ACTA ROVENII Vertaling der hoofdstukken 27 – 38.

Hoofdstuk 27. Register van de goederen van het Kapittel die betrekking hebben
op de dagelijkse verdelingen, presentiegelden, zoals men ze noemt.
Eerst de eigen goederen van het Kapittel.
Morsch en Schuer in De Lutte 12 mud rogge, 5 mud haver.
Klein Bavel
12 mud rogge, 5 mud haver.
Lambertink aldaar
12 mud rogge, 11 mud haver.
Dalhuis aldaar 7 mud rogge, vroeger de derde garve en enkele andere zaken.
Egbertink aldaar 4 mud rogge, 4 mud gerst, 6 mud 1 schepel haver.
Volgen drie kottes:
Duvendal 3 mud rogge, een kruik boter, te weten 72 pond en een vette gans voor de
administrateurs.
Steenbeke 2 mud rogge.
Hofstede in De Lutte 2 mud. De kotte is vrijgekocht rond het jaar 1560.
Swederink in Losser 2 mud 3 schepel rogge, 4 mud gerst.
Vlakesbeke aldaar geeft de garve.
De kotte Sogtoen in Hasselo 7 schepel rogge, 2 mud gerst.
Geerdink in Dulder 12 mud 1 schepel rogge, 2 mud gerst.
Hoevel in Gammelke ...
Klein Buls in Rossum 3 mud rogge.
Ansmannink in Volthe 10 mud rogge.
Abrahamink in Ootmarsum 16 mud rogge, 2 mud gerst, 6 mud haver, 4 mud gierst. Geeft
gewoonlijk de derde garve van alle gezaai en één varken.
Stute in Wilsem 11 mud rogge, 1 mud haver, vroeger de garve.
De kotte Veldink in Getelo 3 mud rogge.
Wilbertink in Woolde 10 mud rogge, 3 mud gerst.
Johan Lieffordink in Oele 9 mud rogge, 3 mud gerst.
Willem Leeffordink aldaar 7 mud 1 schepel rogge, 3 mud gerst.
Klein Westerik in Berghuizen, leengoed van de proost, heeft nu geen pachter en nu worden de
stukken land in delen verpacht. Eén bunder brengt 4 mud rogge, 4 mud gerst en 2 mud haver op.
De Adamskamp bij het leprozenhuis 5 mud rogge, 4 mud gerst en 2 mud haver.
Hier volgen de vaste tienden onder de balk - algemeen sloptienden genoemd - die het Kapittel
uit de goederen van anderen krijgt. Deze worden geïnd en vergaard vogens de maat die in ieder
kerspel gangbaar is.
Middestorp 3 mud 3 schepel rogge, sloptiende.
Herbertink in Fleringen 10 mud rogge, sloptiende.
Westendorp aldaar 5 mud 1 schepel rogge, sloptiende.
Lenferink aldaar 10 mud rogge, sloptiende.
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Dietmarink 6 mud rogge, sloptiende.
Willink of Kempink aldaar 3 mud rogge, sloptiende.
Klein Spelborch (oftewel Katerkamp) bij Enschede 2 mud 1 schepel rogge, 4 mud gerst, 3
schepel haver, sloptiende.
Volkerink bij Ulzen 3 mud rogge, sloptiende.
Wergerink in De Lutte 2 mud rogge, 7 schepel gerst, sloptiende.
Molthof aldaar 7 mud rogge, sloptiende.
Gripink in Volthe 5 mud 1 schepel rogge, sloptiende.
Lutgerink in Hasselo 7 schepel rogge, 2 mud gerst, sloptiende.
Segvordink in Noorddeurningen 7 schepel rogge, sloptiende.
Onstedink bij Lage 7 schepel rogge, sloptiende.
Hesekink in Graestorp 7 schepel gerst, sloptiende.
Lefordinkkotte in Beuningen 7 schepel rogge, sloptiende.
Rengerink in Tubbergen 7 schepel rogge, zoals staat in het boek van Lambert ten Have in het
jaar 1478.
Haselbeke bij Ootmarsum 4 mud rogge, sloptiende.
De vicaris van het Heilig Kruis-altaar 4 mud rogge, 2 mud gerst.
Het huis Grevinkhave 4 schepel rogge. Zie het memorieboek op 31 augustus.
Het Gasthuis uit de tiende van Lesgink 7 schepel.
De Horstkamp in plaats van het huis van Georg Marck, vroeger van Jutte Boningerhave 7
schepel rogge.
De kamp van Hillebrandink 4 mud rogge.
De Eekte bij Oldenzaal 7 schepel rogge em 4 Munsterse penningen. Raadpleeg het register van
het jaar 1460.
Ventrink bij Oldenzaal 7 schepel rogge.
Nijhuis in De Lutte 5 mud 1 schepel rogge, sloptiende.
Ophuis in De Lutte 5 schepel 1 spint rogge.
Velt, Stege, Steenhof in Rossum en Volthe 7 schepel rogge, zie het memorieboek op 18 januari.
Hesselinkhof in Deurningen 7 schepel rogge.
Uit de tiende van Hermelink in Losser 4 schepel rogge.
Johannink in Gammelke 7 schepel rogge.
Clarink in Mander 4 mud rogge. Nu, in 1608, is dat voor het Kapittel verloren gegaan.?
Beijerink in Tilligte 7 schepel rogge.
Bunikink (?) in Lattrop 5 mud 1 schepel rogge.
Henrikink in Haveninckem bij Ulzen 8 mud 3 schepel rogge.
De hof in Hilten bij Ulzen vaste tiende 4 schepel rogge, 5 schepel haver.
Egbertink in Losser vaste tiende 4 mud rogge.
Berghuis bij Delden
4 mud rogge.
Woestink in Woolde
4 mud rogge.
Ventrink aldaar
7 schepel rogge.
Henghel in Driene
7 schepel rogge.
Velthof in Albergen
7 schepel rogge.
De vaste tiende van de goederen van Singraven 7 mud rogge, sloptiende.
Klein Hulzet in Beuningen
7 schepel rogge.
Bons (?) in Beuningen uit Rovekamp 5 schepel rogge. Aldus het boek van Lambert ten Have in
het jaar 1476 en betaald in het jaar 1484.
Lippinkhof bij Enschede
4 mud rogge.
(Sprakelrot in Lonneker 2 mud gerst, 5 mud haver).
Assink in Albergen
2 mud 3 schepel rogge.
Westerhof in Noorddeurningen 5 mud 1 schepel rogge.
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Het huis van de eerwaarde heer Hendrik Virsen dat aan het kerkhof grenst, 7 schepel rogge.
Het huis van de eerwaarde heer Nikerken, de huidige deken, dat aan het vorige grenst, 4 mud
rogge.
Het huis van de eerwaarde heer Wolter Kerkhoven dat aan de zuidkant aan het huis van Virsen
grenst. Nu van de eerwaarde heer Bever 7 schepel rogge.
Het huis dat vroeger van de eerwaarde heer Manten was, die over een halve prebende beschikte,
en nu van Nitert, 4 mud rogge.
Het huis dat vroeger van de eerwaarde heer Hendrik Rose was en nu van Johan Oelen, 2 mud 4
schepel rogge.
Het huis van de eerwaarde heer Hillebrand Wijnen, nu van de eerwaarde heer Elreborn, 7
schepel rogge.
Hat huis dat vroeger van de eerwaarde heer Buser was, en nu van de eerwaarde heer Johan
Herink, 4 mud rogge.
De vicaris van Sint Lambertus
4 schepel rogge.
De vicaris van Sint Antonius
2 mud rogge.
Het huis van Kerkerink, nu tijdelijk van Lenard Strudel (?), 2 mud rogge.
Het Gasthuis
2 mud rogge.
Het huis van Catharina van Holten 1 mud.
Het huis van Geze Volkerink
1 mud.
Het huis van Derk Clumper
1/2 mud rogge.
Het huis van Hille ter Maet
1 mud rogge.
De vicaris van de Drie Koningen 2 (2 1/2?) mud rogge.
Het huis van Johan Volmerink
1/2 mud. Afgekocht in het jaar 1593 maar voortgezet door
het Kapittel.
Uit Berg in Lemselo
1 mud rogge.
De erfgenamen van Bruno Schaap 1/2 mud rogge.
De erfgenamen van Merten Cremer 1/2 mud rogge.
Uit Gieselink in De Lutte
1/2 mud rogge.
Het huis van Hendrik Muller
1 schepel rogge.
De vicarissen uit Unlant
1/2 mud rogge.
Druffotink
2 mud rogge.
Inslach
1 mud rogge.
De vaste tiende van het erf Bernink in Elffter 2 (1 1/2?) mud rogge.
Dalkotte
3 (2 1/2?) mud rogge.
Tijthof
2 mud rogge. Afgekocht door pastoor Bitter in 1593. Voort te zetten
door het Kapittel.
Smelinkkotte
7 schepel.
Veltbrede
2 (1 1/2?) mud rogge.
Ensink (Ansmannink)
5 schepel rogge.
Slatsumbeke 2 mud rogge. Vroeger Jan Petrink vanwege Hulse.
Meijerink in Beuningen
4 (3 1/2?) mud rogge.
Bervetlo bij Delden
2 mud rogge.
De vaste tiende van het erf Randink 2 mud rogge, 3 mud gerst.
Diekink in Markelo
1/2 mud rogge.
Grubbe in Fleringen
1 mud rogge.
Reimerink in Driene
2 mud rogge.
Uit de tiende van Cromhof
1 mud rogge.
De Kalendenbroeders uit Hinrikink in Ulzen 1 schepel.
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Hoofdstuk 28. Nu volgen de tienden die betrekking hebben op de dagelijkse
verdelingen of presentiegelden die in het kerspel (de parochie) Oldenzaal verdeeld
zijn over de zogenaamde buurschappen of legionen.
Berghuizen
Onland (Unlant) bij Oldenzaal
Hegehuis
De Lutte
Binkhorst met de kotte Koken
Duvelshof
Luttikhuis
Lambertink
Monninkhof
Schoppe
Groot Kaverik
Sanderink
Besmannink
Herbertink
De halve tiende van Olthuis
Lemselo
Odink
Lansink
Berge
Hasselo
Gielink
Sivordink
Rouwhof (Ruhoff)
Gammelke
Vrielink
Dulder
Hoikink, Stokmaat, Stroet kotte
Deterdink (Detardinc)
Oosterwijk
Weghe
Morsch
Stopendal
De parochie Losser, dochter van de Oldenzaalse
Vlakesbeek (Vlaexbeke)
Ellerink
Leurink
Wernsink
Swederink
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Lambertink
Dirikink
Deterdink
Brunink
Hinrikink
Hampsink
Wolbertink
Calthar
Rossum
Lowijk
Hesselink
Herink met kotte
Velt
Stege
Engelbertink. Het boek van Hont heeft: de halve tiende van Engelbertink zonder de smalle
tiende. Het register van het jaar 1461: de halve tiende van Engelbertink.
Volthe
De halve tiende van de molen
De halve tiende van Nijhuis
Alink (Adelinck)
Deurningen
Wesselink
Reinink
De halve tiende van Reurink (Roderinc)
De kamp van Luttikhuis: de tiende met de smalle tiende. Betaalt nu alleen van de halve kamp.
Ootmarsum, de oudste parochie van Twente, naar men zegt.
Agelo
Stege
Repink
Holtwijk
Mander
Ellerink (Eilardinc)
Clarink
Hesselink
Haarle
Snoyink
Reutum
Veldink
Poppink
Tubbergen. De parochie is een dochter van die van Ootmarsum
Wissink
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Geesteren
Braak met de kotte Hilbink
Vrielink
Albergen
Retberge
De parochie Ulzen
Lieftink
De hof in Hilten
Evegarink
Hartgerink
Hollink in Halle
Assink in Getelo
des Jonckeren lant
der vrijen lant
De parochie Veldhuizen
Vrielink in Veldhuizen
De kamp Buirwinkel aldaar
De parochie Enschede
Medinkmaat
Klein Hulswijk
Een derde van de tiende van Cromhof
Lonneker
Volkerink Vergert
Bokerink
(Sprakelrot)
Driene
Elverkink
Asseldink
Selvordink
Smedink
Leusink
De parochie Denekamp
Klein Hulzet
Groot Hulzet geeft de tiende van de akker Batue
Maathuis
De parochie Delden
Siepenwold
Hegersehof
Borne
Hillebrandink
Hesselink Wensink
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Hoofdstuk 29. De inkomsten van de halve prebende.
Boven is gezegd dat de bezitter van de halve prebende samen met de andere kanunniken zijn
deel krijgt uit het geheel van de verdeling maar dat hij wel op de laatste plaats komt en in de
dagelijkse verdelingen meedeelt als een vicaris. Bovendien heeft hij nog enkele andere kleine
inkomsten namelijk uit Sodenberg 6 goudguldens, nu van Joachim Meiborch (overleden), nu
van Jasper Hampsink.
Uit het klooster van Oldenzaal 3 goudguldens. Nu door het Kapittel, want het klooster heeft het
in 1608 afgekocht. In 1617 op het feest...... heeft het Kapittel deze cijns afgekocht en nu heeft
Hendrik Duvelken deze, hij betaalt 3 goudguldens en een halve oort. In 1637 heeft Duvelken
deze afgekocht. Johan Hampsink heeft hem overgenomen.
Van de boeren in Hasselo 3 goudguldens 7 stuivers.
Van de eerwaarde heer Johan Herink 4 (3 1/2) goudguldens.
Verder heeft hij twee kleine tuinen buiten de Deurninger poort die jaarlijks ongeveer twee
daalders opbrengen.
Het is gebruikelijk dat de bezitter van de halve prebende soms bij het zingen van het epistel of
het evangelie - als hij tenminste diaken is - invalt voor kanunniken die verstek laten gaan.
Daaruit kan hij enige bijkomende verdiensten ontvangen.
Als laatste heeft meester (magister) Arnold van Langendonck deze halve prebende ontvangen.
Daarna is ze wegens de karige inkomsten onder goedkeuring van de eerwaarde deken en het
Kapittel voor altijd samengegaan met de vicarie van Sint Lambertus op 19 juli 1626.

