Memorieboek
of calendarium-necrologium
van het
St. Plechelmuskapittel te Oldenzaal

R E G I S T E R III :

E R V E N, H U I Z E N E N H O V E N,
A K K E R S, K A M P E N
EN TUINEN
EN HUN AFDRACHTEN
Samenstelling: Gerard Bartelink
Abrahamync in Agelo - een vijftiende deel uit de goederen (25 febr.; 16 apr.; 4,25,26 juli; 7,29
aug.; 3,23,24,25 sept.; 5,9,21 okt.; 4 dec.)
Adamskamp - 1 mud gerst (10 jan.; 23 febr.; 25 apr.); 1 mud rogge (1 juni; 1 sept.; 17 okt.); 2
mud gerst (3,10 nov.)
Adelinck (Alink) in Volthe bij Rossum - een tiende deel van de tienden (1 febr.; 23 mrt; 18 apr.;
7 juli; 1 aug.; 10 dec.)
Agelo, Hof (curia) - 1 mud rogge (19 mei)
Albinc in Beuningen - 1 mud rogge (10 febr.)
Amelinck (Henricus) - 1/2 mud rogge (1 jan.)
Ansmanninck in Rossum - 5 schepel (3 jan.)
Ansmannync in Volthe - 1 molt rogge uit de goederen (27,30 mei; 5 nov.); 1/2 molt rogge uit het
huis (11 juni); 10 schepel rogge conform de marktmaat (30 aug.); 4 schepel rogge conform de
marktmaat uit de goederen (1 okt.); 8 schepel rogge conform de marktmaat uit de goederen (8
okt.)
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Arninchoff - 3 Deventer schepel uit de goederen (16 juli); 1 mud rogge uit de goederen (23,28
juli); 1 molt rogge uit de goederen (26 aug.)
Arnynchoff (Arnynchove) in Hasselo - 1 molt rogge (7 jan.; 12 mei); 2 mud rogge (21 febr.); 1
mud rogge (3 apr.); 3 Deventer schepel (25 mei); 1 mud rogge uit de goederen (19 aug.)
Arninchoff in Lemselo - 1 mud rogge (13 juli)
Arnynchoff en Bernerinck (Beerninck) - 1 mud rogge (22,31 jan.; 27 febr.; 2,31 mrt; 7,22 apr.; 7
mei); 1 mud (25 aug.); 1 mud rogge (15 okt.)
Arninckhoff, Kemenade, Bavelt en Reymerdinck - 1 mud rogge (14 mrt)
Arninchoff, Kemenade en Rimerinc (Remerdinck, Remardinc) - 1 mud rogge (27 jan.; 18 mei);
1 molt rogge (26 juni)
Arninchoff en Rimerdinc - 1/2 mud (15 mei)
Assinc bij Ulzen - de helft van de tiende (17 nov.; 14 dec.)
Assing in Albergen - 1 molt rogge uit de goederen (9 mei); 1/2 molt rogge conform de
marktmaat (16 aug.)
Asveldinc (Asveldynck) in Driene - 1 mud rogge (11 apr.); een derde deel van de tiende (15 juli;
9 okt.; 15 dec.); 1/2 molt rogge conform de marktmaat (16 aug.)
Baterhus z Brumeler (8 sept.)
Bavelt z Arninchoff (14 mrt)
Becker, Engelbertus - 1 mud rogge uit zijn huis, naast dat van Johannes Petrinc (30 apr.)
Becker, Johannes - 7 schepel rogge uit zijn huis (12 febr.)
Becker, Walter - 1 mud rogge uit zijn huis (27 okt.)
Beernerynck (Bernerick) in Lemselo - 1 molt rogge (16 mei; 1 aug.); 3 schepel rogge (25 sept.;
15 okt.)
Bente ter, in Losser - 1/2 mud rogge uit de goederen (1 sept.)
Bente ter, en Frederinchove - 1 mud rogge uit de goederen (6 nov.)
Berch (Berg(h)) in Lemselo - de helft van de tiende (21 juli; 5 dec.); 1/2 mud rogge (26 apr.)
Berket, Jutta ten - 1 mud rogge (18 sept.)
Bernerinck in Lemselo - 1 molt rogge (1 aug.); 3 schepel rogge (25 sept.; 15 okt.)
Bernerinck (Beerninck) z Arninchoff (22,31 jan.; 27 febr.; 7 mei; 25 aug.)
Berninc in De Lutte - 1/2 mud rogge (31 jan.)
Berthues bij Delden - 2 molt rogge conform de marktmaat (28 sept.)
Bertoldus, huis van - 1 mud rogge (5 okt.)
Bervervoerde, Rodolphus van - 1 mud rogge uit zijn huis naast de Steenpoort (24 juli)
Berverlo in Woolde - 2 mud rogge (6 jan.)
Bervetloe (?) in Woolde - 1/2 mud rogge (25 juni)
Bervorde, Arnoldus van - 1 molt rogge (25 juni)
Be(e)sten, Henricus van - 1 molt rogge uit het kloosterhuis (21 juli)
Besten, Johannes van - 1 mud rogge (21 juni); 1/2 mud rogge uit zijn huis (26 aug.)
Besten, Rutgerus van - vermaakt een stuk land in de Berghuizer Esch met een waarde van 13
stuiver aan het Kapittel (20 okt.)
Bestmanninc in De Lutte - de helft van de tiende (17 jan.; 26 juni)
Bever, Hermannus - 1 molt rogge (18 juni)
Beveren, Wenemarus en Johannes van Beveren - 1 molt rogge uit het kloosterhuis (4 mei)
Beyers camp up der Woert gelegen. In gebruik bij de eerw. heer Joh. Duvelkens voor 4
goudgulden jaarlijks (3 juli)
Biter, Joannes - 1 mud rogge uit zijn huis (3 apr.)
Bodeker, Jacobus - 1/2 mud rogge uit zijn huis bij de Bisschopspoort (17 mrt); 1 mud rogge uit
zijn huis (3 okt.)
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Bodekerinc in Lonneker - de helft van de tiende (12 sept.; 23 dec.)
Boliescamp in Beuningen z Sclachorst (3 nov.)
Bonyngerhove, Johannes - 1 molt rogge uit zijn huis naast de proosdij (20 juni)
Borch in Hasselo - 2 mud rogge (2 aug.; 16 dec.)
Borch in Beuningen - 9 schepel rogge conform de marktmaat (8 aug.)
Borch en Reuvecamp in Beuningen - 5 schepel rogge (15 juli)
Boynchoff (Boynchove) - 1/2 mud rogge (3,8 sept.)
