Memorieboek of
calendarium-necrologium
van het
St. Plechelmuskapittel Oldenzaal

VERTALING
door Gerard Bartelink
Opmerkingen bij de vertaling
De zes verschillende handen die als zodanig in de transcriptie zijn weergegeven, zijn niet
opgenomen in de vertaling. Bij het raadplegen van de vertaling verdient het dan ook
aanbeveling om deze telkens te vergelijken met de transcriptie, zodat men zicht krijgt op de
chronologie van de betreffende inschrijvingen. In de vertaling is verder de aanduiding van de
zeven dagen van de week (telkens met de letters in de vaste volgorde van a t/m g) niet
aangegeven. Het gaat hier om een praktisch hulpmiddel voor de vroegere gebruikers, die zo –
uitgaande van de eerste week van het jaar – wisten wat de zondagsletter (littera dominicalis)
enz. voor het betreffende jaar was. Wel zijn met de volgende tekens doorgestreepte passages
aangegeven: [ ] = ‘geschrapt’.
Het memorieboek of calendarium-necrologium heeft vanzelfsprekend geen enkele literaire
pretentie. Het is juist een tekst met veel telkens terugkerende vaste formules en tournures. Die
zijn soms, afhankelijk van de context, enigszins verduidelijkend vertaald. Bovendien leek het,
rekening houdend met de lezer, gewenst formulaire uitdrukkingen soms met enige
afwisseling weer te geven.
Zo is Obiit (‘is overleden’) dat met nadruk voorop staat en op iedere bladzijde wel een paar
keer voorkomt, ook wel weergegeven met bijv. ‘overlijden van’; ‘heengegaan is’; ‘heengaan
van’. Wel is getracht de gradatie die er is bij Festum commemoratio en memoria te behouden:
respectievelijk:
a) ‘plechtige gedachtenisviering’/ ‘plechtige viering van de nagedachtenis’,
b) ‘gedachtenisviering’/ ‘plechtige gedachtenis’,
c) ‘gedachtenis’.
Bij contulit is meestal gekozen voor ‘heeft gefundeerd’.
Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat daarnaast verschillende varianten gebruikt zijn, niet
zelden met een verduidelijkende functie, zoals ‘heeft een fundatie gevestigd’, ‘heeft
nagelaten’, ‘heeft gelegateerd’, ‘heeft geschonken’.
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Verder zijn de voornamen zoveel mogelijk van hun Latijnse vorm ontdaan. Die zijn immers
ook van de in het alledaagse taalgebruik gebezigde vorm in het Latijn overgezet. Daarvoor is
wel bewust gekeken naar de vormen in oude Oost-Nederlandse oorkonden. Enkele
voorbeelden: Aleydis→Aleid; Bernardus→Berend / Beernd; Gerardus→Geert;
Hendricus→Hendrik; Theodericus→Derk.
Hetzelfde geldt – binnen zekere grenzen – voor de boerderijnamen. Bijvoorbeeld Ensink
(Ansemanninck), waarbij de oude naam in het begin meestal tussen haakjes toegevoegd is.
De vertaling van het volledige memorieboek ofwel calendarium-necrologium is evenals de
transcriptie, de inleidingen en registers tussen voorjaar 2008 en voorjaar 2009 vervaardigd
door Gerard Bartelink en bewerkt door Guus Goorhuis. Het idee en initiatief voor deze editie
is van Jan Oude Nijhuis, Guus Goorhuis en Gerard Bartelink en ontstond tijdens de
onderlinge contacten bij het onderzoek ten behoeve van het jubileumboek Plechelmus. Zijn
kerk, liturgie en kapittel. (Zutphen 2005).
Het uiteindelijke resultaat is in de zomer van 2009 op de website www.plechelmusbasiliek.nl
geplaatst. De gebruiker mag de tekst vrijelijk citeren, zij het met verwijzing naar de bron en
de bewerkers ervan.