Hoofdstuk 30. De vicarissen van de kerk van Oldenzaal.
Dat er in onze kerk acht vicarieën zijn hebben we boven in het tweede hoofdstuk gezegd. De
bezitters hiervan ontvangen, omdat ze samen met de kanunniken of in hun plaats de uren zingen,
uit de dagelijkse verdelingen de helft van wat een kanunnik krijgt. Ze leggen de eed af dat ze
respect zullen hebben voor de deken en het Kapittel, daaraan gehoorzaamheid zullen betuigen en
de hun toevertrouwde bezittingen van hun vicarie niet verloren zullen laten gaan. Ieder van hen
moet conform hun stichtingsbepalingen iedere week minstens drie missen lezen. Over de
volgorde en de dagen waarop is boven in hoofdstuk 14 gesproken.
Alle vicarissen hebben vaste jaarlijkse inkomsten, die men het geheel (corpus) van de vicarie
noemt. Ze moeten persoonlijk verblijf houden en aantekening houden van hun verrichtingen. Ze
moeten dan ook priester zijn of de eed afleggen dat ze binnen een jaar na het aanvaarden van
hun taak de priesterlijke waardigheid zullen ontvangen. De vicarieën worden beurtelings
vergeven, de ene maand door de paus, als iemand in de `pauselijke' maand gestorven is; en door
het Kapittel of de fungerende turnarius, als bij geval iemand in de `maand van het Kapittel'
sterft.
Voor de vicarie van Sint Anna evenwel dragen de toezichthouders (provisoren) van Sint
Plechelmus iemand voor. Om enige betrouwbare informatie te bieden aangaande de inkomsten
en lasten van de afzonderlijke vicarieën willen we hier een overzicht bieden van de inkomsten
van de afzonderlijke vicarieën, zoals ze nu voor het jaar 1614 gevonden kunnen worden. Hun
stichtingsoorkonden zijn veelal of door nonchalance of ook door de stadsbrand en verschillende
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belegeringen verloren gegaan behalve de stichtingsoorkonde van de vicarie van Sint Anna die
met enkele gezegelde documenten betreffende dezelfde vicarie bij het Kapittel berust. Dit geldt
ook voor enkele gezegelde stukken van de vicarie van de Drie Koningen, van Sint Jan de
Evangelist en van het Heilig Kruis. Ook bestaat er nog een afschrift aangaande de stichting van
de vicarie van de heilige Maria Magdalena waarin staat dat de vicarie gehouden is tot het lezen
van minstens drie missen iedere week. De voordracht van een kandidaat berust bij de deken en
het Kapittel. Ze moeten bij een vacature het ambt toevertrouwen aan een degelijk man, iemand
die priester is of binnen een jaar de rang van priester zal krijgen, die de deken en het Kapittel zal
gehoorzamen. Met de andere vicarissen zal hij meedelen in de presentiegelden en de verdelingen
in het koor.
De stichting van deze vicarie heeft in het jaar des Heren 1405 plaatsgevonden op de feestdag
van Maria Geboorte met goedkeuring van de Utrechtse aartsbisschop Frederik en het Oldenzaals
Kapittel.

De inkomsten van de vicarie van de Heilige Maria Magdalena, alsmede van de
Heilige Barbara en de Heilige Margareta, maagd en martelares.
De hofstede Nijhuis in Volthe met zijn aanhorigheden met uitzondering van de grove en smalle
tiende.
De grove en smalle tiende van Ter Wege in De Lutte.
De hofstede Johannink in Gammelke met uitzondering van de grove en smalle tiende.
Uit de hofstede Ten Dasseler in Lattrop 7 schepel rogge.
Uit de hofstede Roerhuis in De Lutte 1 mud rogge.
Uit de hofstede Rengerink in Tubbergen 7 schepel rogge en 9 schepel gerst.
Uit het huis van Bernard van Arnhem 3 schepel rogge oftewel 21 stuivers.
Uit het huis van Hendrik Roth 1/2 mud rogge of 14 stuivers.
Uit het huis van Kerkerink aan de Deurningerstraat 2 schepel rogge of 24 stuivers.
Uit het erf Nihuis 2 goudguldens.
Uit het verdeelpunt van de broden na de liturgische vieringen 1/2 mud rogge of 20 stuivers.
Uit de goederen van Geert Schulten 3 daalders, te delen met de vijf vicarissen.
Verder bezit de vicaris een akker, de Veltbrede genaamd.
Voorts 4 tuinen bij de Woordt.
Verder het vicarishuis met tuin. De vicaris heeft de verplichting iedere week drie missen te
lezen.
De plechtige herdenking van de altaarwijding is bepaald op de eerste zondag na het feest van de
heilige Margareta. De huidige bezitter van het vicariaat is de eerwaarde heer Gerard Randen.

De inkomsten van het altaar dat gewijd is op naam van de Heilige Drie Koningen,
de Heilige Aartsengel Michaël en alle Heilige Geesten.
(De eerwaarde heer Jacob Eilers was de bezitter. Hij werd opgevolgd door Engelbert Eising).
De hofstede Hesselink werd voor deze vicarie met al haar aanhorigheden geschonken door Jutte
van Bevervorde. Ze stierf op de feestdag van de heilige Elizabeth in 1452. Ze had bepaald dat
jaarlijks uit dat erf 6 mud rogge, 2 mud gerst en 2 mud haver betaald zou worden.
Vrielink in Vasse 5 mud en 1 schepel gerst, sloptiende.
-8-

Holsman in Reutum 4 (3 1/2) mud rogge en 2 mud gerst, sloptiende.
Koekelink 7 schepel rogge en 9 schepel gerst, sloptiende.
Het gasthuis van de Heilige Geest in Ootmarsum 7 schepel rogge, 9 schepel gerst, sloptiende.
Meijerink in Beuningen 3 mud 3 schepel rogge. Ze kunnen worden afgekocht voor 36 daalders
van correct gewicht, in baar geld, Er bestaat een gezegeld document.
Wijfferman in Beuningen 2 mud rogge. Ze kunnen worden afgekocht voor 24 daalders in baar
geld. Er bestaat een gezegeld document.
Oolbertink in Mekkelhorst 2 mud rogge oftewel 2 gouden rijders. Er bestaat een officieel stuk.
Dalhuis in De Lutte 1 mud rogge of één rijder. Er bestaat een document.
Hengelman in De Lutte 1 rijder. Er is een officieel stuk.
Mensman in Volthe 1 mud rogge of 1 rijder. Er bestaat een document.
Jan Vrielink in Noorddeurningen 2 mud rogge. Ze kunnen tegen 30 gouden rijders worden
afgekocht.
Het huis van de vicarie met tuin.
De vicaris van de Drie Koningen heeft de verplichting op zondagen de eerste mis te lezen aan
het altaar van de Drie Koningen. Maar op de zondag van Pasen en de volgende zondagen tot en
met Pinksteren moet hij de eerste mis lezen aan het altaar van de prime, zo ook op Kerstmis en
op het feest van Maria Tenhemelopneming als die op een zondag vallen. Eveneens is hij
verplicht de mis in het koor te lezen onder de lauden in het koor, op het feest van de wijding van
onze kerk.
Op Sint Silvesterdag leest hij de eerste mis in het kapittelhuis, wanneer dit feest op een zondag
valt. Zo ook als het feest van Sint Stephanus of Sint Jan de Evangelist op een zondag valt, leest
hij op een van de altaren in de ruimte voor de gelovigen te beginnen onder de lauden. Bovendien
is hij verplicht .... te celebreren.
Verder heeft de vicaris van Drie Koningen de verplichting tijdens de vastentijd, te beginnen met
maandag na zondag Quadragesima, op de weekdagen in het koor de mis te zingen tot het
offertorium tot aan de Goede Week. Om deze verplichting te verlichten heeft de eerwaarde heer
Werner van Beveren, kannunik te Oldenzaal, in het jaar 1467 jaarlijks twee mud rogge ten
behoeve van de vicarie van Sint Jan de Doper afgezonderd ten bate van de vicaris van de Drie
Koningen voor het lezen van die missen. Ook levert de vicaris van de Drie Koningen jaarlijks
zes schepel rogge voor de presentiegelden.
De tegenwoordige bezitter is [de eerwaarde heer Jacobus] Eiberts uit Oldenzaal.
Gezegelde stukken over sommige inkomsten van deze vicarie berusten bij het Kapittel.