Braeck in Geesteren z Vrilinck (2 febr.; 18 aug.; 4 sept; 12,28 okt.)
Braeck en Vrilinck in Geesteren - het negende deel van de halve tienden (3 febr.; 11 juli)
Brant, Fredericus - 1 mud rogge uit zijn huis (16 juni); 1/2 mud rogge (6 juli)
Brant, Johannes - 1 molt rogge uit het kloosterhuis (28 apr.; 29 nov.)
Brincke ten, in Deurningen - 1/2 molt gerst uit zijn erf (12 okt.)
Broeders van Duvelshove - 1 molt rogge uit hun huis (28 aug.)
Broekhues in Beuningen z Sclachorst (3 nov.)
Brumeler en Baterhus in Diepenheim - 1/2 mud rogge uit de goederen (8 sept.)
Brunckync - 4 schepel rogge uit het huis (15 sept.)
Brunger, Henricus - 1/2 molt rogge uit zijn huis bij de stadsmuur (13 apr.)
Bruninck (Brunync) in Lemselo - een kwart van de tiende (4 mrt; 4 sept.; 10 okt.)
Brunynck, Johannes - 1/2 molt rogge uit zijn huis bij het kerkhof (8 aug.; 19 okt.)
Buerwynkel bij Laghe - de tiende van de daarbij horende Horstkamp (27 apr.)
Bunckinc - 1 molt rogge uit de vaste tiende ; 10 schepel rogge conform de marktmaat uit deze
tiende (10 juli)
Bunync in Lemselo - een kwart van de tiende (11 juli)
Bynchorst (Binchorst) in De Lutte - een zesde van de tiende (5 jan.; 5,15 apr.; 11,13 aug.; 30
sept.)
Calewinc in Deurningen - 1 molt, voor de helft rogge en voor de helft gerst, conform de
marktmaat, uit de tiende (17 mrt)
Clarinc z Hesselinc (17 mei; 18 okt.)
Clarinc in Mander - 2 molt rogge (1 febr.)
Clarync en Hesselinc in Mander - een kwart van de tienden (1 jan.; 16 aug.); 1 mud rogge uit de
andere helft van de tienden (20 jan.); 1 mud rogge uit de tiende (26 apr.); 1/2 mud rogge (10
aug.)
Cogenscote z Frederinchuis (13 apr.); z Frederinchove (7,31 dec.)
Dalhues (ten Dalhues; ten Dale) in De Lutte - een derde deel van het erf (30 mrt; 10 dec.); 1/2
mud rogge (7 juli); een derde deel van de goederen (9 aug.)
Dalkate, Fenna - 1/2 mud rogge uit haar huis bij de Oldenzaalse markt (23 nov.)
Dalkotte in De Lutte - 1 mud rogge (29 mrt; 7 sept.)
Dasler z Groethues (13 jan.; 3 juni; 31 aug.)
Dasler (Dasseler) in het kerspel Ootmarsum - 1/2 molt rogge (3 jan.; 20 mei)
Deghenynchem, Fenna van - 1 mud rogge uit haar huis bij de markt (22 apr.)
Denekamp (de hof, curia, in Denekamp; de hof van Deghenynchem) - 1 mud rogge ( 11 apr.; 20
okt.); 3 mud rogge (29 juni); 1/2 mud rogge (11 aug.)
Det(h)ardinc in Dulder - de helft van de tiende (15 jan.; 7 juni)
Detardinck in Lemselo - de grove en smalle tiende van de goederen (23 okt.)
Detmarinc en Willinc (Wyllinc) in Reutum - 10 schepel rogge uit de vaste tienden (10 jan.); 7
schepel rogge, kleine maat, uit de vaste tienden (26 mrt); 16 schepel rogge, kleine maat, uit de
vaste tienden (8 mei); 1 molt rogge uit de vaste tienden (7 aug.); 11 schepel rogge, kleine maat,
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uit de tienden (14 aug.); een halve molt rogge, kleine maat, uit de tienden (17 aug.); 10 schepel
rogge, kleine maat, uit de tienden (6 sept.)
Deventer, Johannes Bernardus van - 4 solidi uit zijn huis (29 okt.)
Dikync z Wedeginc (17 febr.)
Diligeshues in De Lutte - 1 mud rogge (11 jan.; 6 sept.)
Dirikync in Lemselo - het derde deel van de tiende (17 jan.)
Dronten, Johannes - uit het kloosterhuis - 1 molt rogge (23 mei)
Dubbeldinc z Stonebrinc (11,13 juli)
Dubbeldinck en Stonebrinc in Beuningen - 1/2 mud rogge (13 juni); 1 mud rogge (20 okt.)
Duvelshoff in De Lutte - het vijfde deel van de tiende (16,27 juni; 31 juli; 20 aug.; 19 dec.)
Duvendal, kotte in De Lutte - 1 1/2 vaatje boter en een gans (16 nov.)
Dykinck (Dikync) z Wedeginc (20 jan.; 17 febr.)
Dykync in Markelo - 1/2 mud rogge uit de goederen (1 aug.)
Ecberting in Roden (Roderheurne) in De Lutte - een halve molt haver conform de marktmaat
(15 apr.); 1 molt mout uit het erf (12 juni)
Egbertinc in Hasselo (21 juni; 8 juli)
Egberting in Hasselo, Schoppe in Gammelke en Kotte in De Lutte - 1 mud rogge uit de
goederen (29 okt.)
Egbertinc in Losser - 2 molt rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende (12 mrt)
Egbertinc in De Lutte, in Rode - 15 schepel haver, conform de marktmaat (5 juni); 1 molt mout
uit het erf (12 juni; 19 nov.); 1 molt rogge uit het erf (5,22 sept.)
Eilaert, Gerardus - 1 mud rogge uit zijn huis (2 aug.)
Eket (Heket, de Eekte) - 3 mud rogge (22 jan.); 1 molt rogge en 4 Munsterse penningen uit het
huis (4 aug.)
Elverkync in Driene - de grove tiende; de smalle tiende is voor de koster/klokkenluider (10 okt.)
Engelbertinc(k) - 1 mud rogge (27 mrt; 6 juni)
Engelbertinck in Borne - 1/2 mud rogge (7 mrt)
Engelbertinc bij Delden - 1 mud rogge (14 juli; 11,28 dec.)
Engelbertinc(k) in Rossum - 2 schepel uit de tienden (3 jan.); de helft van de grove tiende zonder
de smalle tiende (19 mei); de halve tiende (10 nov.)
Enzink, Gerardus - 1 schepel uit zijn huis bij de stadsmuur van Oldenzaal (17 dec.)
