Hamsinck in manre sub trabe decima
2 mod.
Nova domus in tubberge
7 spint
Wigboldinck in Vlerynge sub trabe decima 5 mod. 1 scepel.
Herinck in Mekelhorst
3 mod.
Wolbertinck in hilten decima sub trabe
6 scepel.
Lesekinck in graestorpe
6 scepel.
Rikerdinck in hederke sub trabe decima
5 mod.
Ex duobus campis in Maestebroeck
arnoldi Reyger nunc, et domini Egberti Nytert 7 scepel. [In margine:
hucusque in registris haeredes fennae dalkoeten]
Domus Joannis dumme
1 scepel. [pro nunc Anno
scilicet 1596 Bernhardi Stuithoff sita in platea Episcopi ad levam, per
portam exeundo inter domum (opm. pastoor Meijer: dit werd met dezelfde latere
hand erachter geschreven)]
Ex campo henrici herinck retro die woerdt certa decima 1 mod.
Provisores S. Plechelmi
2 mod.
Sunt insuper in registris novis ad quindecim modii siliginis
quorum quisque daleris 12 30 stuferorum emptus fere est; illos hic
asscribere, cum fere quotannis nomina per redemptionem mutentur,
supervacaneum duxi.
(f.68v)
Sequuntur decimae spectantes ad divisionem ex quibus colligitur in agris
potissimum siligo (ordei parvum aut nihil), avena nigra et panici parvum,
quas semel positas ad singulas frumentorum species non repetam.
Scoelhave
Hegerschehove
Novalia apud Aldenzael
Avest in lutta
Parvum caverick in lutta
Scaesfoerdt in lutta
Dalkate in lutta
Novalia Volkerinck (later bijgeschreven)
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Groethuys in dornyngen
Lunginck in dornyngen
Brunynck in hasloe
Unlandt prope Enscede
Wendeshuys prope Enscede
Nova domus in Drynen
Elverkinck in Ussele
Media decima gerdinck in twicklo
Vlaxbeke
Oetbertinck in dulre
Willichues in dulre
voerschepoel in dulre
Thye in rossem
Luveldinck in rossem
Hersemoel in rossem
Magnum busch in rossem
Vrilinck in rossem
Haemsinck ex parte in Vaelt
Evenloe in Vaelt
Spoelde in ulzen
Gersinck in vasse
Haskinck in boenyngen
Hunderen in boenyngen
Oelbinck in boenyngen
Scalle in boenyngen
Haskinck in Mekelhorst
Novalia apud Aldenzael (opm. pastoor Meijer: Hierachter was nog schreven: Huc
ptme (?) est, misschien met een andere hand; hier achter volgde nog een grote accolade
met achtergeschreven wat ik hier tussen aanhalingstekens laat volgen. Dit was
waarschijnlijk met de oorspronkelijke hand geschreven, terwijl Huc ptme est met de
accolade misschien van een andere hand is)
"Campi in die Nye werrelt
Campus vicariae Sancti lamberti
Campus domini kerkerinck, olim Rudolphi Cuper et proxime Martini a
delden, quem vicus a capituli campo secrevit attingens torrentem.
Eiusdem campus totus in quo aedificium et piscina emptus a filiis Bernardi
ter maeth
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ad Latus aquilonare campus brinck quem Jacob ter straten et Joannes
dubbels hoc anno severunt
Campus meynen apud piscinam decani
Des woertmans apud piscinam nunc hermanni Coster quondam Joannis a
Coverden
Campi Henrici a Wyrden et Gisberti Coytebrouwer
Retro campum cenobii achter die woert cenobii campus medius decimatur
Item campus alter a maestebroeck dictus die hegencamp est arnoldi reyger
nec dubito quin plures."
(opm. pastoor Meijer: Het bovenstaande was moeilijk te ontcijferen; daarom heb ik het
precies weergegeven zoals het er stond)
Novalia ter Stege (opm. pastoor Meijer: er achter geschreven:) ex campo in
lemsloe credo quod est vidue in Zaterslo cultus aliquando a Christophoro
Helmichs.
Novalia hilbinck
Voshaer prope conventum in alberge 2 mod. siliginis
Campus lamberti ten reest in Werslo
Voerscepoel in Werslo vacat nunc, vide supra
Buyerscamp in Werslo
frontenraedt in Werslo
Novalia in Oetmersum :
masselink havercamp Wernynck
Robertinck in gesteren
Berch in Tubberge
Bodeker
Scultetus in Manre
Rijkerdinck in noertdornynge
Vicarius in Ulsen 1 mod. siliginis
Provisores in Wederden 1 mod.
Provisores in haexbergen 1 mod. siliginis
Rangar in dryne
Vunderkote
Johan ten golkatte
Novalia parvum hordei in certis solventia
Hunset in geisteren 1 mod. ordei
Hagen apud Delden 1 mod.
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Spoelde 1 scepel. Gerdt Wynkens apud Goer 1 mod. Johan Dop per
colonum bodewinckel 1 scepel.
(opm. pastoor Meijer: Verder stonden hiernaast onder op de bladzijde nog de volgende
Novalia bijgeschreven, telkens accolades gebruikt):
Novalia in Delden certa: Johan ten bermetlo
Gert ter Olthorst 1
scepel. quinque librarum Evert vergerth 2 scepel.
arndt ter horst 1 mod.
Bonen gerdt quondam hedden apud goer 1
mod.
Novalia in
praetorem

Borne

certa:

quasi
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mod.

siliginis

stoeckum

1

per

Per vicarium 1 mod.
Evert ten Wolthuys 3 scepel.
olim Jan ten Scorssel
Zuer ten kokenberge 1 mod.