Inkomsten van het altaar gewijd op naam van de Heilige diakens Stephanus et
Laurentius, bisschop Bonifatius en de maagd Catharina, allen martelaren.
Het wijdingsfeest wordt gevierd op de zondag na het feest van de onthoofding van Sint Jan de
Doper.
[De eerwaarde heer Johan Eising is de bezitter].
De grove en smalle tiende van Weernink in Woolde. De pachter weigert de smalle tiende maar
ten onrechte.
De grove en smalle tiende van Gerbertink in Lonneker.
Uit Tankink in Hasselo 7 schepel rogge en 4 mud gerst. Met de tegenwoordige pachter is de
vicaris 1 mud rogge en 3 (of 2 1/2) mud gerst en de smalle tiende overeengekomen.
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Uit Westerhof in Noorddeurningen 5 mud rogge en 1 schepel. De pachter wil dat dat koren
onder het slop gehaald wordt maar dat staat anders in de kopie van de oorkonde die in het altaarmissaal staat opgetekend.
Uit de hofstede Dasseler in Lattrop 7 schepel rogge.
Uit het huis van Hendrik Roth aan de Deurningerstraat bij de apotheek 1/2 mud rogge.
Uit het huis van Lubbert Smit 1/2 mud rogge. Nu is die plek braakliggend land.
Uit Storksel in Zenderen 4 mud rogge.
Uit Klein Wageler in Lonneker 2 Rijder guldens of 2 mud rogge die voor 24 daalders kunnen
worden afgekocht.
Verder een akker op den Lutticken Esche. Deze brengt 7 schepel rogge en 7 schepel gerst op.
Een derde deel van de Mesenkamp. De rest daarvan heeft de vicaris van Sint Lambertus en van
Sint Jan de Doper.
Eveneens een tuin buiten de Steenpoort. Voor tweederde daarvan wordt gewoonlijk op het feest
van het Uiteengaan van de apostelen 32 stuivers betaald.
Uit het verdeelpunt van de broden na de liturgische vieringen 1/2 mud rogge of 20 stuivers.
Voor de vijf vicarissen, dus samen met die van de Heilige
Lambertus, Sint Jan de Doper, de Heilige Maagd Maria en de Heilige Maria Magdalena jaarlijks
drie daalders, door Geert Schulten. Dat is voor iedere vicaris 18 stuivers.
Uit Roekhuis in De Lutte 1 mud rogge.
De vicaris heeft de verplichting op iedere maandagmorgen de vroegmis te lezen en
bovendien iedere week nog minstens twee missen.
De huidige bezitter is de eerwaarde heer Johan Eisingh.
Verder bezit de vicarie van Sint Stephanus een eigen woning met een redelijke tuin.
Ook is het gebruikelijk dat ze als cijns 28 Leuvensen uit verschillende huizen hier ter stede
ontvangt. Door de slordigheid van hen die ze moeten innen is dat blijkbaar de mist ingegaan.
Drie Leuvensen maken 1 stuiver. De vicarie is het verzamelpunt van de afdrachten voor de
liturgische vieringen één schepel rogge of 10 stuivers verschuldigd maar daar staat tegenover dat
ze daaruit 1/2 mud rogge ontvangt.
Cijnsen van de vicarie van Sint Stephanus.
Uit het huis van Averhagen
4 Leuvensen.
Uit de kamp van Hillebrandink
5 Leuvensen.
Uit het huis van Geert ten Ham dat nog vóór het huis van Konraad Reiger ligt, 4 Leuvensen.
Uit het huis van Johan ten Borghuis aan de Bisschopsstraat 4 Leuvensen.
Uit het huis van Straten (?) Swenne in de buurt van de Bisschopspoort 1 Leuvense.
Uit het huisje achter voornoemd huis 2 Leuvensen.
Uit het huis dat vroeger van Mols was, maar nu van Herman ter Avest 2 Leuvensen.
Uit het huis van Stine Kaalvenk (?) 3 Leuvensen.
Uit het huis van Wolter Holtkamp, nu van Johan ter Hacht 3 Leuvensen.

Inkomsten van het altaar van de belijders Sint Antonius, Sint Eligius, Sint Rochus
en Sint Job. De gedachtenis aan de wijding moet gevierd worden op de zondag na
het feest van Sint Franciscus.
De huidige bezitter is de eerwaarde heer Hendrik Wierden uit Oldenzaal [hij werd opgevolgd
door de eerwaarde heer Johan Lubbert; diens opvolger was de eerwaarde heer Godfried Moock,
kapelaan van de hoogeerwaarde aartsbisschop Philippus Rovenius].
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De hofstede Liefferink in Volthe met de grove en smalle tiende.
Ensink (Ensmanninc) in Volthe 3 mud rogge.
De grove en smalle tiende van Rembertink in Dulder.
De grove en smalle tiende van de kotte Bokhorst in Reutum.
De grove en smalle tiende van de kotte Hulskotte in Reutum.
Uit het erf Hartman in De Lutte jaarlijks 3 mud rogge.
Uit het erf Molthof in De Lutte 3 1/2 mud gerst.
De grove en smalle tiende van het erf Gervelink in Denekamp.
Uit het erf Clarink in Mander jaarlijks 5 mud rogge.
Verder het huis van de vicarie met een behoorlijk grote tuin.
Uit het verzamelpunt van de afdrachten voor de liturgische vieringen jaarlijks 1/2 mud rogge of
20 stuivers.
De vicaris heeft de verplichting iedere zon- en feestdag de mis te lezen en bovendien een- of
tweemaal in de week te celebreren [op zondagen de tweede mis, op dinsdagen ....(?)]. De vicaris
van Sint Antonius is verplicht jaarlijks voor de presentiegelden 6 schepel rogge te leveren.

De inkomsten van het altaar van Sint Lambertus, Sint Agatha en de tienduizend
martelaressen, en eveneens van de heilige Catharina, maagd en martelares. De
wijding wordt gevierd op de zondag na Sint Lambertus.
De huidige eigenaar is de eerwaarde heer Johan Cotwijck [opgevolgd door de eerwaarde heer
Anton de Bever].
De grove tiende van het erf Reimerink in Driene. Deze brengt gewoonlijk 3 1/2 mud rogge op, 3
mud haver en 1 1/2 mud gierst.
Uit hetzelfde erf een vaste rente van 2 mud rogge.
De grove tiende van het erf Nijhuis in Gammelke.
Verder uit Venterink in Woolde 7 schepel rogge.
Van Hendrik Duirhof (Boerhof?) 2 mud rogge.
Van Geerdink in Albergen 7 schepel rogge, sloptiende.
Van hem heeft de vicaris eveneens de smalle tiende.
De kamp Bijvank buiten de Steenpoort brengt jaarlijks ongeveer 24 daalders op.
Verder heeft de stad Oldenzaal de verplichting op zich genomen
aan de vicaris jaarlijks de rente van 200 goudguldens te betalen, namelijk 12 1/2 goudguldens.
Verder een derde van de kamp die Meesenkamp genoemd wordt. De kamp in zijn geheel brengt
doorgaans jaarlijks 7 mud gerst op.
Verder betaalt Geert Schulten jaarlijks 3 daalders aan de vijf vicarissen. Het aandeel van de
vicaris van Sint Lambertus is 18 stuivers.
Verder heeft de vicaris uit het verzamelpunt voor de afdrachten voor de liturgische vieringen
jaarlijks 1/2 mud rogge oftewel 20 stuivers.
Verder geeft Johan Oelen van 32 goudguldens jaarlijks 11 goudguldens.
Ook beschikt de vicaris over een heel geriefelijke woning met een voortreffelijke tuin.
Bovendien krijgt hij doorgaans uit de kampen die de naam De Velve dragen 10 Leuvensen, als
cijns op het feest van de heilige Jacobus te betalen. Dat staat gelijk met 3 stuivers en 1 oorth.
Maar het schijnt dat deze door de nalatigheid van hen die ze innen of betalen in het niet verdwenen zijn.
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De vicaris heeft de verplichting elke vrijdag de vroegmis te lezen en bovendien wekelijks twee
missen [op de woensdagen].
Bovendien moet de vicaris van Sint Lambertus jaarlijks 3 1/2 schepel rogge voor de
presentiegelden betalen en 1 schepel rogge voor de celebranten.
[De vicarie is door de zeereerwaarde heer Philippus Rovenius met de halve prebende
samengevoegd zoals boven staat opgetekend].