Esselink in Driene - 2 halve mud rogge (23 juli)
Evergarynck (Everink) - de grove en de smalle tiende; daarvan 1 molt rogge ten behoeve van de
godslamp (6 dec.)
Eylardinc in Losser - 1 molt rogge uit de tiende (31 mrt)
Eylardync (Elardync) en Luderinc in Losser - een kwart van de tienden (17 febr.; 8 mrt; 6 juni; 7
juli)
Eylardinc in Mander - een kwart van de tiende (21 mei; 9 juli; 27 sept.)
Fobik (Fobic), Johannes - 1 mud rogge (6 sept.)
Folbertink in parochie Enschede – jaarrente van negen schilden (f.5v)
Frederickinck in Dulder - 7 schepel rogge (10 juli)
Frederinckhove z ter Bente (6 nov.)
Frederinchove en Cogenschotte - 1/2 mud rogge (1 sept.; 13 okt.); 1 mud rogge (7,31 dec.); 10
mud rogge (31 dec.); 2 mud rogge (31 dec.)
Frederinchuis en Cogenscote - 6 mud rogge (13 apr.; 16 juli); 1 molt rogge (23 aug.)
Gasthuis in Oldenzaal - 1 mud rogge (17 nov.)
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Geesteren z Gheesteren
Gelinck in Hasselo - een tiende deel van de tiende (12 jan.; 10 febr.; 13 aug. Gerlinc (?) in
Hasselt; 31 aug.); een dubbel tiende deel van de tiende (6 aug.)
Gerdink in Hengevelde - de tiende (24 mrt)
Gersevelde (zie ook Hersevelde?) bij Delden - 2 mud rogge (15 dec.)
Gersinc in Mander - 6 schepel uit de tiende (17 dec.)
Getekote in Agelo - de tiende van vier akkers (27 juli)
Gheesteren (de hof van) - 1/2 mud rogge uit de goederen (30 mrt; 14 nov.); 3 schepel rogge uit
de goederen (16 apr.); 2 mud rogge (7,22 juli)
Gherdinc (Gheerdinc) in Dulder - 1 molt rogge (25 jan.; 31 mrt; 5,16 aug.; 13 okt.); 18 schepel
rogge conform de marktmaat (24 apr.); 1 molt gerst (14 aug.); 1 molt rogge conform de
marktmaat (28 dec.)
Giselinc in De Lutte - 1 mud rogge (16 nov.)
Gosen (Gozen), Johannes - 1/2 molt rogge uit het huis (30 mei); 1 mud rogge uit het huis (14
juli)
Gotenstucke - 1 molt rogge van een akker genaamd Gotenstucke (26 juni)
Gozen z Gosen
Grevinchove - 1/2 molt rogge (6 juli)
Gripinc in Volthe - 1 molt rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende (6,19 mrt); 1 molt
rogge uit de vaste tiende (11 juni)
Groethuis in Borne - 1 mud rogge (25 febr.); 4 mud rogge (16 mei); Groethues in Hertme in het
kerspel Borne - 1 mud rogge (16 juni; 14 juli; 22 aug.; 11 sept.; 11 okt.)
Groethues en Dasler (Dasseler) - 1/2 mud rogge (13 jan.); 1 mud rogge uit de goederen (27 mrt;
3 juni); 2 mud rogge (1 mei)
Groethues in Gammelke - 1/2 molt rogge (3 jan.)
Groethues in Gammelke en Dasler - 1 mud rogge uit het erf (31 aug.); 1 molt rogge uit de
goederen (17 sept.); 2 molt rogge uit de goederen (21 sept.)
Groot Bavel en Reymaldinc in De Lutte - 1/2 mud rogge uit de goederen (13 juni)
Groot Caveric (Groot of Hoog Kavik) in De Lutte - een kwart van de tiende (16 mei; 22 juni; 7
okt.; 21 nov.); de tiende (f.5r)
Groot Hulzet - de grove tiende van een akker, genaamd Batue (18 apr.)
Groot Westerwijc – 12 Munsterse penn. (f.4v)
Grubbe in Fleringen - 1 mud rogge uit de goederen (11 nov.)
Gruter, Lambertus - 1/2 molt rogge uit zijn huis (27 aug.)
Haer, huis bij de Oldenzaalse stadsmuur, naast het huis van de broeders van Zutphen (later van
Albert Schulte) - een halve mud rogge (27 juni)
Halbertinc in Fleringen - de tiende (24 apr.); 1 molt rogge, kleine maat, uit de vaste tiende,
sloptiende (24 mei)
Ham, Henricus ten Ham van Emingh - 1/2 mud rogge uit zijn huis (23 febr.)
Hamsinc(k) in Lemselo z Hinrekinck (14 febr.; 15 mrt; 3 apr.; 14,16 mei; 1 aug.; 19 okt.;
1,23,28 nov.; 27 dec.); 20 Deventer penn. (f.4v)
Hamsinck en Henrickinck in Lemselo - een tiende part van de tienden (6 jan.); 1 mud rogge (18
sept.); een negentiende deel van de tienden (19 sept.); 2 mud rogge uit de tienden (16 dec.)
Harbertinc in Fleringen - 1 molt rogge, kleine maat, uit de vaste tiende, sloptiende (24 mei); 1
1/2 molt rogge, kleine maat, uit de vaste tiende (4 okt.)1/2 molt rogge uit de vaste tiende (23
nov.); drie molt rogge kleine maat (f.5r)
Harschenhuis (Heersche) in Losser - uit de halve tiende (16 juli)
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Harterschehove (Hartgershove) bij Delden - het zesde deel van de tiende (12 jan.; 8 febr.) (zie
ook Hegherschehove?)
Hartgerinc z Hylten (Hilten) (9,15 jan.; 17 febr.; 3 apr.; 9 sept.; 25 nov.; 29 dec.)
Hassekync (Hassekinc) in Woolde - 1 mud rogge (25 jan.; 22 juni); 2 mud rogge (5 febr.); 6
mud rogge (21 febr.)
Hazelbeke bij Ootmarsum - 1 molt rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende, sloptiende
(18 sept.; 2 dec.)
Hedeskync in de buurschap Gravestorpe - 1 molt gerst uit de vaste tiende (16 sept.)
Hegherschehove bij Delden - een zesde deel van de tiende (6 mrt; 6 apr.; 1 juni) (zie ook
Harterschehove?)
Heiden z Heyden
Hengele (de hof) in De Lutte - 1 molt rogge (30 juli)
Hengelo (de hof) bij Driene - 1 molt rogge uit de vaste tiende (27 juli)
Henrickinck z Hamsinck (6 jan.; 16 dec.)