Novalia in marcklo
Holten certa:
Vrilinck 1 mod.
Colonus
curiae
in
Lubbert Clot 1 scep.
Provisores in marcklo 1 scep.
kryger in espelo 1 mod.
Novalia in holte

scep.

(f. 69r)
Sequitur hordeum dominorum de propriis bonis antiquis ad divisionem.
Westerwick
9 mod. 3 spint
Berch in lemslo
4 mod. 5 spint
Roderinck in dornyngen 2 mod. 3 spint
Wesselinck ibidem
2 mod. 3 spint
Reininck ibidem
5 scep.
Vrilinck in gammicklo 2 mod. 5 spint
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Ruehof in hasslo
7 mod.
Luveldinck
4 mod.
Engelbertinck in tubberge 4 mod.
Egbertinck in alberge 8 mod.
Leskinck in vaelt
3 mod. 3 spint
Escherinck in losser 3 mod.
Riderinck in drynen
4 mod.
Berchues in woelde
4 mod. 5 spint
Domus domini Henrici Virsen 2 mod.
Domus domini Henrici ten have 1 mod.
Lederkoette in doernyngen 2 mod.
Sequitur hordeum dominorum de antiquis ex bonis aliorum.
Certa decima Haer apud Oldenzael
2 mod.
Certa decima Wedeginck in hasselo
4 mod. 5 spint sub trabe
Ex certa decima Evekinck apud Enscede 2 mod. 3 spint sub trabe
Ex certa decima Wolbertinck in hilten 7 scep. sub trabe
Ex certa decima hermelinck in mekelhorst 7 scep. sub trabe
Ex certa decima magnae Spelborch 3 mod. 2 spint sub trabe
Ex certa decima Curiae in hengelo 2 mod. sub trabe
Segeverdinck in gammickloe
1 mod. sub trabe
Certa decima scolhave
2 mod.
Hegersehove
Novalia apud Oldenzael:
Zanderinck in lutta
5 spint
Parvum Jurdinck in lutta
5 spint
Hagen apud delden
1 mod.
frontenraet prope Wersel
1 scep.
Havena in certis
Esscherinck in losser
5 mod.
Wesselinck
3 scep.
Colligitur avena ex certis decimis suprascriptis et pannici parvum pro
ratione sationis et crescentiae quod praecedentium annorum registra
commonstrare solent.
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(f. 69v is niet beschreven)

(f. 70r)
Registrum bonorum Capituli Oldenzaelensis ad distributiones quotidianas
seu praesentias, ut vocant, spectantium conscriptum Anno 1570 per
Henricum Virssen canonicum. [Boven het jaartal stond nog met andere hand:
coeptum scribi].
Primum bona Capituli propria ponuntur.
In parochia Oldenzael in legione lutta.
Mersch et schuer
12 mod. siliginis 5 mod. havenae
Parvum Bavel
12 mod. silig. 5 mod. havenae
Lambertinck
12 mod. silig. 11 mod. havenae
Dalhues
7 mod. silig.
Egbertinck
4 mod. silig. 4 mod. hordei 6 mod. 1 scep. avenae
Casae:
Duvendael
2 mod. silig. urna butiri; et anseres pingues pro custodibus;
urna butiri valet 72 punt (in margine: Casa duvendal in Lutta spectat ad
Capitulum, de qua colonus dat annuatim 16 Novemb.; urna butiri habet 16
cop et unum Cop habet 4 libras; facit in toto 72 punt Butiri.
Steenbeck
2 mod. silig.
Hofstede caret colono, empta circa annum 1560 aut circiter
Suederinck in losser
2 mod. silig. 3 scep. silig. 4 mod.
hordei
Vlaxbeke ibid.
Casa Suchtuen in haslo 7 scep. silig. 2 mod. hordei
Gerdinck in dulre
12 mod. silig. 1 scep. 2 mod. hordei
Hoevel in gammicklo
Parvum busch in rossem 3 mod. silig.
Ansmanninck in vaelt 9 mod. 1 scep. siliginis
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Abrahaminck in Oetmersum 16 mod. siliginis 2 mod. hordei 6
mod.
havenae 4 mod. panici [in margine hierbij: Nota de domo Abrahaminck,
quod soleat dare tertiam garbam de omni satione et unum porcum]
Stute in Wilzen
11 mod. silig. 1 mod. avene
quondam
garba
Veldinck in getlo casa 3 mod. silig.
Wilbertinck in woelde 11 mod. silig. 3 mod. hordei
Johan Leffardinck in Oele 9 mod. silig. 3 mod. hordei
Evert Leffardinck in Oele 7 mod. 1 scep. silig. 3 mod.
hordei
Parvum Westerwick in berchhuesen colono nunc vacat, feudum
Praepositi Oldenzaelensis
Campus Adae prope leprosorium
5 mod. silig. 4 mod. hordei 2
mod. havenae
Sequuntur decimae certae, sub trabe, vulgo slop teinden, quas capitulum
habet ex aliorum bonis; hae exiguntur afferunturque mensura in quaque
parrochia consueta.
In Vleringen:
Middestorp
Herbertinck
Westendorp
Lentfordinck

3 mod. 3 scep. siliginis cum minutis
10 mod. silig. cum minutis
5 mod. 1 scep. silig. cum minutis
10 mod. silig. cum minutis