De inkomsten van het altaar dat gewijd is tot gedachtenis van het glorievolle Kruis
van onze Heer, van de Heilige Petrus en Paulus en van alle Apostelen. Het
plechtige wijdingsfeest wordt op zondag na Kruisverheffing gevierd.
De tegenwoordige bezitter is de eerwaarde heer Johan Eschede.
De grove en smalle tiende van de hofstede Loetink in Driene.
De grove en smalle tiende van het huis Nijhof aldaar.
De grove en smalle tiende van het huis genaamd te Waarbeek aldaar.
De grove en smalle tiende van Bergink in Tubbergen.
De grove en smalle tiende van Joesink aldaar.
Verder twee stukken tuin, die buiten de Steenpoort liggen tussen de tuinen van Johan Holtkamp
en Geert Loesink. De jaarlijkse opbrengst is ongeveer 25 stuivers.
Verder krijgt de vicaris uit een akkertje `groeten esch', die tussen twee akkers van de hofstede
ten Grevinkhof ligt, 1 mud gerst.
Uit het huis van Hendrik van Vreden 28 stuivers.
Uit het huis van de weduwe van de overleden stadsschrijver Hendrik Nicolaas 28 stuivers.
Uit het huis van Johan Rimerink, nu van Mathias Espelo Bakker 1 mud rogge of 28 stuivers.
Uit Horlekatte in De Lutte 6 schepel rogge.
Uit Mollenbroek in Hertmink 7 schepel rogge, 2 mud gerst.
Verder heeft de eerwaarde heer Johan Eschede in 1513 van de eerwaarde heer Johan Herink 20
goudguldens ontvangen. De rente-inkomsten hiervan moeten ten behoeve van de vicarie worden
aangewend.
Een oud register uit het jaar 1572 vermeldt bovendien 5 schepel rogge uit de visvijver van de
eerwaarde heer Kerkerink. Eveneens 21 daalders `belacht an Henrick Kock'.
Bovendien beschikt de vicaris over een woning met een tuin.
Een aantal gezegelde stukken berusten bij het Kapittel.
De vicaris is verplicht iedere vrijdag de mis van het Heilig Kruis te lezen, waarvoor een speciale
stichting bestaat: hij moet zingen met de koorgezellen. De wijn voor die mis ontvangt de vicaris
van het Kapittel.
Bovendien moet hij wekelijks nog minstens twee missen lezen.
Ook moet hij ieder jaar voor de presentiegelden 3 1/2 mud rogge en 2 mud gerst leveren.
Bovendien betaalt hij voor de kerstgelden 18 Vlaamsen, gelijk aan 19 stuivers en .. plakken.

De inkomsten van het altaar van Sint Jan de Doper, de Heilige Crispinus en
Crispinianus en de Heilige Ewalden, broers en martelaren.
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De gedachtenis aan de wijding zal plaatsvinden op het octaaf van de allerheiligste
Drieëenheid.
[Bezitter is de eerwaarde magister Bartholomeus Hardius].
De grove en smalle tiende van Hofstede in Hasselo.
De grove en smalle tiende van Meinerdink in Agelo.
De grove en smalle tiende van de kotte Busch in Agelo.
Uit de goederen van Nicolaas ter Linden 1 daalder en 19 stuivers. Ze kunnen voor 26 daalders
afgekocht worden.
Een derde van de Mesenkamp. De hele kamp is goed voor een opbrengst van 7 mud rogge.
Uit de goederen van Mechthild de Haan 1 mud rogge. Deze rente kan niet worden afgekocht.
Uit de goederen van Geert Schulten 3 daalders, onder de vijf vicarissen te verdelen. Ieder krijgt
daarvan 18 stuivers.
Uit de weide van Geert Meijnen 1 mud rogge of 34 stuivers. Ze kunnen voor 18 daalders
worden afgekocht.
Uit het huis van Willem van Randen 1 mud rogge of 48 stuivers.
Uit het huis van wijlen Melchior Wijnhof, nu van de eerwaarde heer Van Rede 18 gosselers die
als cijns op Palmzondag gegeven worden.
Van Egbert Tenkink 1 goudgulden.
Van de boeren in Volthe 2 1/2 daalders uit de verkochte resten van een huis.
De vicarie beschikt niet over een huis, omdat het door soldaten verwoest is. Wel is de plek nog
vrij met een kleine tuin die daarbij hoort en die aan de tuin van de vicarie van de Drie koningen
grenst.
De vicarie heeft ook nog een tuin buiten de Steenpoort.
Verder heeft deze vicarie uit het verzamelpunt voor de afdrachten voor de liturgische vieringen
1/2 mud rogge of 20 stuivers.
Bovendien staan er in oude registers nog enkele posten die door de nalatigheid van hen die ze
moeten innen - de Heer spare hen - in de loop van de tijd verdwenen zijn.
Op de vicaris rust de verplichting op woensdagen de vroegmis te lezen. Hij moet ook
afwisselend met de vicaris van de Drie koningen op de weekdagen in de vastentijd de mis in het
koor zingen.

De inkomsten van het altaar dat gewijd is op de naam van de Heilige Maagd en
Moeder Gods Maria alsmede van Sint Jan de Doper en de Evangelist. De viering
van het wijdingsfeest is bepaald op zondag onder het octaaf van Maria
Tenhemelopneming.
De hofstede Herbertink in de Lutte is een leen van de eerwaarde abt en het omvat de hierna
beschreven stukken land. Allereerst 6 stukken `bij des becken huijss gelegen'. Verder nog een
stuk dat niet ver van de vorige stukken ligt, van 3 schepel. Verder de Veltbrede `van dre mudde
geseiss' (van drie mud gezaai). `Item de ghroete breede van 6 scepel geseys. Item een stuck dat
langhe stucke genoemt. Item de ghaerde brede van twe offte derdehalff mudde gesijss. Item dat
becken kempken van V scepl. geseijs. Item noch een stuck by Stuithaves tuijn. Item noch een
stuck in Besmannincke Esch dat Papenstuck genaemt van 3 scepel geseijs. Item een stuck in
Rimerincs Esch.
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Item noch die maet uth stuithaves boomen. Item den ghaerden.'
Het klooster van de Zusters in Oldenzaal 1 1/2 mud rogge.
Het Kapittel van Oldenzaal 1 mud rogge door Grubbe in Fleringen.
Lohuis in Graestorp 2 1/2 mud rogge.
Uit het huis van Bruno Schaep 20 stuivers.
Uit de goederen van Geert Schulten 3 daalders, te verdelen onder de vijf vicarissen.
Koekenberg in De Lutte 2 mud rogge.
Groothuis in Gammelke 7 schepel rogge.
Jan Eskink te Enter 7 schepel rogge.
Boerrichter in De Lutte 7 gouden oorth. Met instemming van het Kapittel is dat afgekocht en
tegen rente met nog vier goudguldens erbij aan Geert van Arnhem gegeven. Deze betaalt de
vicaris jaarlijks 2 goudguldens.
Lohuis `in die Westrick' 1/2 mud rogge.
Lambertink ofte Lobbe te Nutter 1/2 mud rogge.
Augustinus Bulsink en Herbert 1 1/2 Rijder.
Uit het huis van Johan van Eep 3 schepel rogge.
Uit het huis van de eerwaarde heer Marck, vroeger van Georg vander Marck 5 schepel rogge.
Oude registers maken melding van
18 stuivers uit datzelfde huis, maar hij weigert deze te voldoen.
Vrielink in Noorddeurningen 1 mud rogge.
Scholte Grevinkhof 1/2 mud rogge.
Hendrik Wierden 1 1/2 schepel rogge. We beschikken over een eigenhandig door hem
geschreven stuk.
Avest in De Lutte 7 schepel haver.
Het Kapittel vanwege Johan van Deventer 3 daalders jaarlijks
[Het Kapittel heeft dat afgekocht in het jaar .... Willem Hampsink].
Uit het verzamelpunt voor de afdrachten voor de liturgische vieringen 1/2 mud rogge of 20
stuivers.
Huls Johan te Losser 8 stuivers.
De vicaris is verplicht op dinsdag, donderdag en zaterdag de vroegmis te lezen. Ook dient hij te
zorgen voor een kaars van drie pond in het koor die vanaf de vigilie van Sint Maarten tot het
Kerstfeest tijdens de vespers en de metten moet branden.
Verder moet hij het verzamelpunt voor de afdrachten voor de liturgische vieringen 3 schepel
rogge leveren. Voor deze betaling komt er één mud terug die hij van zijn kant gewoonlijk
daaruit krijgt en 1 schepel die de vicaris van Sint Stephanus dit verzamelpunt verschuldigd is,
wordt eveneens aan de vicaris van deze vicarie gegeven.
Hierbij dient te worden aangetekend dat deze vicarie door de hoogverheven heer aartsbisschop
Sasbout vanwege de karige inkomsten en de onzekerheid omtrent bepaalde zaken die toch in de
registers staan, onafscheidelijk samengevoegd is met de vicarie van Sint Jan de Doper. De
huidige bezitter is de eerwaarde heer Bartholomeus Hardius.
Het huis van de vicarie is volkomen uitgebrand. De plek is er nog met een goede tuin, bij de tuin
en het huis van Wijnhof.

De inkomsten van de vicarie van het altaar dat gewijd is aan de gedachtenis van
Sint Anna, moeder van de Heilige Maria. Verder aan de gedachtenis van de
Heilige Agnes, Dorothea et Apollonia, maagden en martelaressen.
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Het recht een vicaris aan het Kapittel voor te stellen hebben kerkmeesters die leken zijn. De
huidige bezitter is de eerwaarde heer Merten Berhorst. Wanneer deze functie vrij is, heeft hij
volgens de stichtingsoorkonde het eerste recht op het ambt van kapelaan bij de pastoor, mits hij
geschikt is. [Tegenwoordig bezit de eerwaarde Theodoor Vreden de vicarie].
De hofstede Hegerink in Driene geeft de vierde garve van alle gezaai. Verder 2 pachtvarkens.
Verder een waar (recht op een aandeel) in de Woolder marke. Verder 2 bekers wijn op Kerstmis
en 2 op het Geboortefeest van Sint Jan de Doper. Eveneens een witbrood van 7 pond op
Kerstmis. Voorts een vette gans op het feest van Sint Maarten. Dan nog 2 goudguldens op het
feest van Sint Jacobus, alsmede 3 daalders op het feest van de aartsengel Michaël. Verder 1/2
mud raapzaad. Tenslotte de gebruikelijke hand- en spandiensten.
Het huis van de vicarie met tuin.
Een tuin buiten de Bisschopspoort.
Dalhuis in De Lutte 1 1/2 mud rogge. Kan worden afgekocht voor 18 goudgulden.
(Wordt betwist) Johan Lansink (of Tassenmaker) in Ootmarsum 2 daalders, `belegt met 40 dall.
op michaelis' (op het feest van de aartsengel Michaël, bezwaard met 40 daalders).
Willem Boldewijn 3 1/2 daalder 1 orth, op de eerste mei vanaf 1610. Voordien Voskamp.
Horstman in Beuningen 2 daalders. Er bestaat een gezegeld stuk.
(Wordt betwist) Mensink in Volthe 40 stuivers.
(Wordt betwist) Grijp in Volthe 1/2 Rijnse gulden.
Siemerink in Berghuizen 5 orth daalders. Betaling op Pasen.
(Wordt betwist) Vasterink in Gammelke 1 daalder van 16 daalders. Betaling op de feestdag van
Sint Bonifatius.
Geert Odink in Lemselo 1/2 daalder van 10 daalders. Betaling op Sint Laurentius.
Slinge in Beuningen 1/2 daalder op Sint Bonifatiusdag.
Lubbert ten Velthuis 1/2 goudgulden.
Escherman in Gammelke 1/2 goudgulden van 10 goudguldens.
Betaling op Sint Bonifatiusdag.
Kuick Lubbert in Lattrop 1 daalder van 12 daalders. Betaling zal plaatsvinden op 1 mei.
De senior van de Broederschap van de Heilige Maria in Oldenzaal 1/2 hornsche ghulden.
Betaling op Sint Petrus' Stoel.
De senior levert eveneens 4 pond was op Maria Tenhemelopneming.
De eerwaarde heer Arnold Averbeek 1 goudgulden van 20 goudguldens. Er zijn geen erfgenaam
of bezittingen gevonden. Hij was pastoor in Enschede. Misschien is zijn zus nog in leven of haar
erfgenamen. Het was gebruikelijk dat ze op Sint Jacobsdag betaalden.
De boeren in Driene 2 daalders.
De boeren in De Lutte 3 goudguldens op Allerheiligen.
[Egbert ..... 2 goudguldens].
In een oud register staat dat het erf van Hille Averbeek 2 goudguldens geeft op Kerstmis.
De vicaris is verplicht zonder onderbreking verblijf te houden en iedere week minstens driemaal
de mis te lezen: allereerst op dinsdag van Sint Anna, op de tweede plaats op woensdag
[...donderdag] voor de overledenen. Ten derde op zaterdag de Mariamis behalve wanneer een
feest dit niet toelaat. In dat geval zal hij de mis van het feest lezen met een gebed zoals boven
aangegeven. Verder zal hij op de feestdagen van de beschermers van het altaar celebreren,
namelijk op Drievuldigheidszondag, alle feesten van de Heilige Maagd, Sint Anna, Agnes en
Dorothea en bij alle getijden in het koor aanwezig zijn en naar behoren meezingen. Op de
feesten van Kerstmis, de Besnijdenis, Drie Koningen, Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag,
Petrus en Paulus, Mattheus, Allerheiligen, Andreas en Matthias - behalve wanneer dit laatste
feest in de vastentijd valt - en tevens op alle feestdagen van de Heilige Maagd, alsmede op de
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zondagen in de advent of de vastentijd zal hij of zelf voor het volk preken of met verlof van de
Deken een ander de preek laten houden, en wel na de middag, of het moest zijn dat Deken en
Kapittel een gegronde reden hebben om deze niet door te laten gaan. Langer dan een maand mag
hij in de loop van het jaar niet afwezig zijn, anders verliest hij noodzakelijkerwijs zijn beneficie.
Hij mag niet tegelijkertijd een ander beneficie hebben, dan verspeelt hij het eerste. Dat kan men
uitgebreider in de stichtingsoorkonde nalezen. Het Kapittel verschaft hem brood en wijn om te
celebreren.
De stichtingsoorkonde en enkele andere stukken betreffende deze vicarie berusten bij het
Kapittel.