Henrikinc in Haveninchem - 5 molt rogge (17 febr.)
Henzonis, Theodericus - 1 mud rogge uit zijn huis (17 aug.)
Herbertus Stuterslo (Harbert bij de Studhof in De Lutte) - 1 mud rogge uit de goederen (6 sept.)
Hergholt, Lambertus - 1/2 mud rogge uit zijn huis (4 apr.)
Herinc (Herync)in Rossum - het zevende deel van de tiende (6 apr.; 21 mei; 2,4,5 aug.; 13 sept.;
5 dec.)
Herinchoff in Rossum - 1 molt rogge (22 febr.)
Hersevelde (of Gersevelde ?) bij Delden - 1 mud rogge (21 nov.)
Hermannync in Losser - 1/2 molt rogge uit de tiende (13 juli)
Hesselinc in Mander z Clarync (Clarinc) (26 apr.)
Hesselinc in Rossum - een derde deel van de tiende (26,30 apr.; 20 okt.)
Hesselinc (Hesseling) in Zenderen - de helft van de tiende (13 mrt); een kwart van de tiende (8
apr.; 30 sept.)
Hesselinchoff in Deurningen - 1 molt rogge (20 juli)
Hesselink en Clarinc in Mander - het zesde deel van de halve tienden (17 mei); 1/2 mud rogge
(10 juli); uit de tienden (18 okt.)
Hesselink in Driene - 1 mud rogge (28 dec.)
Heyden, Gertrudis van - 1 mud rogge (27 jan.; 24 febr.; 24 mrt; 21 apr.; 19 mei; 16 juni; 28 aug.;
29 sept.); 1 mud rogge uit haar huis en haar tuin die Rosengaerde (Rozengarde) heet (8 sept.; 28
dec.); 1/2 mud rogge uit de goederen (17 sept.); 1 molt rogge uit de goederen (31 okt.)
Heyden, Gheza van - 6 schepel rogge, Deventer maat (14 jan.)
Hiddynck en Loehues in Oele - 5 schepel rogge (22 febr.); 1 molt rogge (24 febr.)
Hillebrandic in Zenderen - een kwart van de tiende (23 apr.; 31 juli; 16 aug.; 9 okt.)
Hillebrandinc camp, bij de Oldenzaalse stadsgracht - 1 molt rogge (26 febr.; 15 sept.)
Hilten (Hof in) en Hartgherinck - zevende deel van de tienden (25 nov.;29 dec.)
Hinrekinck (Hinrickinc) en Hamsinc(k) in Lemselo - het negentiende deel van de tienden (14
febr.; 15 mrt; 3 apr.; 14 mei; 2 aug.; 19 sept.; 1,28 nov.); 1 molt rogge (16 mei); 1/2 mud rogge
(1 aug.); 1 mud rogge (18 sept.); 1 mud rogge uit de tienden (19 okt.; 23 nov.); 1/2 mud rogge
uit de tiende (27 dec.)
Hinrikinc in Lemselo - 1 oort van goud (27 okt.); 10 Leuvensen (f.4v)
Holling in Halle in het kerspel Ulzen - de grove en de smalle tiende (18 okt.)
Holtwijc (Holtwic) in Agelo - een kwart van de tiende (8 febr.; 10 aug.; 8 sept.; 16 okt.)
Horstkamp - hoorde bij het huis Buerwinkel bij Laghe (29 apr.)
Hoveke, Albertus - 1 molt rogge uit het kloosterhuis (18 okt.)
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Hovel in Gammelke - 1 mud rogge (22 jan.; 22 okt.); 1/2 mud rogge (22 jan.; 18 febr.; 22 mrt;
22 apr.; 22 mei; 22 juni; 22 aug.; 22 sept.; 22 nov.; 22 dec.); 76 goudguldens (22 juli)
Hoykinc in Dulder met kotte - een tiende deel van de tiende (25 febr.; 10 mrt; 23 apr.; 17,22
mei; 27 juni; 14 sept.; 24 okt.; 4 nov.); de tiende (f.5r)
Hoykinchof (Hoykynchoff) in Dulder - 1 mud rogge (27 jan.; 24 febr.; 24 mrt; 21 apr.; 16 juni;
11,18 aug.)
Hoxberg (Johannes) - 1 molt rogge (12 mrt); 1/2 mud rogge (31 mrt); 1 mud rogge (9 aug.); 4
solidi, gangbare munt, uit zijn huis (29 okt.); 1 molt rogge uit de goederen (7 dec.)
Hulskamp – (bij de Eekte) 2 Leuvensen (f.4v)
Huls(t), Johannes ter - 1 mud rogge uit zijn huis en het erf eromheen (16 juni; 18 aug.; 8 sept.);
1/2 mud rogge uit zijn huis (3 sept.; 12 okt.); 1 mud rogge uit zijn huis en de goederen van
Boginchove (Boningerhoff) (6 okt.; 3 nov.)
Humbeke - 1 mud rogge (14 dec.)
Hundepipen, Bernardus - 1 mud rogge uit zijn huis (18 mei)
Hylbrandinc in Zenderen z Hillebrandinc
Hylten, de Hof (Curia) - 1/2 molt rogge uit de vaste tiende (26 juli); 1/2 molt haver uit de vaste
tiende (25 sept.)
Hylten en Hartgerinc, de Hof - een zevende van de tienden (9,15 jan.; 17 febr.; 3 apr.; 9 sept.; 25
nov.; 29 dec.)
Inslach, kamp bij de Zodenberger Esch - 1 mud rogge (4 apr.)
Jegher, Arnoldus - 1 mud rogge (24 dec.)
Jegher, Johannes - 1 mud rogge (8 okt.)
Jodevelder Stede, stuk land bij het huis van de broeders van Gelre - 3 zware solidi (6 juni)
Johannync in Dulder - 1 mud rogge (5 sept.)
Johannync in Dulder en Kemenade in Gammelke - 1 mud rogge (12 jan.; 8 febr.; 6 mrt; 8 juni;
13 aug.)
Johanninc in Gammelke - 1 molt rogge uit de goederen (19 apr.)
Kalthaer in Lemselo - de helft van de tiende (17 jan.; 17 juni)
Kemenade in Gammelke - 1 mud (10 sept.); 1 mud rogge ( 2,4 okt.)
Kemenade z Arninchoff (27 jan.; 14 mrt)
Kemenade z Johannync in Dulder (12 jan.; 8 febr.; 6 mrt)
Kempen, Arnoldus - 1/2 mud rogge uit zijn huis (25 apr.)