In Roetmen:
Detmarinck
6 mod. silig. cum minutis
Willinck sive kemperinck 3 mod. silig. cum minutis
Parva spelborch apud Enschede, alias koetercamp 2 mod. silig. 1 scep. et
3 scep. avenae, et 4 mod. hordei
Wolbertinck apud Ulzen 3 mod. silig.
Wergerinck in Lutta
2 mod. silig. 7 scep. hordei cum
minuta
Molthof in Lutta
7 mod. silig. cum minuta
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(f. 70v)
Gripinck in vaelt 5 mod. silig. 1 scep. cum minuta
Lutgerinck in hassel
7 scep. silig. 2 mod. hordei
Segefoerdinck in nortdornyngen 7 scep. silig.
Onstedinck apud Laghe 7 scep. [s:t: (= sine testibus): later bijgevoegd]
Hesekinck in Graesdorpe 7 scep. hordei (later er bij geschreven)
Leferdinckoette in boenyngen 7 scep. silig.
Rengerinck in Tubberge
7 scep. silig. (later er nog achter geschreven: s:t (=
sine testibus) ut in libro ten ham Anno 1478)
Haselbeke apud Oethmarsum 4 mod. silig.
Vicarius Sanctae Crucis 4 mod. silig. 2 mod. hordei
Domus Grevinckhaves
4 scep.
Hospitale ex decima Lesekinck 7 scepel.
Die horstcamp (loco domus georgii Marck) 7 scepel. (in margine:
quondam Jutte boeningerhofs)
Campus hylbrandinck
4 mod. silig. [later er nog achter geschreven: In libro
Lamberti ten ham Anno 1476 solvit 2 molt forens.: facit 4 mod. silig.]
Eket apud Oldenzael 7 scepl. [ ... et 4 denarios monasterienses habet
registrum Anni 1460, later bijgeschreven]
Ventrinck apud Oldenzael 7 scep. silig.
Nova domus in lutta 5 mod. 1 scep. silig. sub trabe
Uphues in lutta
5 scep. 1 spint silig.
Velt Stege Steenhof in rossum et vaelt 7 scep.
Hesselinckhof in doerningen 7 scep.
Ex decima Amelinck in losser 4 scep.
Johanninck in gammicklo
7 scep.
Clarinck in Manre
4 mod. silig.
Beierinck in Tilgede
7 scep.
Bunkinck in lattorpe
5 mod. 1 scep.
Hinrekinck in havenichem
8 mod. 3 scep. in Ulsen.
Curia in hilten certa decima 4 scep. silig. 5 scep.
avenae in Ulsen.
Egbertinck
in
losser
4
mod.
certa
decima
absque
minuta. registrum hondt.
Berchues prope delden
Woestinck in woelde

4 mod.
4 mod.
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Ventrinck ibidem
7 scep.
Hengel in drinen
7 scep. [in margine: Ni fallor
antea Theod. Kistemaker
Canonici.]
Velthof in Alberge
7 scep.
hondt
Certa decima bonorum Singraven 7 mod. silig. in boeningen
Parva hulset 7 scep. in boeningen [In margine: In libro Lamb. ten ham
Anno 1476 habetur: Borch in Boninge ex Rovekamp 5 scep. silig. item
1484 totidem solvit.]
Lippinckhof apud Enscede
4 mod.
Assinck in alberge
2 mod. 3 scep.
Westerhof in noertdoerningen 5 mod. 1 scep.
Domus domini Henrici Virssen contigua coemiterio 7 scep.
Domus domini Johannis Nikercke ei contigua ad lapideam plateam
tangens (?)
4 mod.
Domus domini Wolteri a kerckhove Decani, ad austrum contigua domini
Virssen
7 scep.
Domus quondam domini Johannis Manthen semipraebendati 4 mod.
Domus quondam domini Henrici Rose, praecedenti contigua 2 mod.
4 scep.
Domus domini Hillebrandi Wynen fere retro chorum 7 scep.
Domus domini quondam Visbeck vicina ad austrum fundo domus
dotis 4 mod.
Vicarius Sancti Lamberti
4 scep.
Vicaria Sancti Antonii
2 mod.
Domus wolteri kerkerinck
annis plus minus 20 canonici jus
(?) resignantis 2 mod. 3 scep.
Hospitale
2 mod.
Domus Catharinae de holten 1 mod.
Domus gesae Volkerinck 1 mod.
Domus Theodorici Clumper 1 mod.
Domus hille ter maet nunc filiae viduae Gerhardi volkerinck [hierboven was
nog geschreven: ten have] 1 mod. silig.
(f. 71r)
Vicarius trium regum