VERTALING
Cijns van de eerwaarde heer deken en de kapittelheren van de kerk van Oldenzaal. Betaling
moet geschieden op dinsdag na Pinksteren en de gelden worden door de administrateurs geïnd.
Allereerst Hinrikink in Lemselo 10 Leuvensen. Verder Reurink (Roderdinc) in Deurningen 10
Leuvensen. Verder Wesselink 8 Leuvensen. Verder Reinerink (Reynerinc) 5 Leuvensen. Verder
Luveldink 5 Leuvensen. Verder Rouwhof (Ruwehof) 8 Leuvensen.
Cijns van voornoemde eerwaarde heren te betalen op de vooravond van het feest van de heilige
apostel Andreas en in de beurs te deponeren (bestemd als kasgeld).
Allereerst Hampsink (Haemsinc) in Lemselo 20 Deventer penningen. Verder Reurink
(Roderdink) 5 Leuvense munten. Verder Wesselink 13 Leuvensen. Verder Reynink in
Deurningen 8 Leuvensen. Verder Luveldink 20 Leuvensen. Verder Lissekink 5 Leuvense
munten.
Cijns van voornoemde eerwaarde heren te betalen op de vooravond van het feest van Maria
Geboorte, bestemd voor de beurs.
Allereerst [van het erf van Gertrud Brandlecht, nu van Johan Blaasdijk 3 Leuvensen]. Verder
van het erf van Jutta Beuningerhof, tegenwoordig van Fenne Messemaker, 4 Leuvensen. Verder
van het erf Mollesteren, tegenwoordig van Ludolf ten Toorn, 3 Leuvensen. Verder van het erf
van Detmar Houschylt, tegenwoordig van Johan Ruwen, 5 Leuvensen. Verder van het erf van
Rutger de Zwarte, tegenwoordig van Rudolf Bijvank, 3 Leuvensen. Verder van het erf van Daje
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Scharpink, tegenwoordig van Wanemakers 4 Leuvensen. Verder van het erf van Hazenbroek,
tegenwoordig van Riquinus Schreuder, 4 Leuvensen. Verder van de tuin van Belenink,
tegenwoordig van de begijnen, 2 Leuvensen. Verder uit het huis van de Augustijner broeders 3
Leuvensen.
Verder uit het huis van Jorden Diepenbroek, nu van de schout in Grevinkhof, 3 Leuvensen.
Verder van het huis van wijlen Biter de Denne, tegenwoordig van Derk Biter, 2 Leuvensen.
Verder uit het huis van Johan Boterloos, tegenwoordig van Willem Wollenwever, 2 Leuvensen.
Let wel: Van deze cijns zullen aan de schepenen van de stad Oldenzaal op vermelde vooravond
twaalf penningen van gangbare munt gegeven worden, ze vragen evenwel zelf om Graafse (?)
penningen.
Verder zullen op Witte Donderdag aan voornoemde eerwaarde heren na de Voetwassing worden
gegeven:
Allereerst van een bepaalde kamp bij de Eekte, Hulskamp genoemd, 2 Leuvense munten. Verder
van Leerkotte (Lederkothe) 12 Munsterse penningen. Verder van Groot-Westerwijc 12
Munsterse penningen. Verder geeft Bartold van Dulder van een stuk land dat bij Westerwijc
gelegen is bij wijze van een tiende een kwart liter wijn op Witte Donderdag na de voetwassing.
Dit blijkt uit de kwart liter die deze Bartold en zijn erven door het Kapittel toegekend is.

De hieronder opgeschreven goederen zijn van de verdeling van de prebenden onder zegel ter
kwijting en afkoping overgebracht naar de presentiegelden. Alle revenuen en pachtsommen van
de genoemde verdeling moeten bij de presentiegelden worden ondergebracht. Te weten: de
Adamskamp. De tiende van Ten Wolbertink in Lemselo. De tiende van Hoikink in Dulder. De
tiende van Wissink in Tubbergen. De tiende van Groot Kaverik (Kavik) in De Lutte. En één
molt rogge en gerst uit de tiende van Ten Thije in Rossum.