Kertiens, Gherardus - 1 mud rogge uit zijn huis bij de Bisschopspoort (28 jan.)
Kevelham in (bij) Goor - het vijfde deel van de tiende (16,27 juni; 31 juli; 20 aug.; 19,20 dec.)
Klein (Luttike) Bavel in De Lutte - een zevende van de goederen (8 febr.; 13,18,26 mei; 10 juni;
8 juli; 1 nov.)
Klein Beyerinc bij Ootmarsum - 1 molt rogge (19 apr.)
Klein Beijgerink – twee mud rogge (f.5r)
Klein Busch in Rossum - 1 molt rogge (31 mrt)
Klein Buschinc (kotte) in Rossum - 5 schepel rogge, Deventer maat (9 juni)
Klein Heg(h)ehuizen in de buurschap Berghuizen - een derde deel van de grove en smalle tiende
(22 sept.); een dubbel derde deel van de tiende (22 nov.)
Klein (Lutke) Hulscher bij Borne - 1/2 mud rogge uit de goederen (5,17 dec.)
Klein Hulswijk bij Enschede - een derde deel van de tiende (16,22 jan.; 4 dec.)
Klein Hulzet in Beuningen - de helft van de tiende (18 apr.; 11 aug.); 1 molt rogge (25 okt.)
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Klein Spelborch bij Enschede - de vaste tiende; 18 schepel rogge, 12 molt gerst, kleine maat,
sloptiende en 4 schepel haver, kleine maat (toevoeging van andere hand: dat is 3 schepel van de
gebruikelijke maat) (13 aug.)
Klein Wester(w)ick (Westrick, Westerwijc) bij Oldenzaal - een halve Rijnse goudgulden (22
mrt); 1/2 mud rogge (30 mrt; 13 apr.; 22 juni; 6 juli; 1 mud rogge (16 aug.); 1 molt rogge
conform de marktmaat uit het huis (27 aug.); 1 goudgulden (25 sept.); 1 Rijnse goudgulden (22
dec.)
Kokenbergh in De Lutte - de tiende (26 nov.)
Koningsschutter (Rex Balistarius) - 1 mud rogge uit zijn huis (19 mei; 2 okt.)
Kotte in De Lutte (21 juni; 8 juli)
Kotte in De Lutte z Egbertinc (29 okt.; 28 dec.)
Kottercamp (een kotte bij Klein Spelborch) - 2 kippen (13 aug.)
Krumhoff (Kromhoff) - een zesde deel van de tiende (25 jan.); de helft van het derde deel van de
tiende (30 sept.)
Krummenhove, ten, bij Enschede - 1 mud rogge uit de tiende (28 jan.)
Lambertinc (Lamberting) in De Lutte - 1/2 mud rogge (13 jan.); de halve tiende (25 mrt); 1 mud
rogge (27 mrt; 8 mei); 11 mud haver (13 apr.); 1 molt rogge (10 mei; 25 nov.); de helft van de
tiende van het huis met de hele smalle tiende (16 aug.)
Lamberting in Lemselo - de helft van de tiende (22 juni)
Lansinc in Lemselo - het vijfde deel van de tiende (17 apr.; 13,15 sept.; 12 okt.)
Laschehof, Rolinc en Strehof - 12 mud rogge, het jaar rond (29 dec.)
Lasschehoff in Volthe - 1/2 molt rogge uit de goederen (16 okt.)
Lasschehof z Meygerinck in Beuningen (6 febr.; 19 apr.; 7 mei)
Lasschehof in Volthe en Meygerinc in Beuningen - 6 schepel rogge, Deventer maat (14 jan.; 30
juni); 1 mud rogge uit de goederen (29 sept.)
Lederkothe – 12 Munsterse penn. (f.4v)
Leeferdynck (Lefferdinck, Leffardinc) in Oele - 1/2 mud rogge (4 febr.; 18 juli; 17 aug.); 1 mud
rogge (22 febr.; 24 sept.); 3 schepel rogge (18 mei); 1 schepel rogge (24 mei; 25 sept.); 1 molt
rogge uit de goederen (13 juni; 15 sept.; 29 dec.); 5 schepel rogge (28 aug.)
Leefftinck (Leeftync) in Wilsem - de helft van de tiende (8 juli; 1 aug.)
Lefardinckote in Beuningen - 1 molt rogge (7 mrt)
Leferdinck - 1 Rijnse goudgulden (4 apr.)
Lefordinck - 1 Rijnse goudgulden (17 mrt)
Lentelinc(k) bij Delden - 1/2 mud rogge uit de helft van de goederen (11 apr.); 1 mud rogge (6
okt.)
Lentfordinc in Fleringen - 1 molt rogge, kleine maat, uit de vaste tiende (1 juni); 2 molt (22 juni)
Lief(f)erdinc in Oele - 1 Rijnse goudgulden (26 aug.; 16 dec.); drie molt rogge kleine maat (f.5r)
Liskinc (Lesscher) in Volthe - 1 molt rogge uit de tiende (1 aug.)
Lissekink – 5 Leuvensen (f.4v)
Lodgherinck (Lodgarynck) in Hasselo en Wyldeshues in Deurningen - 1 mud rogge (11 apr.; 20
okt.); 1/2 mud rogge (11 aug.)
Loe bij Delden z Noertmolen (5 sept.)
Loehues in Oele z Hiddynck (22,24 febr.)
Loth, Johannes - 1 molt rogge uit zijn tuin buiten de Deurningerpoort (12 sept.); 1 schepel rogge
uit zijn huis (11 okt.)
Lowick in Rossum - de grove en de smalle tiende (18 okt.)
Luderinc (Leurink) in Losser z Eylardync (17 febr.)
Lusync (Lusinc)in Driene - een zesde deel van de tiende (13,27 apr.; 25 mei; 23 sept.; 7 dec.)
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Lutgarinc (Lutgarynck) in Hasselo - 1/2 molt rogge en 1/2 molt gerst conform de marktmaat uit
de vaste tiende, sloptiende (21 mrt); 6 schepel rogge en 6 schepel gerst conform de marktmaat
uit de vaste tiende, sloptiende (6 mei); 3 mud rogge (29 juni)
Luttike Bavel in De Lutte z Klein Bavel (18 mei)
Luttikehues in Deurningen - de grove tiende van een kamp die hoort bij de kotte, met de smalle
tiende (22 juni)
Luttikehues, Johannes - 1 mud rogge uit zijn huis bij de muur (15 mei)
Luveldink – 5 (20) Leuvensen (f.4v)
Lyppinchoff in het kerspel Enschede - 2 molt rogge (26 apr.)