Hoofdstuk 31. De inkomsten die betrekking hebben op het verzamelpunt van de
afdrachten in verband met de liturgische diensten in de kerk van Oldenzaal. Ze
moeten op vaste dagen worden verdeeld onder hen die voor de weldoeners de mis
hebben opgedragen.
.........

Hoofdstuk 34. De inkomsten en lasten van de kerkenkas van de benedenkerk
(inferior ecclesia, de ruimte voor de gelovigen) van Sint Plechelmus te Oldenzaal
en zijn toezichthouders (provisoren).
Men moet weten dat de parochianen voor het onderhoud en herstel van de kerk verantwoordelijk
zijn. Het kapittelhuis valt daarbuiten, voor het herstel daarvan is het Kapittel verantwoordelijk.
Verder: tot beheerders of bestuurders van de kerkenkas wordt één persoon uit het Kapittel
gekozen, één namens de stad uit de raadsleden en een derde vanuit de boeren. Het is hun taak de
inkomsten van de kerk plichtsgetrouw te innen en jaarlijks verslag uit te brengen aan de
afgevaardigden van het Kapittel en de raadsleden van Oldenzaal. Als de noodzaak daartoe noopt
zullen ze zich ervoor inzetten dat de afzonderlijke erven of beheerders van erven van het kerspel
Oldenzaal - waarbij voor de inwoners van Losser geen uitzondering wordt gemaakt - naar
evenredigheid een bijdrage leveren tot het bijeenbrengen van een geldsom voor het herstel van
de kerk. Ze zullen ervoor zorgen dat in het voor de gelovigen bestemde deel van de kerk alles
schoon en netjes blijft, het altaar van de pastoor voorzien is van paramenten, en verder dat
begraven in de kerk niet algemeen toegestaan wordt maar alleen aan de notabelen en aan hen die
zich van hun kant vrijgevig tonen tegenover de kerk of zich anderszins jegens haar verdienstelijk
gemaakt hebben. Ze moeten zorgen dat wat men bij de begrafenissen volgens het gebruik geeft
voor het luiden van de klokken door de koster correct geïnd en geregistreerd wordt. Ze moeten
ervoor zorgen dat de doopvont goed onderhouden, hersteld en afgesloten wordt, dat het hoofd
van Sint Plechelmus en enkele andere in zilver gevatte relieken zorgvuldig bewaard worden. En
verder dat voor de vicarie van Sint Anna bij een eventuele vacature tijdig een geschikte priester
als kandidaat wordt voorgesteld. Tenslotte dat alles gebeurt wat de provisoren van de kerk van
oudsher gewoonlijk deden en in acht namen. Het herstel van de toren en het onderhoud van het
uurwerk berust bij de bestuurders van de stad Oldenzaal. De boeren hebben de taak de omheining van het kerkhof in goede staat te behouden, iedere buurschap zijn eigen deel.
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Register van de inkomsten van de kerkfabriek van Oldenzaal.
(1) De hofstede Ensesink in Gammelke is eigendom van de kerkenkas, ze geeft de derde garve
en levert gemakkelijk jaarlijks tien mud rogge en enkele mudden haver op. [In ander schrift:
hiervan is een en ander verpand voor 15 penningen (denariën ?). In 1616 werd dat door de
kerkmeesters afgekocht].
(2) Verder geeft de hofstede Brinkhuis in Deurningen de garve of minstens 7 mud rogge, 3 mud
haver en 2 mud gierst.
(3) Haenen Willem uit zijn huis 2 mud rogge.
(4) Segfordink in Noorddeurningen 7 schepel rogge, sloptiende.
(5) Wengerink in Vasse 7 schepel rogge [sloptiende].
(6) Uit een register van het jaar 1586. Haecht in De Lutte door Buerrichter 6 schepel rogge. Zie
de rest beneden.
(7) Verder behoort den Roosengaerden toe aan de kerk. Het Kapittel bezit daarvan evenwel een
deel waarvoor de kerk het Kapittel jaarlijks 26 stuivers betaalt. Tegenwoordig, in het jaar 1614,
zijn die tuinen verpand aan Geert Helmich tegen 300 goudguldens die voor het herstel van de
kerk zijn besteed.
(8) Nicolaas Voghelsanck van een stuk land `bij den Rijkerinckboem ende bij die
Beckensprenghe' 1 mud rogge.
(9) Luttike Hulst in Beuningen 1 mud rogge.
(10) De erven Moerbeek, nu Juffer Rikse Moerbeek 1 mud rogge.
(11) Uit Inslach vanwege (doorgehaald, erboven: Duirhof (= Boerhof?)) het testament van
Engele ten Toorn 1 schepel rogge.
(12) Uit een stuk land `bij den Bijlscamp' 3 schepel rogge [`staet in Pandtschap an Antonie
Nilant voor 50 goldguldens'].
Nu volgt de rogge die voor 7 stuivers per schepel afgekocht kan worden.
(13) Gertt Gisberts [nu Jan Helmig] 1 mud rogge.
(14) Hinrick van Mekelhorst, nu Arent ter Stege [nu Jan Egbers] 1 mud.
(15) `Jan ter Maet in die Steenstrate' [nu Hendrik van Goor, Nicolaas Linden].
(16) Egbert Siemerink in Berghuizen, nu Jan ten Crucel 1 mud [met 28 stuivers].
(17) Lambertink in Lemselo 5 schepel. Betaalt met 35 stuiver.
(18) Hermen ten Luttickenhuiss en Berent Hilbertink 1 schepel.
De inkomsten van de kerk aan geldbedragen.
(1) `Die Hacht in die Lutte doet doer den Buirrichter in die Lutte Schatte vrij jaerlix 12 goltgl.,
ende hij en sal daer en boven noch betalen die Buir pensioen vant nieuwe lant'.
(2) Uit het huis van Geert Smitt 1 goudgulden.
(3) `Uth die Stadt kiste 2 goltl.'
(4) Uit het huis van Georg vander Marck, nu van Hendrik Roelvink 5 goudguldens [nieuw land].
(5) Uit het huis van Herman ter Graten [nu Reint Huiskens] 1 goudgulden.
(6) Uit het huis van Johan Dirikink 15 `cromsterte', 9 stuivers [In het jaar 1615 op 3 februari
`accordeert ... voortaan jaarlijks 1 goltghulden'].
(7) Uit het huis van Hendrik van Haselunnen 1 goudgulden [afgekocht op 28 mei 1600].
(8) Uit het huis van Johan Aelken en `Brungers ghaerden' 9 stuivers [nu van Gerrit Oelen].
(9) Uit het huis van Geert Meinen [nu van Jan Hilbertink] 1 1/2 goudguldens.
(10) Uit het huis van Thulssen Berent [nu van Jacob Haaksbergen] 1/2 goudgulden.
(11) Uit het huis van Lucas ten Westrik [nu van Herman Haiker] 1 goudgulden.
(12) Uit het huis van Hendrik Messemaker, nu van Herman Westrik (nu van Hendrik Hase] 1/2
goudgulden.
- 17 -