Let wel: van Oosterhof zijn twee molt rogge van het presentiegeld naar de verdeling
overgeheveld. Als compensatie zijn afdrachten van de verdeling naar de uitkeringen voor
aanwezigheid bij de diensten overgebracht. Allereerst uit Klein-Beijgerink twee mud rogge.
Verder één molt rogge uit de halve tiende van Oldenhuis (antique domus) in De Lutte. Verder
vier schepel rogge kleine maat uit Snoïnk in Haarle. Verder de tiende van Ottink in Berghum.
De administrateurs zullen voorts ieder jaar voor houtskool zorgen. Op de vooravond van Sint
Maarten moeten ze die ergens bij het kapittelhuis deponeren. Dan hebben de celebranten bij
bittere kou in de kerk de mogelijkheid hun handen bij het vuur te warmen. Daarvoor heeft de
eerwaarde vicaris Jacob Stagge tweeëndertig Hollandse schilden geschonken.
Dit zijn de tienden van Fleringen. Lenferink levert drie molt rogge, kleine maat. Verder
Harbertink drie molt rogge, kleine maat. Verder Westendorp drieëneenhalve molt rogge, kleine
maat. Verder Middestorpe dertig schepel van dezelfde maat. Verder wordt de tiende van
Wissink in Tubbergen op het veld ingezameld. Deze bracht vroeger drie molt rogge en dertig
schepel gerst van kleine maat op. Hiervan zijn vier molt voor de verdeling bestemd, de rest voor
de gedachtenisvieringen.
Verder werd vanaf het jaar 1384 de tiende verkregen uit de Mastbroek geheten kamp. Dit
gebeurde via een gerechtelijke beslissing tussen de eerbiedwaardige heer deken en de
kapittelheren van de kerk te Oldenzaal enerzijds en de twee broers Arnold en Johan Rykenink en
Johan Polle anderzijds.
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Verder behoren alle tienden in Fleringen tot de presentiegelden. Alleen de vier molt rogge kleine
maat uit het domein Wigboldink (domein: mansus: hoeve met pachter en horigen) blijven
daarbuiten en vallen onder de verdeling van de kapittelheren. Dit omdat de kapittelheren een
halve mud rogge uit het domein Wildeshuis in Deurningen van de presentiegelden naar de
verdeling overgeheveld hebben.

Verder heeft de eerwaarde heer Johan Boningerhof zaliger gedachtenis, bij leven kanunnik van
de kerk van Oldenzaal met een halve prebende, tot vermeerdering van de semiprebende tot in
lengte van dagen een jaarrente van negen schilden van de munt van Philips van Bourgondië bij
uiterste wilsbeschikking nagelaten uit Folbertink en Mensink in de parochie Enschede in de
buurschap die men met Grotenbuer (= Grote Boermarke, later Esmarke) aanduidt, en bovendien
vier nabij Nijenveld bij Oldenzaal gelegen kampen.
Daarbij gelden evenwel de volgende voorwaarden: om voor die halve prebende in aanmerking te
komen moet een kanunnik in die tijd subdiaken zijn en zelf in het gebied van de prebende
wonen. Mocht hij geen subdiaken zijn en daar niet woonachtig zijn, dan moeten de revenuen
van negen schilden en eveneens die vier kampen op de jaardag van wijlen Johan op de
gebruikelijke wijze onder de kanunniken verdeeld worden.

De maand januari
1 jan. DE BESNIJDENIS DES HEREN. Overleden zijn Godschalk ten Toorn en zijn
echtgenote. Een kwart van de tienden van Klarink en Hesselink in Mander is voor hun
gedachtenis bestemd.
Heengegaan is Grete Visscher die een halve mud (vier oude schepel) rogge uit het huis van
Hendrik Amelink heeft gefundeerd.