2 mod. silig.
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Domus Johannis Volmerinck 1 mod. Redemptus est hic proventus Anno
1593 aut circiter, sed perpetuandus per Capitulum.
Ex berch in lemslo (1 mod.?) 1 mod.
haeredes Brunonis scaep 1 mod.
haeredes Martini kremer 1 mod.
Ex giselinck
1 mod.
Domus henrici Molner
1 scep.
Vicarii ex unlandt
1 mod.
Drussotinck
2 mod.
Inslach sic hondt habet 1 mod.
Certa decima domus berninck in elffter 2 mod.
Dalkoette
3 mod.
Tithof
2 mod. per Capitulum, nam per Questorem Bitter
redemptus est hic proventus Anno 1593 [dit later bijgeschreven]
Smelinckoette
7 scep.
Veltbrede
2 mod.
Ansmanninck
5 scep. silig.
Slat sumbeke
2 mod. [later bijgeschreven:]
olim Johan Petrinck ex parte huls.
Meierinck in boeninge
4 mod.
Bervetlo prope Delden
2 mod.
Certa decima domus Randinck prope Delden 2 mod. silig. 3 mod.
ordei.
Dikinck in marcklo
1 mod.
Grubbe in Vleringen
1 mod.
Reimerinck in drinen
2 mod.
Ex decima krumhof
1 mod.
Snoginck in haerlo
1 mod.
fratres calendarum
1 scep. ex hinrekinck in Ulsen
(de onderste helft van f.71r is niet beschreven)
(f. 71v)
Sequuntur decimae ad distributiones quotidianas seu praesentias
spectantes; In parochia Oldenzaelensi per legiones - burscapia vulgo
nominant - distinctae
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[opm. pastoor Meijer: deze 3 regels met rode inkt geschreven. In het volgende eveneens de
namen der plaatsen en boerschappen, die telkens aan het hoofd staan].
Berchuesen:
Unlandt prope aldenzael
Hegehues
Lutta:
Binckhorst et casa
Koekenberch cum minuta
Duvelshof
Luttickhues
Lambertinck
Monickenhof
Scoppe
Magnum caverick
Zanderinck
Besmanninck
Herbertinck
Media decima Oelthues
Lemslo:
Odinck
Lansinck
Berch
Lambertinck
Direkinck
Detardinck
Bruninck
Hinrekinck
Haemsinck
Wolbertinck
Kalthar
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Rossum:
Lovinck
Hesselinck
Herinck cum casa
Velt seu ten Velde
Stege
Engelbertinck
Liber hondt habet
media decima engelbertinck
sine minuta. Registrum
anni 1461 item media
decima Engelbertinck.
Vaelt:
Media decima molae.
Media decima Nove domus.
Adelinck.
Dorningen:
Wesselinck
Reininck
Media decima Roderinck
Campus Luttickhues decima cum minuta: nunc tantum de
medio campo solvit.

(f. 72r)
Haslo:
Gelinck
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Sivordinck
Ruehof
Gammicklo:
Vrilinck
Dulre:
Hoikinck casa
Stockmaet casa
Stroet casa
Detardinck casa
Oesterwick
Wege
Mersch
Stopendael
Losser, parochia filia aldenzaelensis:
Vlaexbeke
Eilardinck
Luderinck
Wernsinck
Suederinck
Oethmarsheim parochia in tuenthia vetustissima ut fatur.
Aglo:
Stege
Repinck
Holtwick
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Manre:
Eilardinck
Clarinck
Hesselinck
Haerlo:
Snoginck
Roetmen:
Veldinck
Poppinck
Tubberge:
Wissinck
Geisteren:
Braeck cum casa hilbinck
Vrilinck
Albergen:
Retberge
Ulzen parochia - Wilzen - Velthuesen item parochia:
Leftinck
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Curia in hilten
Evegarinck
Hartgerinck
Hollinck in halle
Assinck in getle
Des Junckeren landt
Des Vrienlandt
Vrilinck in Velthuesen
Campus buirwinkel ibidem
(f. 72v)
Enscede Parochia:
Medinckmaet
Parvum hulswick
Tertia pars decimae krumhof
Loeniker:
Volkerinck vergert
Boekerinck
Drinen:
Elverkinck
Asfeldinck
Selvordinck
Smedinck
Luesinck
Denichem:
Parvum hulzet
Magnum hulzet de agro batue dat decimam
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Maethues
Delden:
Sepenwolt
Hegeshove
Borne:
Hillebrandinck
Hesselinck
Wensinck
(f. 73r, 73v, 74r en 74v zijn niet beschreven; f. 74v is vastgeplakt aan
het twintigste-eeuwse kartonnen achterplat)