Maat, Lambertus ter - 1 mud rogge (10 okt.)
Maet bij Enschede - een derde deel van de tiende (30 sept.; 1 okt.)
Maethues in Beuningen - 1 molt, voor de helft rogge en voor de helft gerst (10,11,12,13 febr.)
Mastbroek, kamp – de tiende (f.5r)
Mensink in parochie Enschede – jaarrente van negen schilden (f.5v)
Mersch in Dulder - een tiende deel van de tiende (12 mrt); een zesde deel van de tiende (25 mrt;
6 mei)
Mersch en Schuer in De Lutte - een tiende deel van de goederen (18 jan.; 7,15 febr.; 16 mrt;
24,27 apr.; 7,11 sept.; 6 okt.; 31 dec.)
Merschinc in Dulder - 1/2 mud rogge (24 mei; 7 dec.)
Merschman in De Lutte - 1/2 molt rogge (13 apr.)
Mettinchoff (Methinckhoff) in Hasselo - 1 mud rogge (31 jan.); 2 halve mud rogge (23 juli)
Meyerinc in Beuningen - 3 1/2 mud rogge van de goederen (29 juli)
Mey(g)erinc in Beuningen z Lasschehof in Volthe (14 jan.; 30 juni; 29 sept.)
Meygerynck in Beuningen, Lasschehof en Roelvynck in Volthe - 1 molt rogge (6 febr.; 7 mei;
18 juni); 3 schepel rogge (19 apr.)
Middestorp in Fleringen - 1/2 molt rogge, kleine maat, uit de vaste tiende (13 jan.); 1 molt
rogge, kleine maat, uit de vaste tiende (2 juni; 13 juli); Myddestorp (Theodericus) - 2 schepel
rogge ( 3 mrt); dertig schepel (f.5r)
Molendinus (Meulman) in Volthe - de helft van de halve tiende (20 febr.; 12 nov.)
Mollesteren – 3 Leuvensen (f.4v)
Molthoff (hof) in De Lutte - 1 molt rogge, sloptiende (5,12 juni); 2 molt rogge uit de vaste tiende
(27 juli)
Monekinchoff (Monkynchoff) in De Lutte - een kwart van de tiende (6,27,29 juli)
Monyck, Gerardus - 8 schepel rogge uit het kloosterhuis (13 sept.); naderhand van magister
Henricus Roseke; 1 molt rogge
Nijhuis (Nova domus) in Volthe - de helft van de tiende (28 febr.); 2 mud rogge (15 mrt)
Nitert, Antonius - 1 mud rogge uit zijn huis aan de Bisschopsstraat (16 nov.)
Noerthoff in Dulder - 1 mud rogge uit de goederen (24 dec.)
Noertmolen en Loe bij Delden - 1 mud rogge (5 sept.)
Nyenhues in Elfter (De Lutte) - 1 molt rogge volgens de marktmaat (2 jan.); 1 molt rogge (23
apr.; 5 juli)
Nyenhues in Gammelke - 1 mud rogge (19 apr.)
Nyenvelde, upden; kamp, gelegen naast de kamp van de vicarie van Sint Lambertus (2 juli)
Nijhuis (Nova Domus) in Volthe - de helft van de tiende (28 febr.)
Oding in Lemselo - de grove en smalle tiende (23 apr.)
Odynchoff in de buurschap Esche in het kerspel Velthuzen - 1 molt rogge (14 mrt; 30 apr.)
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Oesterhoff z Tijthoff (14 jan.; 22 febr.; 14 mrt; 14 apr.)
Oosterhof – twee molt rogge (f.5r)
Oesterwijc en Weg(h)e in Dulder - het achtste deel van de tienden (21 jan.; 28 mei; 14,19 juni; 2
juli; 6 okt.; 4,23 dec.)
Olthues in De Lutte - de helft van de tiende (24 apr.)
Ottink in Berghum – de tiende (f.5r)
Overhaghen (Nicolaus) - 1 mud rogge uit de goederen (12 jan.; 6 mrt; 8 jun.); 1 molt rogge (6
apr.); 1 mud rogge (13 aug.)
Ozenbrugge, Johannes, aan de Steenstraat - 1/2 molt rogge uit het huis (31 aug.)
Pastor, Henricus (Schepers) - 1 mud rogge uit het huis (8 sept.; 6 okt.)
Pezen, Johannes - 2 mud rogge uit zijn huis (20 apr.)
Plechelmushuis, bij Jeger, in Oldenzaal - 1 mud rogge uit het huid (15 sept.)
Poppinc in Reutum - een kwart van de tiende (22 febr.; 7,18,29 mrt)
Puesters, Gerardus - 1 mud rogge uit een akker (10 apr.)
Quaetarde, Daye - 1 mud rogge uit het huis (8 sept.)
Randen, proost Gerardus van - 1 molt rogge uit het kloosterhuis (23 mei)
Randinc bij Delden - 2 mud rogge en 3 mud gerst uit de vaste tiende (10 juni)
Rederinck - 1 mud rogge (6 sept.)
Remboldinc in Driene - 2 molt rogge uit de goederen (29 sept.)
Rene, Johannes - 1/2 mud rogge uit zijn huis (18 juli); later van Scepeler, bij de proosdij
Rengerinc in Tubbergen - 1 molt rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende (19 jan.)
Reping en Steghe in Agelo - een vijfde van de tienden (1 febr.; 9 juli; 8 okt.; 26 nov.); een kwart
van de tiende (24 sept.)
Retberg(h)e in Albergen - de helft van de grove en smalle tiende (24 jan.; 2 dec.)
Reuvecamp in Beuningen z Borch (15 juli)
Reymaldinck in De Lutte z Groot Bavel (13 juni)
Reymerdinck z Arninchoff (14 mrt)
Reynync in Deurningen / Reynerinc - de helft van de tiende (6 juni); de helft van de tiende met
de smalle tiende (15 juli) / 5 (8) Leuvensen (f.4v)
Ricmanspoel in Dulder - 1/2 molt rogge uit de goederen (10 aug.)
Rikenbrede, stuk land, in bezit van Johannes Wonder - 1 molt rogge (23 mrt)
Rimer(d)inc z Arninchoff (27 jan.; 15 mei)
Roderdinc in Deurningen - een kwart van de halve tiende (18 dec.); 10 Leuvensen (f.4v)
Roderdink - 5 Leuvensen (f.4v)
Roderinck (Reurink) in Losser - een kwart van de halve tiende (5 jan.); 1/2 mud rogge uit de
halve tiende (26 aug.)