Gestorven is Stine, moeder van de eerwaarde heer Lefert (Leiffard) kanunnik Kluppel. Voor
haar gedachtenis heeft deze een mud rogge als fundatie gevestigd uit de tienden van Beernd
Zwaferink.
2 jan. OCTAAF VAN DE HEILIGE STEPHANUS, DE EERSTE MARTELAAR. Plechtige
gedachtenisviering van Eghard met de toenaam Ramsberg van Duderstat, priester en kanunnik
van deze kerk. Na het bidden van de vespers moet men zich naar het altaar van de heilige
Stephanus begeven waar de bekende antifoon Ave senior gezongen en een gebed gezegd wordt.
Een fundatie van een derde deel van de tiende van Ten Velde in Rossum staat voor deze
plechtigheid ter beschikking.
Overlijden van Aleid, echtgenote van wijlen Godfried, Beijer genaamd. Ze heeft één molt (acht
oude schepel) rogge volgens de marktmaat uit het Nijenhuis genoemde huis in Elfter (in De
Lutte) als stichting geschonken, na de voor haar gehouden jaardienst onder de aanwezige kanunniken en vicarissen te verdelen.
Heengaan van Grete, dochter van Johan Goedkind (Guetkynd). Ze heeft daartoe een halve mud
rogge gefundeerd, te ontvangen uit de goederen van Wedegink.
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3 jan.
OCTAAF VAN SINT JAN DE EVANGELIST. Plechtige gedachtenisviering voor
Lambert Schulte, kanunnik van deze kerk. Hij heeft daarvoor één molt rogge gesticht, te
verdelen na de eerste vespers, na de metten en na de mis. Deze is te innen uit de goederen van
Groothuis in Gammelke en Dasseler in de parochie Ootmarsum.
Vijf schepel uit Ensink (Ansmannink) en twee schepel uit de tienden van Engelbertink in
Rossum.
4 jan. OCTAAF VAN ONNOZELE KINDEREN.
5 JAN. SIMEON DE BELIJDER. VIGILIE. Overleden is Johan van Lederen. Voor zijn
nagedachtenis is er een fundatie van een zesde part van de tiende van Binkhorst in De Lutte.
Gestorven is Lumme van Katenhorn die [één mud rogge uit het huis van Johan Rotert en Geert
Helmich] een kwart van de halve tiende van Reurink (Roderinck) gefundeerd heeft.
6 jan. DE VERSCHIJNING VAN DE HEER. Overleden is Lubbe van Oyden. Ze heeft 2
mud rogge uit Beverlo in Woolde gefundeerd.
Heengegaan is de eerwaarde heer Beernd van Geesteren, kanunnik van deze kerk. Hij heeft een
tiende deel van de tienden van Hampsink en Henrikink gefundeerd.

7 jan. DE MARTELAREN FELIX EN JANUARIUS. Overleden zijn Derk van Limborg en
zijn echtgenote Berthe, Egbert van Almelo, Hadewig van Gramsbergen, Arnold van Almelo,
Herberg van Zulen, Kunegonde van Ludinkhuizen, Ida - dienstbode van de vrouwe van Almelo
- en Agnes van Almelo, met de toenaam Cella. Voor hun gedachtenis heeft voornoemde Agnes
bij fundatie één molt rogge uit de goederen van Aarninkhof in Hasselo als jaarlijkse rente laten
vastleggen.
8 jan. DE MARTELAAR LUCIANUS.
9 jan. DE MAAGD BASELISSA. Verscheiden van Engelbert ter Woltkotte die één mud
rogge uit de goederen van Ter Schuren in Lemselo heeft gefundeerd.
Overleden is Grete Snoïnk die voor zichzelf en haar twee zoons een fundatie gevestigd heeft van
een zevende van de tienden van de hof in Hilten en van Hartgerink. Gestorven is Maarten
Kremer die een halve mud rogge gesticht heeft <uit het huis van de vicaris van het Mariaaltaar>.