b) V E R T A L I N G
door Gerard Bartelink

(f.68r)
Register van de eerwaarde deken en de kapittelheren van de kerk en wel
eerst betreffende de eigen goederen die betrekking hebben op de verdeling
van de prebendencorpora. Allereerst over de rogge.
Westerwick
11 mud 3 schepel 3 spint
Haemsinck in Lemselo
8 mud 1 spint
Hinrikinck ook aldaar
9 mud 2 schepel
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Berch
3 mud 3 schepel
Wesselinck in Deurningen
3 mud 3 schepel
Reijninck ook aldaar
3 mud 3 schepel 3 spint
Roderinck ook aldaar
2 mud 4 schepel
Vrilinck in Gammelke
6 mud 3 spint
Ruehoff in Hasselo
6 mud 3 spint
Luveldinck
4 mud
Berghe in Woolde
3 mud 3 schepel
Riderinck in Driene
3 mud
Egbertinck in Albergen
7 mud
Engelbertinck in Tubbergen 8 mud
Mardinck in Wilsem er worden tegenwoordig garven ingezameld
Meierinck in De Lutte er worden tegenwoordig garven ingezameld
Esscherinck in Losser
4 mud
Leskinck in Volthe
2 mud
Lederkotte in Deurningen
2 mud
Wendelgarinck in Ulzen
5 mud
Vrilinck in Rossum
2 mud
Nu volgt de rogge van de kapittelheren uit de goederen van anderen voor
de verdeling. De drie huizen die hier onmiddellijk volgen vallen hier
buiten: ze zijn in bezit van het Kapittel.
Het huis van Conraad Becker 4 mud. Momenteel, dat wil zeggen in het
jaar 1596, van de eerwaarde heer Assuerus van Twikkel.
Het huis van de eerwaarde heer Hendrik ten Haeff 7 schepel
Het huis van de eerwaarde heer Hendrik Rose
7 schepel. Nu in het jaar
1596 van deken Johannes Oelen.
Het huis van de proosdij
4 schepel
De vaste tiende van Haer bij Oldenzaal 2 mud
De vaste tiende van Evekinck bij Enschede 8 schepel
De halve vaste tiende van Groot Spelborch ook aldaar 3 mud
De halve vaste tiende van Pilshuys ook aldaar 8 schepel
De vaste afdracht van de tienden in Haaksbergen 8 mud
door de proost
De halve tiende van Gerdinck in Twikkel. Het ligt braak. Het boek van
Hont heeft: de vaste tiende
De vaste tiende uit de hof van Hengelo 7 mud 1 spint. Zie Hont.
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Monekinck in Deurningen
8 schepel 8 spint
Wedeginck in Hasselo
sloptiende 3 mud 3 schepel
Roverinck in De Lutte
7 schepel
Olthuys ook aldaar
7 schepel
Hamsinck in Mander
sloptiende 2 mud
Nijhuis in Tubbergen
7 spint
Wigboldinck in Vleringen
sloptiende 5 mud 1 schepel Herinck in
Mekelhorst
3 mud
Wolbertinck in Hilten
sloptiende 6 schepel
Lesekinck in Graestorpe
6 schepel
Rikerdinck in Hederke
sloptiende 5 mud
Uit twee kampen in Maestebroeck 7 schepel. Tot dusver in de registers:
de erfgenamen van Fenne Dalkaete. Nu van Arnold Reyger en van de
eerwaarde heer Egbert Nytert.
Het huis van Johannes Dumme
1 schepel. Momenteel, dat wil zeggen
in het jaar 1596, van Bernhard Stuithoff, gelegen aan de linkerkant van de
Bisschopsstraat, als men door de poort de stad verlaat (inter domum)
Uit de kamp van Hendrik Herinck achter die Woerdt vaste tiende 1 mud
De provisoren (gevolmachtigden) van Sint Plechelmus 2 mud
Bovendien staan er in de nieuwe registers ongeveer 15 mud rogge
genoteerd. Iedere mud daarvan is voor ongeveer 12 daalders van 30
stuivers gekocht. Ik heb het als overbodig beschouwd die mudden hierbij
op te schrijven, omdat door aflossing de bijbehorende namen bijna elk jaar
wisselen.
(f.68v)
Er volgen nu de tienden die betrekking hebben op de verdeling. Daaruit
wordt op de akkers vooral rogge ingezameld (gerst slechts weinig of
helemaal niets), zwarte haver en wat gierst. Zijn voor deze tienden eenmaal
de afzonderlijke soorten graan genoteerd, dan zal ik dat niet herhalen.
Scoelhave
Hegerschehove
Nieuw omgeploegd land bij Oldenzaal
Avest in De Lutte
Klein Caverick in De Lutte
Scaesfoerdt in De Lutte
Dalkate in De Lutte
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Nieuw omgeploegd land van Volkerinck
Groethuys in Deurningen
Lunginck in Deurningen
Brunynck in Hasselo
Unlandt bij Enschede
Wendeshuys bij Enschede
Nijhuis in Driene
Elverkinck in Usselo
De halve tiende van Gerdinck in Twikkel
Vlaxbeke
Oetbertinck in Dulder
Willichues in Dulder
Voerschepoel in Dulder
Thye in Rossum
Luveldinck in Rossum
Hersemoel in Rossum
Groot Busch in Rossum
Vrilinck in Rossum
Haemsink gedeeltelijk, in Volthe
Evenloe in Volthe
Spoelde in Ulzen
Gersinck in Vasse
Haskinck in Beuningen
Hunderen in Beuningen
Oelbinck in Beuningen
Scalle in Beuningen
Haskinck in Mekelhorst
Nieuw omgeploegd land bij Oldenzaal. Dit kan vervallen(?).
Kampen in die Nye werrelt
De kamp van de vicarie van Sint Lambertus
De kamp van de eerwaarde heer Kerkerinck, vroeger van Rudolf Cuper en
het laatst van Maarten van Delden. Een sloot die loopt tot aan de beek,
scheidt deze van de kamp van het Kapittel.
Van dezelfde een hele kamp waarop een gebouw staat met een vijver.
