
ACTA ROVENII: overzicht der hoofdstukken. 
 
1.De fundatore, ac patrono ecclesiae nostrae, ac de reliquiis ejusdem. / Over de stichter en 
patroon van onze kerk en diens heilige overblijfselen. 
2.De numero prebendarum et beneficiorum. / Over het aantal prebenden en beneficiën en de 
halve prebende. 
3.De praepositura et praeposito. / Over de proosdij en de proost. 
4.De decano et capitulo ac capitularibus. / Over de deken, het kapittel en de kapittelheren. 
5.De camerariis seu custodibus capituli. Over de kameraars of kosters van het kapittel. 
6.De thesaurario seu praefecto sacristiae. / Over de schatmeester, het hoofd der sacristie. 
7.De magistro fabricae item de organista. / Over de kerkmeester en de organist. 
8.De scholastico, schola et ludimagistris. / Over de schoolopzichter, de school en de 
schoolmeesters. 
9.De pastore et capellanis. / Over de pastoor en de kapelanen. 
10.De residentia canonicorum et vicariorum ac de praesentiis. / Over de verblijf- en 
presentieplicht der kanunniken en vikarissen. 
11.De ordine canonicorum in choro et in divisione. / Over de volgorde der kanunniken in het 
koor en bij de uitdeling. 
12.De canonicus qui ad studia se conferunt. / Over de kanunniken die elders gaan studeren. 
13.De canonicus per mutantibus vel resignantibus suam praebendam, item de morientibus. / 
Over het verwisselen of opgeven der prebende en het overlijden der kanunniken. 
14.De nonnullis concernentibus divinum officium per annum. / Enige opmerkingen omtrent 
de goddelijke eredienst gedurende het jaar. 
15.De tempore quo canentur vigiliae defunctorum et de missis pro defunctis. / Bepaling 
wanneer de metten der overledenen gezongen moeten worden en over de requiemmissen.  
16.De quibusdam aliis observandis per decursum anni. / Hetgeen in de loop van het jaar nog 
in acht genomen moet worden. 
17.De custode seu sacrista ejusque officio. / Over de koster en zijn plichten. 
18.De secretario capituli. / Over de geheimschrijver van het kapittel.. 
19.Proventus capituli et census per custodes exigendi. / Inkomsten van het kapittel en cijnsen 
die door de administrateurs moeten worden geïnd. 
20.Pecuniae natalitiae, prout nunc sunt in usu, hoc modo colliguntur. / De kerstgelden worden 
tegenwoordig als volgt ingezameld. 
21.Alii quidam redditus per custodes exigendi. / Enige andere inkomsten die door de 
administrateurs moeten worden geïnd. 
22.De oneribus vel debitis capituli. / Over de lasten en schulden van het kapittel. 
23.De domibus claustralibus seu canonicalibus. / Over de klooster- of kanunnikenhuizen.        
24.De decimis minutis seu sanguineis Dominorum de Capitulo. / Over de smalle of 
bloedtienden van de kapittelheren. 
25.De campis capitularibus, et agellis seu hortis praebendalibus. / Over de kampen van het 
kapittel en de kleine prebendenakkers of tuinen. 
26.Registrum bonorum capituli Oldensalensis, ac primo de bonis spectantibus… / Register 
van goederen van het Oldenzaals kapittel. Allereerst de goederen die betrekking hebben op de 
verdeling van de gesloten groepen (corpora) van de prebenden. 
27.Registrum bonorum capituli Aldensalensis.. / Register van goederen van het kapittel… 
28.Sequuntur decimae ad distributiones quotidianae.. / Nu volgen de tienden m.b.t. de 
dagelijkse uitdelingen… 
29.De proventibus Semipraebendae… / Over de inkomsten van de halve praebende… 
30.De Vicariis ecclesia Aldenz(s)alensis… / Over de vicarissen van de kerk van Oldenzaal... 



31.De proventibus spectantibus ad officium celebrationum…. / Over de inkomsten die 
betrekking hebben op het verzamelpunt van de afdrachten… 
-- 
-- 
34.De redditibus et oneribus fabricae inferioris ecclesiae S.Plechelmi…/ Over de inkomsten 
en lasten van de kerkenkas van de benedenkerk… 
-- 
-- 
37.De Monasterio S. Agnetis sororum conventualium tertij ordinis S.Francisci, Aldensaliae…/ 
Over het klooster van St. Agnes… 
38.De proventibus Praepositorum Aldensalensis…/ Over de inkomsten van de Oldenzaalse 
proosdij… (afkomstig uit: inv.nr. 132: uittreksels uit de Acta Rovenii plus aanvullingen 
daarop) 
--De vicario vel cappellano in capella Xenodochii seu S.Spiritus… / Over de vicaris of 
kapelaan van de H. Geestkapel van het Gasthuis… 
(óók afk. uit inv.nr. 132) 
-- 
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