10 jan. PAULUS DE EERSTE WOESTIJNVADER. Verscheiden van Fendele Stroetman die
tien schepel rogge kleine maat uit de vaste tienden van Detmarink en Willink in Reutum als
jaarlijkse rente heeft vastgelegd.
Heengaan van Ludolf Ten Toorn die één mud gerst heeft gefundeerd uit de Adamskamp.
11 jan. DE BELIJDERS PETRUS EN SEVERUS. Overleden is Ludgard van Vorst. Voor haar
nagedachtenis bestaat er een fundatie van één mud rogge uit Diligeshues in De Lutte die voldaan
wordt door Johan Fobik.
12 jan. DE MARTELAAR SATYRUS. Nagedachtenis van proost Hubert, waarvoor men
beschikt over de fundatie van één mud rogge uit de goederen van Nicolaas Overhagen
[tegenwoordig uit de goederen van Johannink in Dulder en Kemenade in Gammelke]. Een
tiende part van de tiende van Gelink in Hasselo is hiervoor bestemd.
5

Nagedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge, priester en vicaris van het Lambertusaltaar.
Daarvoor zal een zesde van de tiende van Hartgershof bij Delden dienen.
13 jan. OCTAAF VAN DE VERSCHIJNING VAN DE HEER. Plechtige viering van de
jaardienst van de eerwaarde heer van Onstenink,
kanunnik van deze kerk. Hij heeft hiervoor één molt rogge conform de marktmaat gefundeerd
uit de vaste tiende van Singraven en bovendien een halve molt van de rogge kleine maat uit de
vaste tiende van Middestorp. Verder heeft de eerwaarde heer Lambert Schulte een halve mud
rogge gesticht uit de goederen van Groothuis en Dasseler voor de kanunniken die bij de metten
aanwezig zijn uit Lambertink in De Lutte.
14 jan. DE MARTELAAR PONTIANUS. DE BELIJDER FELIX. Plechtige viering van de
nagedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek, vicaris van het Antoniusaltaar.
Daarvoor zijn zes Deventer schepel rogge gefundeerd [uit het goed van Geze van Heiden].
Tegenwoordig uit Lasschehof in Volthe en Meijerink in Beuningen.
Heengaan van Grete van Twikkel, weduwe van Beernd van Wullems. Ze heeft een fundatie
gevestigd met een jaarlijkse opbrengst van een halve mud rogge uit Tijthof, Rouwhof (Ruhoff)
en Oosterhof bij Almelo.
15 jan. ABT MAURUS. Verscheiden van graaf Egbert van Bentheim en zijn gade Hadewig.
Egbert, onderburgemeester van Munster, heeft voor hun nagedachtenis de helft van de tiende
van het erf Deterdink (Dethardinc) in Dulder gefundeerd.
Overleden is Aleid van Essche. Ze heeft voor haar nagedachtenis een zevende van de tienden
van de hofstede in Hilten en Hartgerink gefundeerd.
16 jan. PAUS MARCELLUS. Gestorven is Johan, bij leven plebaan in Weerselo. Hij heeft
het tiende deel van het erf Vlasbekke (Vlakesbeke) in Losser vermaakt.
Heengegaan is Arnold, zoon van Ludger. Hij heeft een derde van de tiende van Klein Hulswijk
bij Enschede gelegateerd.
17 jan. DE MONNIK ANTONIUS. Plechtige nagedachtenis van de eerwaarde heer Johan
Bilderbeek, vicaris van het Antoniusaltaar. Daarvoor heeft genoemde eerwaarde heer Johan een
derde van de tiende van Dirikink in Lemselo nagelaten, te verdelen op drie tijden (na de eerste
vespers, de metten en de mis). Voor deze nagedachtenis is tevens de helft van de tiende van
Kalter (Kalthaer) in Lemselo bestemd die op dezelfde tijden verdeeld zal worden. Verder heeft
hij ook nog een derde van de tiende van Dirikink nagelaten voor de viering van zijn nagedachtenis op de volgende dag.