Deze is gekocht door de zonen van Bernard ter Maeth.
Aan de noordzijde ligt de kamp Brinck. Dit jaar hebben Jacob ter Straten
en Johan Dubbels deze bezaaid.
De kamp van Meynen bij de vijver van de deken.
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De kamp van Woertman bij de vijver, nu van Herman Coster, vroeger van
Johan van Coverden.
De kampen van Hendrik van Wyrden en van Giesbert Coytebrouwer
achter de kamp (die woert) van het klooster. Van een halve kamp worden
tienden afgedragen.
Verder een tweede kamp van Maestebroeck, de Hegenkamp genaamd. Hij
is eigendom van Arnold Reyger, en het zijn er ongetwijfeld meer.
Nieuw geploegd land van ter Stege, uit een kamp in Lemselo. Ik geloof dat
deze eigendom is van een weduwe in Saasveld. Hij werd vroeger door
Christofoor Helmich bebouwd.
Nieuw geploegd land van Hilbinck
Voshaer bij het klooster in Albergen 2 mud rogge
De kamp van Lambertus ten Reest
Voerscepoel in Weerselo. Ligt nu onbebouwd. Zie boven.
Buyerscamp in Weerselo
Frontenraedt in Weerselo
Nieuw geploegd land in Ootmarsum: Masselinck - Havercamp - Wernynck
- Robertinck in Geesteren - Berch in Tubbergen - Bodeker - De schout in
Mander - Rijkerdinck in Noorddeurningen - de vicaris in Ulzen 1 mud
rogge
De provisoren in Wierden 1 mud
De provisoren in Haaksbergen 1 mud rogge
Rangar in Driene
Vunderkote
Johan ten Golkatte
Nieuw geploegd land waarvoor een kleine hoeveelheid gerst als vaste
afdracht betaald wordt:
Hunset in Geesteren 1 mud gerst
Hagen bij Delden 1 mud
Spoelde
1 schepel
Gerdt Wynkens bij Goor 1 mud
Johan Dop door de pachter Bodewinckel 1 schepel
Nieuw geploegd land in Delden, vaste afdracht:
Johan ten Bermetlo
Gert ter Olthorst 1 schepel van 5 pond
Evert Vergerth 2 schepel
Arndt ter Horst 1 mud
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Bonengerdt, vroeger Hedden, bij Goor 1 mud
Nieuw geploegd land in Borne, vaste afdracht:
Ongeveer 6 mud rogge door de richter (praetor)
Door de vicaris 1 mud
Evert ten Wolthuys 3 schepel, vroeger Jan te Scorssel
Zuer ten Lutkenberge 1 mud
Nieuw geploegd land in Markelo en Holten, vaste afdracht:
Vrilinck
1 mud
De pachter van de hof in Stoeckem 1 schepel
Lubbert Clot
1 schepel
De provisoren in Markelo
1 schepel
Krijger in Espelo
1 mud
Nieuw geploegd land in Holten
(f. 69r)
Nu volgt de gerst van de kapittelheren uit de eigen bezittingen van
oudsher, voor de verdeling.
Westerwick
9 mud 3 spint
Berch in Lemselo
4 mud 5 spint
Roderinck in Deurningen 2 mud 3 spint
Wesselinck ook aldaar 2 mud 3 spint
Reininck ook aldaar
5 schepel
Vrilinck in Gammelke
2 mud 5 spint
Ruehof in Hasselo
7 mud
Luveldinck
4 mud
Engelbertinck in Tubbergen 4 mud
Egbertinck in Albergen 8 mud
Leskinck in Volthe
3 mud 3 spint
Escherinck in Losser
3 mud
Riderinck in Driene
4 mud
Berchues in Woolde
4 mud 5 spint
Het huis van de eerwaarde heer Hendrik Virsen 2 mud
Het huis van de eerwaarde heer Hendrik ten Have 1 mud
Lederkoette in Deurningen
2 mud
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Nu volgt de gerst van de kapittelheren van oudsher, uit de bezittingen van
anderen.
De vaste tiende van Haer bij Oldenzaal
2 mud
De vaste tiende van Wedeginck in Hasselo, sloptiende 4 mud 5 spint
Uit de vaste tiende van Evekinck bij Enschede, sloptiende 2 mud 3 spint
Uit de vaste tiende van Wolbertinck in Hilten, sloptiende 7 schepel
Uit de vaste tiende van Hermelinck in Mekelhorst, sloptiende 7 schepel
Uit de vaste tiende van Groot Spelborch, sloptiende 3 mud 2 spint
Uit de vaste tiende van de Hof in Hengelo, sloptiende 2 mud
Segeverdinck in Gammelke
1 mud
De vaste tiende van Scolhave
2 mud
Hegerscehove
Nieuw geploegd land bij Oldenzaal:
Zanderinck in De Lutte
5 spint
Klein Jurdinck in De Lutte
5 spint
Hagen bij Delden
1 mud
Frontenraet bij Weerselo
1 schepel
Haver bij de vaste afdrachten:
Esscherinck in Losser
5 mud
Wesselinck
3 schepel
Er wordt haver ingezameld uit de vaste hierboven genoteerde
tienden en een weinig gierst naar gelang de inzaai et groei wat de registers
van de voorgaande jaren gewoonlijk aantonen.
(f.69v is niet beschreven)
(f. 70r)
Register van de goederen van het Oldenzaals Kapittel die betrekking
hebben op de dagelijkse uitdelingen ofwel de presenties -zoals men die
noemt - , opgetekend in het jaar 1570 [erboven stond nog: begonnen met
het noteren; en eronder : door kanunnik Hendrik Virssen].
Eerst worden de eigen goederen van het kapittel geregistreerd.
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In het kerspel Oldenzaal in de buurschap De Lutte.
Mersch en Schur 12 mud rogge 5 mud haver
Klein Bavel
12 mud rogge 5 mud haver
Lambertinck
12 mud rogge 11 mud haver
Dalhues
7 mud rogge
Egbertinck
4 mud rogge 4 mud gerst
6 mud 1 schepel haver
Duvendael kotte 2 mud rogge, een vaatje boter; en vette ganzen voor de