(13) Uit het huis van Schonen Tonnijs [nu van Hans Slotser] 1/2 goudgulden.
(14) Uit het huis van Engelbert Kuitenbrouwer [nu van Jan Damme] 3 orth van goud.
(15) Uit het huis van Hendrik Pott, nu van Berend ten Dam [nu van Matthijs Brickenart] 1/2
goudgulden [`is afgelost int jaer 1598].
(16) Uit het huis van Herman Kock 3 orth van goud.
(17) Uit het huis van Peter van Leewerden [nu van Techler] 10 stuivers, 6 plakken.
(18) Uit het huis van Geertt ten Steenhave [nu van Enrike Hasink] 1/2 goudgulden.
(19) Uit het huis van Konraad Bokhorst [van Willem van Battem] 3 orth van goud.
(20) Uit het huis van Johan Bokhorst [nu van Berent ter Vucht] 3 orth van goud.
(21) Uit het huis van Hans Meijer [nu van Arent Speckreise] 1 orth van goud.
(22) Uit het huis van Johan Herberts 1 Hoornse gulden.
(23) Uit het huis van Jacob [nu Gerrit] van Weerden 1/2 goudgulden.
(24) Verder geeft Lambert ter Haelt jaarlijks voor een tuin die bij de Mesenkamp ligt [`verpandt
ande erfg. van Peter Tappe' voor 40 daalders] 32 stuivers.
(25) Verder Arnold Hueskens [nu van bode Glumer] 1/2 goudgulden.
(26) Uit het huis van Alijt ter Maet [nu van Joost Kock] 1/2 goudgulden.
(27) Uit het huis van Albert Alberts [nu van Gerrit Hasink] 1/2 goudgulden.
(28) Uit het huis van Lambert [nu Willem] Hampsink 1/2 goudgulden.
(29) Uit het huis van Berend van Holten [nu van ...] 1/2 goudgulden.
(30) Uit het huis van Buir Johan aan de Steenstraat [nu Berent ter Hofstede] 1 orth van goud.
(31) Uit het huis van Jacob ter Straten [nu van Reint Huiskes] 1/2 goudgulden.
(32) Uit het huis van Frederik ter Straten [nu van Jan ten Crucels huystede] 1/2 goudgulden.
(33) Uit het huis van Berend Stuthof [..../Jan ten Dam/nu Jan Bloem] 1 goudgulden.
(34) Uit het huis van Johan van Eep [nu van Herman Poock (Kock?)] 1/2 goudgulden.
(35) Uit het huis van Herman Ensesink [nu van Herman Hoiker] 6 stuivers.
(36) Uit het huis van Dugge Egberts, nu van Johan Bruns [is afgelost] 3 orth van goud.
(37) Uit het huis van Berent Pot [van Steven Reiger,nu van Bartelt Baterlas of ....] 1 1/2
goudgulden.
(38) Uit het huis van Johan Kaper [van Geert ter Bruggen] 13 stuivers.
(39) Uit het huis van Berend Kerkerink [van Arent Hemers] 1 Hoornse gulden.
(40) Uit het huis van Anton Nitert [nu van Aelke Bevers] vanwege het testament van Godschalk
Hellmich 1/2 goudgulden.
(41) Van Herman ter Westrik 18 stuivers vanwege 8 goudguldens die ontvangen waren door het
aflossen van de Paltenstede in Almelo, waaruit de kerk gewoonlijk 1/2 mud rogge ontving.
(42) Van Egbert Tenkink vanwege de tuin van Aelke Nitert 45 stuivers. De tuin brengt hem
jaarlijks 3 schepel `rovesades' (knollenzaad) op [`is verpandet an Albert Herinck met 50
carelsgld.'].

Hoofdstuk 37. Het klooster van Sint Agnes van de kloosterzusters van de derde
orde van Sint Franciscus te Oldenzaal.
Het klooster van de kloosterzusters van Sint Agnes van de derde regel van Sint Franciscus is met
goedkeuring van de heren van het Kapittel rond het jaar des Heren 1465 te Oldenzaal gebouwd.
Daaraan gingen enkele overeenkomsten tussen het Oldenzaals Kapittel en het klooster vooraf
waarover even verder zal worden gesproken.
Allereerst dient hier te worden opgemerkt dat het klooster van de zusters te Oldenzaal enkele
tienden heeft uit het bezit van het Oldenzaals Kapittel, enkele ook met het Kapittel gezamenlijk.
Van de andere kant heeft het Kapittel enkele goederen en tienden uit het bezit van het klooster.
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- Het klooster heeft uit Lambertink in Lemselo de tienden van tien kleine akkers, samen
ongeveer elf mud gezaai.
- Verder uit Bergerink aldaar van drie kleine akkers, ongeveer drie mud gezaai.
- Uit Odink aldaar van vier akkers, samen ongeveer vijf mud gezaai.
- Uit Vrielink in Rossum van acht stukken land, samen ongeveer tien en een halve mud gezaai.
Ze brengen ongeveer 7 mud rogge en enkele mudden haver of gierst op.
- Uit Nijhuis in Volthe heeft het Kapittel samen met het klooster om het jaar drie mud rogge en
twee mud haver: het Kapittel krijgt ze het ene jaar, het klooster het volgende.
- Uit Hoevel in Gammelke ontvangt het Kapittel het ene jaar de grove en de smalle tiende, het
klooster het jaar daarna. De tiende levert ongeveer twee mud rogge op en drie mud haver.
- Verder betaalt Johannink aldaar het ene jaar de grove en smalle tiende aan het Kapittel en het
jaar daarop aan het klooster. In de regel betaalt dat erf ongeveer drie mud rogge en anderhalve
mud gierst.
- Het Kapittel heeft van het klooster de tiende uit Onland (Unlant) van vier mud gezaai.
- Eveneens uit het achterste gedeelte van de Woortkamp de tiende van twee mud gezaai ingeval
dit deel ingezaaid wordt.
- Verder heeft het Kapittel jaarlijks uit de tiende van Hermelink in Losser vier en een halve
schepel rogge.
- Verder moet het klooster ieder jaar in de thesaurie of kerkenkas vier en een halve schepel
rogge afleveren.
- Eveneens is het klooster verplicht op de vier hoogfeesten van het jaar, namelijk Pasen,
Pinksteren, Maria Tenhemelopneming en Kerstmis, aan het Kapittel zesendertig stuivers te
betalen.
De inkomsten van het klooster van Sint Agnes van de kloosterzusters van de derde orde van Sint
Franciscus te Oldenzaal, zoals die in het jaar 1584 gangbaar waren.
- De hofstede Hekhuis in Luttenberg geeft jaarlijks de derde garve en twee pond wol (een pond
noemt men `waghe').
- Nieuw Oosterbroek geeft de derde garve en drie waghe wol.
- Hilbert ten Luttenberg geeft jaarlijks 16 mud rogge en drie pond wol.
- Verder geeft Ibbenhorst jaarlijks 20 goudguldens, vier pond wol en 24 stuivers voor peper.
- Duvelshuis of Hagemans huis in Enter geeft 12 mud rogge, 1 mud gerst, 2 mud gierst en 2
guldens van 26 stuivers.
- Verder geeft Schulten in Dulder jaarlijks 15 mud rogge en 5 mud haver, 2 mud gierst en één
varken.
- Godschalk in Dulder geeft 12 mud rogge, 6 mud haver en 1 mud gerst.
- Hofstede in De Lutte geeft 7 mud rogge, 3 mud haver, 2 mud gierst en 1 mud gerst.
- Nihuiss in Lonneker geeft de derde garve met de smalle tiende.
- Schurink in Mander geeft 17 mud rogge, 1 mud gierst, 1 daalder op het feest van de Heilige
Thomas en 1 Carolijnse florijn. Bovendien betaalt dit erf de grove tiende van alle gezaai.
- Herink in Rossum geeft 18 mud rogge, 10 mud haver en twee guldens van 25 stuivers. En
tevens 2 goudguldens `voer die Deventer voer'.
- Hofstede in Hasselo geeft 13 mud rogge en 5 mud haver.
- Meijerman geeft 11 mud rogge, 6 mud haver en 2 daalders.
- Selvordt in Driene geeft ....
- Wijffert in Deurningen geeft 20 mud rogge, 12 mud haver en 2 mud gierst, alsmede 2 daalders.
- Luken Wierink in Deurningen geeft jaarlijks 12 mud rogge en 12 mud haver. Verder geeft
Wiefferink voor een weide 16 daalders.
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- Geert ter Schuir, zoon van Herman Schuer, geeft jaarlijks 1 daalder op het feest van Sint
Michaël vanwege een weide.
- Luken Riekerink geeft jaarlijks 9 mud rogge, 3 mud haver en 1 mud gierst.
- Evert Riekerink geeft 10 mud rogge, 3 mud haver en 1 mud gierst.
- Molleman geeft jaarlijks 12 mud rogge, 3 mud haver en 1 mud gierst.
- Hesselinkhof geeft jaarlijks 8 mud rogge, 4 mud haver en 1 mud gierst.
- Wijffert in Beuningen geeft jaarlijks 4 mud rogge.
- Verder Hubbelt in Volthe 2 mud rogge.
- Woltgerink in Rossum 1 mud rogge. Kan met 1 daalder worden afgelost.
- Hoenhof in De Lutte 5 mud rogge.
- Thije in Hasselo 2 mud rogge.
- Tijthof 4 mud rogge.
- Ilant te Deurningen 6 mud rogge.
- Segfordink in Noorddeurningen 7 schepel rogge.
- Derksman in Mekelhorst 4 mud rogge.
- Groothuis in Deurningen 1 mud rogge. Kan tegen 1 goudgulden worden afgelost.
- De grove en smalle tiende van Hollink in Gammelke. Levert minstens 8 mud rogge op.
- Uit het huis van Lonink in Markelo 7 schepel rogge.
- Uit het huis van Johan ter Spillen aldaar 7 schepel rogge.
- Calthar in De Lutte geeft 4 mud rogge en 2 mud haver.
- Uit een weide in De Lutte ... daalder.
- De tiende van Nijhuis in Hasselo levert gemakkelijk 8 mud rogge op.
Aan geldbedragen.
- De kerk in Denekamp op het feest van Sint Michaël 5 goudguldens.
- Uit het huis van Plechelmus Everart op midvasten 1 goudgulden.
- Van Hugink in Driene op het feest van Sint Thomas 1 orth van goud.
- Verder uit de stad Hasselt uit een huis tegenover het klooster uit de `Hasseler afflaet' 1
goudgulden.
- Uit het huis van Boemhouwer op de feestdag van Sint Pieter 3 goudguldens.
- `Uth het bovehuiss' te Rechteren op de feestdag van Sint Pieter 10 goudguldens.
- Verder te Zwolle `op den kerckhoff uth Evertshuiss' 5 goudguldens.
- Verder van Johan Dorp in Goor op de feestdag van Sint Pieter 2 goudguldens en 1 orth.
- Verder uit Wilmink `in die ghroete Buirmarcke', en Nijhuis te Usselo op het feest van Andreas
10 daalders.
- Abbink te Mekkelhorst op Pasen 1 daalder.
- Het klooster te Albergen 10 goudguldens.
- Tonnijs Hoetmaker te Reenen 1 goudgulden.
- Verder zuster Cornelia Kuitenbrouwer 3 goudguldens.
- Voorts van het klooster Mastebroek te Zwolle 28 goudguldens op .....
- Kappelshof te Losser op het feest van Pontianus 5 goudguldens.
- Verder `dat lege Hulsgher ende dat cleijne medeken moghen onder hun beiden doen jaerlix' 16
daalders of meer.
- Verder de `Hovelsmaet hefft gedaen anno 84' (=1584) 5 daalders.
Er worden bovendien andere afdrachten gevonden waarvan in het register van het jaar 1584
geen melding gemaakt wordt. Evenmin van enkele akkers en tuinen bij de stad Oldenzaal en de
cijns uit enkele huizen zoals duidelijk vermeld wordt in een register van 1573 waar ook het
volgende opgetekend staat.
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- Van Jacob van Rekkelinghuizen 9 daalders.
- Van Johan Blomen 28 stuivers.
- Evenzo Noortende 1 goudgulden.
- Peter Cybolts 47 daalders.
- `To Deventer uth onse twe huise' 13 daalders.
- Uit het huis van Holing 1 goudgulden.
- Evenzo uit het huis van Geertken Rademaker 32 stuivers.
- Verder van Heer Arent Brant 5 goudguldens.
- Verder van Tonnijs Ketwijk 4 goudguldens.
- Verder van `gaerdenhuis V keisers gh.'
Vroeger had het klooster het huis en de molen te Singraven. Men zegt dat het die voor 1700
goudgulden verkocht heeft, terwijl dat alles nu tienmaal zoveel waard is. Stel u voor dat het
klooster vanwege gedwongen verkoop dat voor hetzelfde geld zou kunnen terugkopen. De
huidige bezitter is de graaf van Bentheim.