Heengaan van Hazeke Leest die voor haar eigen zielenheil en dat van de eerwaarde heer Bertold
Redink de helft van de tiende van het erf Bestmannink in De Lutte ter verdeling vermaakt heeft.
18 jan. DE MAAGD PRISCA. Overleden is Willem van Fleringen die zes schepel rogge
volgens marktmaat uit het Velt geheten erf in Rossum gefundeerd heeft, drie schepel rogge uit
het erf Steeg (Steghe) in diezelfde plaats en drie schepel rogge volgens marktmaat uit de
Steenhof genaamde hof.
Overlijden van Geze Stroetman die een tiende van het goed van Mersch en Schuur in De Lutte
nagelaten heeft.
19 jan. MARIUS EN MARTHA. In het jaar des Heren 1389 is de eerwaarde heer Geert
Borggrevink, kanunnik en priester van deze kerk, gestorven die als provisor met het financieel
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beheer belast was. Voor zichzelf en zijn tante van moederszijde fundeerde hij ten bate van de
kanunniken, vicarissen en koorgezellen twee molt rogge. De ene komt uit de vaste tiende van
Rengerink in Tubbergen en is conform de marktmaat, de andere uit Volkerink bij Ulzen, een
kleine maat sloptiende.
Feest van de martelaar Patroclus. Hiervoor heeft de eerwaarde magister (docent in de theologie)
Hendrik Rose, kanunnik van deze kerk en van die in Soest, zes schepel rogge gefundeerd, door
het Kapittel op drie tijden te verdelen. Hij is op de tiende december van het jaar 1529 gestorven.
20 jan. DE MARTELAREN FABIANUS EN SEBASTIANUS. Plechtige gedachtenisviering
van de eerwaarde heer Johan Roden, pastoor in Hengelo. Hiertoe fundeerde deze twee mud
rogge, op drie tijden te verdelen. Ze worden verkregen uit de goederen van Wegink (Wedeginc)
en Dikink (Dykinck).
Frederik, zoon van Maurits, die één mud rogge uit de helft van de tienden van Hesselink en
Klarink in Mander gefundeerd heeft, is in het jaar des Heren 1438 gestorven.
21 jan. DE MAAGD AGNES. Plechtige viering van de nagedachtenis van Lokke, de vroegere
huishoudster (? Martha) van de eerwaarde heren thesaurier Willem van Bevervorde en deken
Hugo van Bevervorde. Daartoe legateerde ze een achtste van de tienden van Oosterwijk en
Wech (ter Weghe) in Dulder.
In het jaar des Heren 1478 hebben de biechtvader Reinier van Ossenvorde, moeder overste
Beatrix, dochter van Godschalk, en de zusters van de gemeenschap in het Agnesconvent te
Oldenzaal twee mud rogge gefundeerd om dat feest van hun patroonheilige te vieren. Volgens
gebruik moet de verdeling op drie tijdstippen plaatsvinden, waarbij ook de pastoor of kapelaan
die de preek houdt, de klokkenluider en de organist alsmede de vicarissen hun deel zullen
ontvangen. Het hoofdorgel zal klinken en de grote klok zal worden geluid, zoals bij de
feestelijke viering van een apostelfeest.
22 jan. DE MARTELAAR VINCENTIUS. Overleden is Geert Stenger die een derde van de
tiende van Klein Hulswijk bij Enschede gesticht heeft.
Plechtige gedachtenisviering voor de eerwaarde heer Hendrik Becker, kanunnik en senior van
deze kerk, die in het jaar 1528 is gestorven. Hij heeft drie mud rogge gefundeerd waaruit op drie
tijdstippen door de administrateurs broden onder de kanunniken en vicarissen verdeeld moeten
worden. De koster en de organist zullen hierin meedelen. Uit de Eekte. <Nu uit vruchtgebruik.>
Voor de toelating van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte vicarie tot de
presentiegelden is één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink (Bernerinck, in De Lutte)
beschikbaar. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde deken Johan van Beveren die daarvoor
een halve mud rogge uit Heuvel in Gammelke gefundeerd heeft.