administrateurs. Een vaatje boter bevat 72 pond. (En in de marge: De
kotte Duvendal in De Lutte valt onder het Kapittel. De pachter geeft
jaarlijks op 16 november een vaatje boter. Dit bevat 16 kop. Dat wordt
dus 24 kop. Eén kop bevat 4 pond, in totaal dus 72 pond boter).
Steenbeck kotte 2 mud rogge
Hofstede kotte heeft geen pachter, gekocht ongeveer in het jaar 1560 of
daaromtrent
Svederinck in Losser 2 mud rogge 3 schepel rogge 4 mud gerst
Vlaxbeke eveneens aldaar
De kotte Suchtuen in Hasselo 7 schepel rogge 2 mud gerst
Gerdinck in Dulder 12 mud en 1 schepel rogge 2 mud gerst
Hoevel in Gammelke
Klein Busch in Rossum 3 mud rogge
Ansmanninck in Volthe 9 mud en 1 schepel rogge
Abrahaminck in Ootmarsum 16 mud rogge 2 mud gerst 6 mud haver 4
mud gierst (in de marge: Let wel bij het huis Abrahaminck dat het in de
regel de derde garve leverde van alle gezaai en één varken)
Stute in Wilzen 11 mud rogge 1 mud haver, vroeger de garve
Veldinck in Getelo, kotte 3 mud rogge
Wilbertinck in Woolde 11 mud rogge 3 mud gerst
Johan Leffardinck in Oele 9 mud rogge 3 mud gerst
Evert Leffardinck in Oele 7 mud en 1 schepel rogge 3 mud gerst
Klein Westerwick in Berghuizen. Het heeft nu geen pachter. Leen van de
proost van Oldenzaal
De kamp van Adam bij het leprozenhuis 5 mud rogge 4 mud gerst 2 mud
haver
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Nu volgen de vaste tienden, onder de balk, algemeen sloptienden
genaamd, die het Kapittel uit de bezittingen van anderen heeft. Deze
worden gevorderd en geleverd in de maat die in het betreffende kerspel
gangbaar is.
In Fleringen:
Middestorp 3 mud 3 schepel rogge met de smalle tienden
Herbertinck 10 mud rogge met de smalle tienden
Westendorp 5 mud 1 schepel rogge met de smalle tienden
Lentfordinck 10 mud rogge met de smalle tienden
Detmarinck in Reutum 6 mud rogge met de smalle tienden
Willinck of Kemperinck in Reutum 3 mud rogge met de smalle tienden
Klein Spelborch bij Enschede, ook wel Koetercamp geheten, 2 mud en 1
schepel rogge 3 schepel haver en 4 mud gerst
Wolbertinck bij Ulzen 3 mud rogge
Wergerinck in De Lutte 2 mud rogge 7 schepel gerst met de smalle tiende
Molthof in De Lutte 7 mud rogge met de smalle tiende
(f. 70v)
Gripinck in Volthe 5 mud 1 schepel rogge met de smalle tiende
Lutgerinck in Hasselo 7 schepel rogge 2 mud gerst
Segefoerdinck in Noorddeurningen 7 schepel rogge
Onstedinck bij Lage 7 schepel s:t: (sine testibus, zonder getuigen: d.w.z.
dat er geen officiële stukken bewaard gebleven zijn)
Hesekinck in Graesdorpe 7 schepel gerst
Leferdinckoette in Beuningen 7 schepel rogge
Rengerinck in Tubbergen 7 schepel rogge s:t: zoals in het boek van ten
Have in het jaar 1478
Haselbeke bij Ootmarsum 4 mud rogge
De vicaris van het Heilig Kruis 4 mud rogge 2 mud gerst
Het huis van Grevinckhave 4 schepel
Het gasthuis uit de tiende van Lesskinck 7 schepel
De Horstcamp (in plaats van het huis van Joris Marck) 7 schepel (in de
marge: vroeger van Jutta Boeningerhof)
De kamp van Hilbrandinck 4 mud rogge. In het boek van Lambert ten
Ham uit het jaar 1476: hij betaalt 2 molt conform de marktmaat, dat is 4
mud rogge.
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Eket bij Oldenzaal
7 schepel [en 4 Munsterse penningen staat in het
register van het jaar 1460].
Ventrinck bij Oldenzaal 7 schepel rogge
Nijhuis in De Lutte 5 mud 1 schepel rogge, sloptiende
Uphues in De Lutte 5 schepel 1 spint rogge
Velt Stege Steenhof in Rossum en Volthe 7 schepel
Hesselinckhof in Deurningen 7 schepel
Uit de tiende van Amelinck in Losser 4 schepel
Johanninck in Gammelke
7 schepel
Clarinck in Mander
4 mud rogge
Beierinck in Tilgte
7 schepel
Bunkinck in Lattrop
5 mud 1 schepel
Hinrekinck in Havenichem in Ulzen 8 mud 3 schepel
De hof in Hilten in Ulzen vaste tiende 4 schepel rogge 5 schepel haver
Egbertinck in Losser
4 mud, vaste tiende, zonder de smalle tiende, het
register Hondt
Berchues bij Delden 4 mud
Woestinck in Woolde 4 mud
Ventrinck eveneens aldaar 7 schepel
Hengel in Driene 7 schepel (in de marge: Als ik me niet vergis vroeger van
kanunnik Theodericus Kistemaker)
Velthof in Albergen 7 schepel Hondt
De vaste tiende van de goederen van Singraven in Beuningen 7 mud rogge
Klein Hulzet in Beuningen 7 schepel
In het boek van Lambert ten Ham uit het jaar 1476 staat:
Borch in Beuningen
Uit Rovekamp 5 schepel rogge. Deze betaalt in 1484 evenveel.
Lippinckhof bij Enschede 4 mud
Assinck in Albergen
2 mud 3 schepel
Westerhof in Noorddeurningen 5 mud 1 schepel
Het huis van de eerwaarde heer Hendrik Virssen dat naast het kerkhof ligt
7 schepel
Het huis van de eerwaarde heer Johan Nikerck dat daarnaast ligt en
uitkomt op de Steenstraat 4 mud
Het huis van de eerwaarde deken Wolter van Kerckhove dat aan de