Voor de lasten van het klooster beschik ik over geen enkel vaststaand gegeven, behalve dan dat
het register van 1573 de volgende notities heeft.
- `Den vicarien betaelt' als rente aan de heer Koert Kuitenbrouwer 6 daalders.
- Eveneens aan Tonnijs Nitert 6 daalders rente van Jan Duvelken.
- Verder aan Wolter van Heiden 22 daalders rente [over dit jaar 1572].
- Eveneens aan Joffer Reiners 12 goudgulden, over het jaar 1572.
- Verder aan de broer van Fenne Tu(vers) 1 daalder rente over het jaar 1572.
- Verder aan Rijckse Moerbeek betaald 3 daalders rente over het jaar 1571.
- Verder betaald aan de ambtman van Hendrik van Rede 3 daalders rente over het jaar 1572.
- Evenzo aan Geert van Weseke 11 Philipsguldens wegens rente over de jaren 1571-1572.
- Eveneens betaald aan Johan Bekker 12 daalders rente.
- Verder aan het Kapittel op Maria Geboorte 10 plakken.
- Verder aan het Kapittel op elk van de vier hoogtijdagen een goudgulden van 34 stuivers, nu
van 36 stuivers.
- Aan de boeren van Lemselo 6 1/2 gosselers.
- Aan de boeren van Berghuizen 1 stuiver en 10 plakken.
- `Int monnichoff' op Lambertusdag 2 witten.
- Aan Agnes Kappelmans betaald wegens rente 6 daalders.
In het Groninger land heeft het klooster een aantal weidegronden, die gekocht zijn van het
klooster in Frenswegen. Ze zijn verpand voor 1500 of 1600 daalders.
Verder heeft het twee koeienweiden in de Markskamp. Verder hebben de kloostervader en de
overste de Losserse kamp met instemming van het klooster in het jaar 1583 verkocht. Het is
gebruikelijk dat de econoom van het klooster als salaris 20 goudguldens en 2 mud rogge krijgt.
De kloostervader (tevens biechtvader) krijgt eten en kleding met een goede woning en tuin. Er
was een tijd dat er zestig of meer zusters waren. Tegenwoordig zouden we er dertig kunnen
onderhouden, als ze ...de handen ineen zouden slaan en wilden werken, maar ze kennen de regel
niet en de tucht is verslapt. Hopelijk wordt de discipline eindelijk eens hersteld.
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Hoofdstuk 38. De inkomsten van de Oldenzaalse proosdij.
Over de Oldenzaalse proosdij en eveneens over de functie, waardigheid en verplichtingen van de
proost hebben we het meeste in het derde hoofdstuk opgetekend. Er rest ons nog hier een
overzicht van de inkomsten van de proost te bieden. Dan blijft de herinnering daaraan bij het
Kapittel bewaard.
Allereerst moet men weten dat sommigen bepaalde goederen volgens leenrecht beheren. Ze
hebben ze van de proost in leen ontvangen na betaling van de rechten van de belening.
Het gaat om de volgende goederen:
- De tiende van Engelbertink in Hasselo.
- Eveneens de tiende van drie huizen in Hasselo van pastoor van Besten.
- Alsmede de hof of het erf Rijkerink met kotte in Deurningen.
Voor de .... van Oldenzaal.
- Verder het erf ter Westerik, te weten Luttike Westerik in Berghuizen bij het leen van Zutphen.
- Voorts Hesselmannink in het kerspel Oldenzaal.
De hieronder geregistreerde goederen zijn ook gebonden door het recht van de dienstmannen:
- Eén bunder land gelegen bij Westerik, levert twee molt en 4 schepel als rente van 3 ponden van
goede munt.
(de volgende vier worden voldaan door Adriaan van Rede)
- Verder de grove en smalle tiende van Beernink in Lemselo.
- Verder de goederen Haventher(?) genaamd in De Lutte.
- Verder de goederen ten Hakenberge genaamd in De Lutte.
- Verder de vaste tiende van de goederen Bodekerink genaamd in De Lutte.
- Verder Boerhaar en één bunder in het kerspel Oldenzaal.
- Verder Onstenink in Beuningen, door voet (?), nu door Ketler.
- Verder de tiende van Segelink gelegen bij Ter Maet bij Enschede.
- Verder drie bunder naast Ter Horst eveneens aldaar gelegen.
- Verder drie bunder ook aldaar en bij Westerwijk gelegen.
- Verder goederen in Velthuizen in de parochie van de Heilige Maagd te Deventer, bij het
Deventer Gasthuis. Ze leveren drie pond van goede munt op.
- Verder levert Thihuis in Hemestat in het kerspel Raalte 3 pond van goede munt op. Het
klooster bezit het huis van Sint Agnes bij Zwolle.
- De tiende van Nijhuis in Hasselo door het zusterklooster in Oldenzaal.
- De tiende van de hofstede Calewinck Cardehopinc (? Kalheupink?).
- Verder is de tiende van Dieterdink in bezit van en als leen verkregen door Averhagen, nu
Twikkelo.
- De tiende van Boninghof in Deurningen. Vroeger door Segher, nu, naar ik meen, door
Twikkelo.
- Verder de tiende van Luttikhuis en (Monnekink) Woestink in Rossum door Rudolf de Schuer
in naam van de proosdij (?) en het klooster in Weerselo.
- De tiende van het huis van Mensink in Beuningen in Mekkelhorst door het Gasthuis in
Oldenzaal.
- Verder de halve tiende door de goederen genaamd Roterdink en Wenselink.
- Verder Groot Breteler en Klein Breteler in Lonneker in het kerspel Enschede als leen .........
door van Scheven(?).
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- Verder een stuk land genaamd `des Praevendes Brede' bij de stad, met een ander stuk land dat
tussen `Beghijnenland en Hundepipen camp' ligt, door Stine ten Toorn.
- Verder de tiende Ter Maet.
- Verder de vaste tiende van de goederen Molthaar genaamd.
- Verder de tiende van de goederen Ter Weneking mollen genaamd, volgens ministeriaal recht.
- Verder de tiende van Frederikink volgens hetzelfde recht.
- Verder de tiende van de hofstede genaamd `den grooten Crucels' (het grote Kruisselt) in De
Lutte volgens hetzelfde recht - Heiden.
- Verder de Brede met de naam Veltbrede en een andere akker van drie schepel.
- Verder de hofstede Stevenink in Beuningen door Nicolaas Rodorp.
- Verder de hofstede het Loo (Loe) genaamd in Berghuizen in het kerspel Oldenzaal. Beleend
hiermee is Lambert Bodeker.
- Verder het huis Rijgersink in Beuningen.
- Verder Cromhof in het kerspel Heemse (Hemesthe) bij Hardenberg gelegen.
- Verder was de helft van het erf Abrahamink in Agelo altijd een leen van de proost maar dat is
nu afgekocht door de deken en het Kapittel van de kerk van Oldenzaal. Voor deze afkoop zullen
ze aan de zeerwaarde heer proost momenteel ieder jaar op de vigilie van de apostel Sint Jacob
drie oude grossen van de stad Tours geven of een gelijkwaardig bedrag.
Nu volgen de cijnsen die de proost toekomen op de dag zelf van de apostel Sint Jacob.
- Megeldink te Elzen 5 schillingen.
- Hengel in De Lutte 5 schillingen.
- Wernink in Wijnsteghe 5 schillingen.
- Langeler in Haaksbergen 8 schillingen.
- Wilbertink in Woolde 5 1/2 schillingen.
- Ruitbeeke (Rutbeek) 5 schillingen.
- Uit het huis van Herman Hoirekink 10 schillingen.
- Verder van de tienden in Beckum, namelijk Roterdink, Wesselink, Vrielink `in die
Vessesham'(?) 2 ponden - `2 zware pond, ieder pond wordt gerekend met 2 dall. 4 st.' - , dat
maakt samen 4 daalders en 8 stuivers.
- In een oud register staat dat de Oldenzaalse kanunniken 10 solidi verschuldigd zijn.
De cijns die verschuldigd is op de vigilie van Hemelvaart.
Duirhof (Boerhof?) 8 Leuvensen - Marck 6 Leuvensen - De eerwaarde heer Randen 8
Leuvensen - Moerbeke 12 Leuvensen - Cobescamp 4 Leuvensen - Rikkert 8 Leuvensen ( deze
zes hebben een aantal jaren niet betaald) - Assink 8 Leuvensen - Roterdink 8 Leuvensen Avermeldink 8 Leuvensen - Loetink 8 Leuvensen - Wernert - 8 Leuvensen - Tegeler 8
Leuvensen - Weernink 8 Leuvensen - Wilde 8 Leuvensen - Wersthof(?) 8 Leuvensen Dietmannink 10 Leuvensen - Ickink 2 schillingen - Loesink 2 schillingen - Binkhorst 3
schillingen - Swafert 3 schillingen - Beurinink (?) 5 schillingen - Oelbekke 5 schillingen Raetgerink 20 Leuvensen - Hermelink 4 1/2 schillingen - Brunink 10 schillingen - Ilgerink 2
schillingen - Geert Helmich en Anna Egbertink 10 flaamschen (enkele jaren niet betaald) `ieder
fleemsche betaalt met 16 placken' - verder `die Bijlgaerdens' bij Enschede, tegenwoordig door
Johan Wolters oftewel Smidt 3 goudguldens.
De weiden die aan de proosdij behoren.
- De Ossenmaat brengt jaarlijks 24 goudguldens op.
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- Verder brengt de Galgenmaat jaarlijks 7 1/2 goudguldens op.
- Verder `het Utterste einde an die selviger maet' 5 1/2 goudguldens.
Aan eikels ontvangt de proost