Roelvynck in Volthe z Meygerinck in Beuningen (6 febr.; 19 apr.; 7 mei)
Rogghenkamp in de buurschap Berghuizen - 1/2 mud rogge (17 mei; 10 aug.); 1 1/2 mud rogge
(18 okt.)
Roleve, Gheze - 2 Munsterse solidi uit haar huis bij de Steenpoort (3 juni); later van Rudolphus
van Bervorde)
Rolinc z Laschehof (29 dec.)
Rotert, Johannes en Helmich, Gherardus - 1 mud rogge uit het huis (5 jan.)
Ruehoff in Hasselo - een derde deel van de tiende (2 mei; 4 okt.; 23 dec.)
Ru(e)hoff z Tijthoff (14 jan.; 22 febr.; 14 apr.)
Ruwehof – 8 Leuvensen (f.4v)
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Sartor, Arnoldus - 1 mud rogge uit zijn huis (10 okt.)
Scepeler, Johannes, uit zijn huis bij de proosdij - 1 molt rogge (3 febr.)
Schipperhinric (Schypperhenric) - 1 mud rogge (20 febr.; 4 mei; 9,26 juni); 1/2 mud rogge (10
juli)
Schoppe in Gammelke (21 juni; 8 juli)
Schuer (in De Lutte) z Mersch (18 jan.; 7 febr.; 27 apr.; 7 sept.)
Schuren (ter) in Lemselo - 1 mud rogge (9 jan.)
Scoppen (ter) in De Lutte - de helft van de tiende (10 mei); 4 solidi gangbare munt, uit de tiende
(7 sept.)
Smeden, Dage ter - 3 schepel rogge (15 okt.)
Snoync in Haarle - een kwart van de tiende (13 apr.; 12 aug.); 1 mud rogge van het huis; de helft
van de smalle tiende (17,18 apr.); vier schepel rogge kleine maat (f.5r)
Speelmynck in Lonneker - 1 mud rogge uit de goederen (6 mei)
Spo(e)lde (ten) - 1/2 mud rogge uit de tiende (30 mei); het derde deel van de tiende (26 juni)
Spraeckstede in De Lutte - 2 mud rogge (24 febr.)
Steenhoff - 3 schepel rogge, conform de marktmaat (18 jan.)
Steghe in Agelo z Reping (1 febr.; 9 juli)
Steghe in Rossum - 3 schepel rogge (18 jan.); de helft van de grove en smalle tiende (3 aug.); 1
molt rogge (23 sept.)
Stonebrinc in Beuningen z Dubbeldinck (13 juni)
Stonebrinc en Dubbeldinc in Beuningen - 1 mud rogge (11,13 juli)
Stormaet en Stroet (30 juni)
Stroet z Stormaet (30 juni)
Snelle (de erven) - 2 mud rogge (6 juli)
Stalle, upden, Henricus, bij Delden - 1/2 mud rogge (24 juli)
Stuter(s)linc in Wilsum - een kwart van de helft van de goederen (8,26 juni)
Stuterslo, Herbertus (Harbert bij Studhof in De Lutte) - 1 mud rogge uit de goederen (6 sept.)
Swaferinck (Bernardus) - 1/2 mud rogge van de tienden (1 jan.)
Swarte, Johannes - 1/2 mud rogge uit huis en tuin (14 mei)
Swederinc in Losser - 1/2 molt conform de marktmaat, half rogge half gerst (31 mei)
Syngraven (Zyngraven) - 8 schepel rogge conform de marktmaat van de vaste tiende (4 juli)
Tappe, Johannes - 1 mud rogge uit zijn huis (21 sept.)
Ten Thije in Rossum – een molt rogge en gerst uit de tiende (f.5r)
Thoerne, Pelegrinus - 1 mud rogge uit het huis (4 sept.)
T(h)orne, Menso - 1 mud rogge uit de goederen (25 aug.; 19 okt.); 1 mud rogge uit zijn huis via
de erven (18 sept.)
Tijthoff in Rossum - twee halve mud (semiduos) uit de hofstede (18 okt.)
Tijthoff, Ruhoff en Oesterhoff bij Almelo - 1/2 mud rogge (14 jan; 18 sept.); 1 mud rogge (22
febr.; 14 mrt); 1 mud gerst (14 apr.)
Tymmerman, Henricus; Hudden geheten - 1/2 mud rogge uit zijn huis (19 mei)
Ulland (Unland) (van de vicarissen) bij Oldenzaal - 2 mud rogge (15 mrt); een kwart van de
tiende (12,24 mei; 23 nov.; 8 dec.)
Unstedinc bij Ulzen - 1 molt rogge conform de marktmaat, sloptiende, uit de vaste tiende (25
dec.)
Uphues in De Lutte - 9 schepel rogge conform de marktmaat (5 okt.)
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Vaerhorst (ter) in het kerspel Delden - de helft van de tienden (2 febr.)
Velde (ten) in Rossum - een derde deel van de tiende (2 jan.; 10 aug.; 10 nov.)
Veldhues in het kerspel Wierden (Wederden) - 6 oude en goede grossen (8 okt.)
Veldinc in Getelo - 1 molt rogge of de helft van de goederen (11 mei); de helft van de goederen
(28 sept.)
Veldinc in Reutum - een derde deel van de tiende (17,26 juli)
Velt in Rossum - 6 schepel rogge conform de marktmaat (18 jan.); een derde deel van de tiende
(6 febr.)
Veltbrede, akker bij Oldenzaal - 1 mud rogge (21 juni); 1/2 mud rogge (13 aug.)
Velthoff in Albergen - 1 molt rogge conform de marktmaat (12 apr.)
Ventric bij Oldenzaal - 1 molt rogge conform de marktmaat, uit het huis (7 sept.)
Ventrinc in Woolde - 1 molt rogge (20 mei)
Vicarie van Driekoningen - 1 mud rogge (20 nov.)
Vicaris van het Heilig-Kruisaltaar - 1 molt, voor de helft rogge, voor de helft gerst, uit zijn huis
(3 okt.); 1 molt rogge (30 okt.)
Vicaris van het Maria-altaar - een halve mud rogge uit zijn huis (9 jan.)
Vicaris van St. Antonius - 1/2 mud rogge (10 okt.)
Vlakesbeke in (bij) Losser - een tiende deel (van de goederen) (16,29 jan.; 4 mei; 3 jun.; 16,25
juli; 20,21 aug.; 24 nov.; 3 dec.)
Volkerinc in Lonneker - de grove en de smalle tiende (3 sept.)
Volkerinc bij Ulzen - 1 molt rogge, sloptiende, kleine maat (19 jan.)