zuidzijde aan het huis van Virssen grenst 7 schepel
Het huis van de eerwaarde heer Johannes Manthen die bezitter is van een
halve prebende 4 mud
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Het huis van wijlen de eerwaarde heer Hendrik Rose, dat grenst aan het
voorafgaande 2 mud 4 schepel
Het huis van Hillebrand Wijnen ongeveer achter het priesterkoor
7
schepel
Het huis van wijlen de eerwaarde heer Visbeck, dat aan de zuidzijde vlakbij
de achterkant van het domus dotis (geschonken huis?) ligt 4 mud
De vicaris van Sint Lambertus 4 schepel
De vicarie van Sint Antonius 2 mud
Het huis van Wolter Kerkerinck die al ongeveer 20 jaar geleden als
kanunnik daarvan afstand gedaan heeft 2 mud 3 schepel
Het gasthuis
2 mud
Het huis van Catharina van Holten 1 mud
Het huis van Gesa Volkerinck
1 mud
Het huis van Dirk Clumper 1 mud
Het huis van Hille ter Maet, nu van de dochter van de weduwe van Geert
Volkerinck 1 mud rogge (bovengeschreven: ten Have)
(f. 71r)
De vicaris van de Drie Koningen 2 mud rogge
Het huis van Johan Volmerinck 1 mud. Deze afdracht is in het jaar 1593
of daaromtrent afgekocht maar moet door het Kapittel voortgezet
worden.
Uit Berch in Lemselo
1 mud
De erfgenamen van Bruno Scaep
1 mud
De erfgenamen van Maarten Kremer 1 mud
Uit Giselinck
1 mud
Het huis van Hendrik Molner
1 schepel
De vicarissen uit Unlandt
1 mud
Drussotinck
2 mud
Inslach
1 mud
De vaste tiende van het huis Berninck in Elffter 2 mud (zo staat het in
Hondt)
Dalkoette
3 mud
Tithoff
2 mud door het Kapittel, want door de quaestor
Bitter is deze afdracht in het jaar 1593 afgekocht
Smelinckoette
7 schepel
Veltbrede
2 mud
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Ansmanninck
5 schepel rogge
Slat Sumbeke
2 mud vroeger van Johan Petrinck vanwege
Huls
Meierinck in Boeningen
4 mud
Bervetlo bij Delden
2 mud
De vaste tiende van het huis Randinck bij Delden 2 mud rogge 3 mud
gerst
Dikinck in Markelo
1 mud
Grubbe in Fleringen
1 mud
Reimerinck in Driene
2 mud
Uit de tiende van Krumhof
1 mud
Snoginck in Haarle
1 mud
De kalendenbroeders 1 schepel uit Hinrekinck in Ulzen
(f. 71v)
Nu volgen de tienden die op de dagelijkse uitdelingen of presenties
betrekking hebben. In het kerspel Oldenzaal geordend naar de
buurschappen (aldus de gebruikelijke naam voor de legio's) [in rood; zo
ook in het volgende de namen van de plaatsen en buurschappen].
Berghuizen:
Unlandt bij Oldenzaal
Hegehues
De Lutte:
Binckhorst en kotte
Koekenberch met de smalle tiende
Duvelshof
Luttickhues
Lambertinck
Monickenhof
Scoppe
Groot Caverick
Zanderinck
Besmanninck
Herbertinck
De halve tiende van Oelthues
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Lemselo:
Odinck
Lansinck
Berch
Lambertinck
Direkinck
Detardinck
Bruninck
Hinrekinck
Haemsinck
Wolbertinck
Kalthar
Rossum:
Lovinck
Hesselinck
Herinck met kotte
Velt of ten Velde
Stege
Engelbertinck (in het boek Hondt staat: de halve tiende van Engelbertinck
zonder de smalle tiende. In het register van het jaar 1461 eveneens: de
halve tiende van Engelbertinck)
Volthe:
De halve tiende van de molen
De halve tiende van Nijhuis
Adelinck
Deurningen:
Wesselinck
Reininck
De halve tiende van Roderinck
De kamp van Luttickhues de tiende met de smalle tiende. Nu betaalt hij
alleen nog over de halve kamp.
(f. 72r)
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Hasselo:
Gelinck
Sivordinck
Ruehof
Gammelke:
Vrilinck
Dulder:
Hoikinck kotte
Stockmaet kotte
Stroet kotte
Detardinck kotte
Oesterwick
Wege
Mersch
Stopendael
Het kerspel Losser, dochter van het Oldenzaalse kerspel:
Vlaexbeke
Eilardinck
Luderinck
Wernsinck
Swederinck
Het kerspel Ootmarsum, naar men zegt een zeer oud kerspel in Twente
Agelo:
Stege
Repinck
Holtwick
Mander:
Eilardinck
Clarinck
Hesselinck
Haarle:
Snoginck
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Reutum:
Veldinck
Poppinck
Tubbergen:
Wissinck
Geesteren:
Braeck met de kotte Hilbinck
Vrilinck
Albergen:
Retberge
Het kerspel Ulzen - Wilzen - verder het kerspel Velthuesen:
Leftinck
De hof in Hilten
Evegarinck
Hartgerinck
Hollinck in Halle
Assinck in Getelo
Des Junckeren landt
Des Vrienlandt
Vrilinck in Velthuezen
De kamp Buirwinkel eveneens aldaar
(f. 72v)
Het kerspel Enschede:
Medinckmaat
Klein Hulswick
Een derde van de tiende van Krumhof
Lonneker:
Volkerinck Vergert
Boekerinck
Driene:
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Elverkinck
Asfeldinck
Selvordinck
Smedinck
Luesinck
Denekamp:
Klein Hulzet
Groot Hulzet geeft de tiende over de akker Batue
Delden:
Sepenwolt
Hegeshove
Borne:
Hillebrandinck
Hesselinck
Wensinck
Einde supplement; de folio’s 73r, 73v, 74r en 74v zijn niet beschreven
(f.74v is vastgeplakt aan het twintigste-eeuwse kartonnen
achterplat).
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