- In Berghuizen `2 wahren' - In De Lutte `2 schaer'.
Verder ontvangt de proost aan vaste afdrachten, in rogge, gerst en haver
- Uit Binkhorst 3 molt rogge, 3 molt gerst en 2 molt haver.
- Assink in Driene 2 molt rogge, 4 molt gerst.
- Wermertink aldaar 2 mud rogge, 4 molt gerst.
- Loetink 5 schepel 1 spint rogge, 2 molt gerst en 2 mud 3 schepel haver.
- Hermelink 2 molt rogge.
- Roterdink 2 molt rogge, 3 mud 1 schepel gerst.
- Tegeler (Tijeder?) 2 molt rogge, 2 molt gerst.
- Swaferink in Driene 3 mud rogge, 8 mud gerst.
- Brunink 1 molt rogge, 1 molt gerst.
- Haarman 15 mud rogge.
- Wilde 3 mud rogge, 4 1/2 mud gerst.
- Dietmannink 2 mud rogge, 2 1/2 mud gerst.
- Loesink 2 mud rogge.
- Raetgerink 2 mud rogge, 2 mud gerst.
- Weernink 1 mud rogge, 5 schepel gerst.
- Holthuis in Deurningen 10 mud rogge.
- Groothuis aldaar 6 mud rogge.
- Avermaat 7 schepel rogge, 3 mud 1 schepel gerst en 3 molt haver.
- Rikkert 3 mud rogge, 2 1/2 molt gerst.
- Woesthof 1 molt rogge, 1 molt gerst.
- Ilgerink in Haarle 4 mud rogge.
- Harbertink in Stokkum 4 mud rogge.
- Ickink bij Markelo 2 1/2 mud rogge.
Rogge, gerst en haver waarvan het gebruikelijk is ze als sloptiende te ontvangen.
- Wenterink (?) 2 molt rogge en 3 1/2 molt gerst.
- Lansink 2 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Langeler 2 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Udink 2 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Geerdink 1 molt rogge.
- Berghuis 3 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Wilderink 2 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Olerkehof of Pierik 1 molt rogge, 2 mud gerst.
- Welborch 5 schepel rogge.
- Ter Heghe 3 1/2 schepel.
- Colthoff 1 molt rogge, 4 mud gerst.
- Larsonder 1 1/2 molt rogge, 3 mud 3 schepel gerst.
- Vollert 2 molt.
- Cromhof 1 molt.
- Schurink 1 molt.
- Brameloe 1 mud. Vervelt geeft 2 mud haver. Ze geven om het jaar gerst of rogge.
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- Wilmink oftewel Hulswijk 3 molt. Hiervan heeft het Kapittel van Sint Pieter in Utrecht 1 mud
rogge. Men betwist of Groot Wilmink of Klein Wilmink dit verschuldigd is. Intussen ontvangt
de proost al vele jaren niets.
- Stroink 1 mud rogge, 1 1/2 mud gerst.
- Oosterveld 2 mud rogge en 3 mud gerst.
- Buis 2 molt.
- Wolterdink 1 mud rogge en 1 1/2 mud gerst.
- Boekerink 3 schepel rogge, 1 spint gerst, 3 schepel haver.
- Vergert 7 schepel rogge, 2 molt gerst.
- Voortman 1 mud.
- Damme Carhoepinnen (? Kalheupink) 1 molt rogge, 3 1/2 mud gerst.
- Duirhoff (Buirhoff?) van 't Hegehuis 2 mud rogge, 3 mud gerst.
- Groot Bavel 5 molt.
- Wolsink 1 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Katman 4 1/2 schepel rogge, 1 molt gerst.
- Cruissel 4 1/2 schepel rogge, 1 molt gerst.
- Harbert 3 schepel.
- Roeverink (Koeverink?) 2 mud.
- Velthuis 3 molt.
- Wermink 1 molt rogge, 1 1/2 molt gerst.
- Rijkerdink 2 molt.
- Wijferdink 2 mud.
- Kamphuis 2 mud rogge, 2 mud gerst.
- Luttikhuis in Haarle 5 schepel rogge, 1 mud gerst.
- Smedink in Salland `wordt bij die smale tienden verpacht.'
- Wernink 4 mud. Spijkermate, 2 schepel afgelost.
- Twenhuizen 4 mud - Assink 4 mud van dezelfde maat.
- Dam 4 mud haver; 3 mud en 1 schepel afgelost.
- Affkink 2 mud; afgelost 1 schepel.
Tienden die op de akkers ingezameld worden, of per jaar verpacht worden. De kotten geven
rogge, haver, gerst.
- Nijhuis - Engerkink - Dijkman
- die Horst - Wolderkink - Smalenbroek
- Stenfort - Verwoldt - Hoffevesveld
- Geisink - Nijhof - Plechmanskamp
- Wesselink - Geerdink - Schouwink
- Weldink - Lippink - Kolthof
- Wolterdinkhof - Elshof - Hofstede
- Velve - Katman.
In Lonneker
Nijhuis - Ilgerink - Grote Welle - Luttik Welle
Wegman - Kolman - Beijde Robertink
Verder 1 stuk van Robertink.
In Driene
Beijde Bergerink - Annink - Hemmink
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Rivink - Hegerink (Meyerink?) - Olekink - Esselink `in 't gerichte van Oldenzaal' - Engsink Honnelink (?)
Monnekink - Hesselinkhof - Vastert - Segvoort.
In De Lutte
Noordkamp - Benneker - Roedink - Schepers
Polnick (Rolink?) - Arnink.
In Berghuizen
Wevelkatte - Hulst - Groot Siemerink
Luttike Siemerink - Losserhove.
In Beuningen
Tijkatte - Steverink - Albertink - Derksman.
In Haaksbergen
Dijkhuis - Oostendorp - Averbekke - Op die Maet
Langeheitt - Op die Hasselt.
In Hellendoorn
Wrohuis - Oelberdink - Thijbrink - Vennehuis
Vleerhuis - Wernink - Boldenhove. Uit deze tienden worden nu maar 25 mud rogge betaald.
Voor enkele jaren betaalden ze ongeveer 40 mud rogge.
Aan gerst.
Gerst is bij de vaste tienden boven bij de rogge geregistreerd met uitzondering van wat hier
volgt.
- Krabbenhuis 2 molt gerst - Winerkotte (?) 4 mud gerst
- De kerk in Delden 1 mud 1 spint - De koster in Delden 1 schepel
- De weduwe Morens (?) 2 schepel - Roijll 2 spint
- Schoemdink (?) 1 1/2 molt gerst.
- Wernhof 1 molt - Gronhaar 3 molt
- Buirrichter 2 molt - Hoenhof 3 mud 3 schepel.
- Engsink 2 1/2 schepel - Hoevel 3 1/2 schepel.
Verder is het gebruikelijk dat de hof van de proosdij (`den Hoff der Pravisdijen') oftewel de
proosdijhof met zijn aanhorigheden de derde garve geeft. Tegenwoordig wordt deze in delen
verpacht die in totaal ongeveer 93 mud gerst opleveren.
Aan haver heeft de proost behalve behalve wat boven bij de vaste inkomsten geregistreerd
staat:
- Uit Wernhof 2 molt haver - Uit de hof te Lonneker 3 molt A. Wigger 3 molt - Breteler 2 mud 3 schepel - Thijbrink 3 schepel - Ribbert 2 molt - Elshof 5
schepel.
Aan gierst niets in de vaste afdrachten maar alles in tienden die verpacht of op de akkers
ingezameld worden.
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Nu volgen de varkens die men de `Pachtverkens der Meijerluiden' noemt.
Binkhorst 2 - Assink 1 - Wermertink 1 - Lotink 2 - Hermelink 1 - Roterdink 1 - Tijeder 2 Swafelink 1 - Brunink 1 - Wilde 2 - Dietmarink 2 - Loesink 1 - Raatgerink 1 - Wernink 2 Holthuis 2 - Groothuis 2 - Avermaat 1 - Rikkert 1 - Woestehof 2 - Ickink 1 - Broekink 1 Oelbekke 1 - Ventrink 1 mestvarken - Harmen 5 mestvarkens. Mestvarkens kunnen voor 18
witten worden afgekocht.
Bovendien heeft de proost het proosdijhuis met tuin en schuur in de stad Oldenzaal.
De proost betaalt jaarlijks aan cijns aan het Oldenzaals Kapittel in totaal 42 goudguldens.
Verder voor elk van de zestien delen die de kanunniken ontvangen tien mud rogge en zestien
mud gerst.
Nu volgen de smalle of bloedtienden van de proost van Oldenzaal uit een oud register.
Bij Haaksbergen
Wernink - Damme - Het huis genaamd Twentshuis - Ibbeskote - Assink - Anekink - Ostendorp Dike - Overbeke.
Bij Enschede
Dike - de hof Coesfeld geeft elk jaar 5 kalveren (?) en een zwerm bijen - Holte - Wenerinskote Tijbrink - Engelbrandinkhof - Willemink, oftewel Hulswijk - Brakinkotte - Schurink - Kappelhof oftewel Hillenkote - Wolderkink - Hofstede - Koelderkamp - de kotte Bernerink - Velve Hinkenkote - Friershuis - Lippink - Welardink - Varenwelde - Coldehopn (?) met een kotte `dat
marsen' genaamd - Wolbertink - Ribboldink - Bunsinskotte (?) - Wolterdinkhof - Loe Buurstenkote (?) - Maathuis.
Bij Lonneker
Vergert - Vorde - Pol - Damme - Wege - Wigger - Nieuwhuis - Groot Welle - Klein Welle Kopshuis.
Bij Berghuizen
De halve tiende van Hegehuis - Boijink - Maathuis - Ridderink.
Bij Hellendoorn
`Dat Vlederhuis' - Bodelhuis - Thijehuis - Bloemink.
Bij Driene
Annink - Ensink - Swaferink - Esselink - Oelrekink - Bergerink, dat zijn twee erven - Hemmink
- Hoeveldink - Riderink - Herinkhof - Assink - Wernbertink.
Bij Deurningen
Veltmanshuis - Hesselinkhof - Wennink.
Bij Gammelke
Segevordink.
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Bij Dulder
Spikinkotte.
Bij Denekamp
Oelbertink in Mekkelhorst - Diderikink - Thijkotte in Beuningen.
Bij De Lutte
Gronhaar - Zwarte kotte - Wolstedink - Groot Bavel.

HUA, Collectie Rijsenburg 17, inv. nr. 132 (vervolg).

De vicaris of kapelaan in de kapel van het gasthuis of Heilige Geesthuis.
In de kapel van het gasthuis is een vast beneficie gevestigd en een altaar opgericht en gewijd ter
ere van .......(enz).

Laatste wijziging: 22 dec. 2009. GG
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