Vrilinck z Braeck (3 febr.)
Vrilinck en Braeck in Geesteren - de helft van de tienden (2 febr.); een negende van de tienden
(16 juni; 7 aug.; 4 sept.; 12 okt.); 1 mud rogge (18 aug.); een negende van de helft van de
tienden (28 okt.)
Vrilinc in Gammelke - de helft van de grove en smalle tiende (2 juli); de helft van de tiende (9
juli)
Vrilinc (Vrylinc) in Veldhuizen - een vijfde deel van de tiende (17 apr.; 31 mei; 19,21 juni; 3
sept.)
Vrouwinc, Hessel - 1 mud rogge uit zijn huis (14 nov.)
Vryenland, des - een tiende uit enkele akkers, des Vryenland geheten (6 dec.)
Waninck, Johannes - 1 mud rogge uit zijn kamp, gelegen bij Nijenvelde (8 juni)
Wedeginc (Wedeghynck) in Hasselo - 1/2 mud rogge (2 jan.); 1 mud rogge (2 febr.; 21 juni); 1
molt rogge (29 mrt); 1/2 mud rogge uit de goederen (8 juli)
Wedeginc en Dykinck (Dikync) - 2 mud rogge (20 jan.); 1/2 mud rogge (17 febr.); 1 mud rogge
(12 mrt; 29 okt.)
Wederden, Nicolaus van - 1 mud rogge uit zijn huis (20 sept.)
Weg(h)e in Dulder z Oesterwijc (21 jan.; 28 mei; 14,19 juni)
Wennync in Deurningen - 1/2 mud rogge (24 mei); 1 molt rogge (24 sept.)
Wensinck (Wensync) in Zenderen in het kerspel Borne - een zesde deel van de tiende (27 juni;
28 juli; 25 aug.; 19 okt.; 17 nov.; 14 dec.)
Wergarinc (Wergerinc) in De Lutte - 1 molt gerst uit de vaste tiende (21 apr.); 1 molt rogge
kleine maat, uit de vaste tiende met de smalle tiende (16 juni)
Wernsinc(k) in Losser - een derde deel van de tiende (12 febr.; 10 mrt; 10 dec.)
Wesselinc in Deurningen - de helft van de tiende (7 febr.; 18 nov.)
Wesselinc in Dulder - 1 molt rogge uit de goederen (31 okt.); 8 Leuvensen (f.4v)
Wesselink – 13 Leuvensen (f.4v)
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Westendorp in Fleringen - 3 1/2 molt uit de vaste tiende (28 mei); drieëneenhalve molt rogge
kleine maat (f.5r)
Westerhove (Westerhoff, curia) in Noorddeurningen in het kerspel Denekamp - 1 molt rogge uit
de hof (8 sept.; 6,14 okt.)
Wif(f)erdinc, Gerardus - 1 mud rogge uit zijn huis bij de markt (27 apr.; 2 sept.)
Wifferdynchoff in de buurschap Herdingen bij Ulzen - 1 molt rogge conform de marktmaat (4
mei); 1 molt rogge (21 juni)
Wigboldink, domein – vier molt rogge kleine maat (f.5r)
Wilbertinc z Wylbertinc
Wildeshues in Deurningen z Lodgarynck (Lodgherinck) in Hasselo (11 apr.; 11 aug.; 20 okt.);
Wyldeshues - 3 mud rogge (29 juni); halve mud rogge (f.5r)
Willem, meister - 1 schepel rogge uit zijn huis voor de tienden van vier akkers (9 sept.)
Willinc (Wyllinc) in Reutum z Detmarinc (10 jan.; 8,26 mrt; 7,14 aug.; 6 sept.)
Wissinc (Wissing) in Tubbergen - een derde deel van de tiende (5 mei; 22 juni; 25 sept.); de
tiende (f.5r)
Woertkamp (Kamp upden Woert) - 1 mud rogge (11 febr.; 13 mrt; 13 sept.); 1/2 mud rogge (26
febr.)
Woestinc in Woolde - 1 molt rogge (14,20 juli)
Wolbertinck in Lemselo (ten) - een derde deel van de tiende (23 jan.; 27 mrt; 3 aug.); de tiende
(f.5r)
Wolbertinck bij Ulzen - 1 molt rogge kleine maat, sloptiende, uit de vaste tiende (17 okt.)
Wonder, Johannes - 1 mud rogge uit de goederen (18 mei); 3 mud gerst uit huis en goed (1
aug.); 1 mud rogge uit huis en goed (2 okt.); 1/2 mud rogge uit huis en goed (18 aug.; 10 dec.)
Wylbertinck (Wilbertinc) in Woolde - 2 mud haver (23 jan.); 2 mud rogge (1 febr.); 1 molt
rogge (26 febr.); ... schepel gerst, Deventer maat (2 mrt); 1 mud gerst uit de goederen (14 apr.); 1
mud rogge uit de goederen (15 apr.); 1 molt rogge conform de marktmaat (27 apr.); 3 schepel
gerst uit de goederen (25 juli); 1/2 mud gerst uit de goederen (28 sept.); 1 mud haver uit de
goederen (1 okt.); 1/2 mud rogge (22 okt.); 1 mud rogge uit de goederen (7 nov.; 10 dec.)
Wyldeshues z Wildeshues (29 juni)
Yegher, Arnoldus en Hadewich - 1 mud rogge jaarlijks (12 aug.)
Zanderinc in Stuterslo in de buurschap De Lutte - de grove en de smalle tiende (7 nov.)
Zantbrede, akker van Schutte - 1 mud rogge (7 okt.)
Zegerdinc in Denekamp - 1 molt rogge, sloptiende (1 mrt)
Zelvording in Driene - de tiende (7 mrt)
Zepenwolde bij Delden - de helft van de tiende (11 mrt; 14 juli)
Zodenberger Esch (4 apr.)
Zutuen (Zogtoen), kotte in Deurningen - 1 molt rogge en 1 molt gerst conform de marktmaat (28
juli)
Zwafertinc (Zwaferdinck), Bernardus - 1/2 mud rogge uit huis en goederen (28 apr.; 31 dec.)
Zwaneke - 1 molt rogge (6 febr.)
Zyngraven - 1 molt rogge volgens marktmaat uit de vaste tiende (13 jan.); 8 schepel rogge
conform de marktmaat uit de vaste tiende (21 mrt; 4 juli); 1 molt rogge uit de vaste tiende (1,16
juli)
Zyvordinc in Hasselo - een kwart van de tiende (2 apr.; 15,30 mei; 3 sept.)
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