Plechtige gedachtenis van Johan van Beveren waarvoor hij één mud rogge uit Heuvel in
Gammelke als jaarlijkse rente heeft laten vastleggen.
23 jan. EMERENTIANA EN MACARIUS. Heengaan van Leideke Beijer die het derde deel
van de tiende van Wolbertink in Lemselo gefundeerd heeft. - Overleden is Agnes van Deden die
voor zichzelf en haar echtgenoot Simon twee mud haver bij fundatie geschonken heeft uit het
goed van Wilbertink in Woolde.
In het jaar 1518 is Johan Stuurman overleden, die een halve prebende van deze kerk ontving. Hij
fundeerde (... niet ingevuld).
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24 jan. DE APOSTEL TIMOTHEUS. Verscheiden van Heilike, echtgenote van Hendrik
Spillenrumpe. Ze heeft de helft van de grove en smalle tiende van Retbergen in Albergen
vermaakt.
25 jan. DE BEKERING VAN DE HEILIGE PAULUS. Plechtige gedachtenisviering van de
eerwaarde heer Derk van Ramsberg, kanunnik van deze kerk. Daarvoor heeft hij een molt rogge
uit het huis Geerdink in Dulder gesticht en bovendien één mud rogge uit het goed van Hassekink
in Woolde.
Heengegaan is Jorden van Diepenbroek die de helft van een derde deel van de tiende van
Kromhof nagelaten heeft met uitzondering van allereerst één mud rogge ter nagedachtenis van
Kunne ter Lowijk uit de gehele tiende.
Gedachtenisviering van de eerwaarde priester Thomas Ruwe, zoals beneden onder het feest van
Kerstmis beschreven.
26 jan. DE MARTELAAR POLYCARPUS. Overleden is Johan Gosen die voor zichzelf en
zijn vrouw Jutte een halve mud rogge gefundeerd heeft, te voldoen door zijn erven.
In het jaar 1555 is Johan Wanink gestorven. Hij heeft een stuk akkerland bij Riekerink
geschonken. Drie schepel rogge uit de opbrengst zijn bestemd voor de dienstdoende priesters en
de rest voor zijn gedachtenis hier. De gemiddelde opbrengst was vijf schepel rogge.
27 jan. JOHANNES CHRYSOSTOMUS. Gedachtenisviering van de eerwaarde heer Johan
Bilderbeek waartoe hij één mud rogge gefundeerd heeft [uit de bezittingen van Gertrud van
Heiden], tegenwoordig uit Hoikinkhof in Dulder.
Overleden is Herman Kreppe die één mud rogge als jaarlijkse rente heeft laten vastleggen, uit
het huis van Beernd Hundepipe bij de markt.
Elders (in een ander memorieboek): uit de goederen van Aarninkhof, Kemenade en Reimerink.
28 jan. OCTAAF VAN AGNES. Heengegaan is Kunegonde ter Lowijk die één mud rogge uit
de tiende van Kromhof (Ten Krummenhove) bij Enschede gefundeerd heeft.
Overleden zijn Arnold Tuneken en zijn vrouw Aleid. Ze hebben één mud rogge gefundeerd uit
het huis van Geert Kerstjen bij de bisschopspoort . voordien van Willem Kuitenbrouwer.
29 jan. BISSCHOP VALERIUS. Overleden is Wemke van Lindelo die een tiende deel van
het huis Vlasbekke bij Losser heeft nagelaten.
30 jan. DE MAAGD ALDEGONDE.
31 jan. DE MARTELAAR IGNATIUS. Gestorven zijn Menso van Laar en zijn echtgenote
Berthe die nogmaals een halve mud rogge uit de goederen van Beernink in De Lutte hebben
gefundeerd.
Eilarde van Coevorden, oftewel van Toorn, weduwe van Johan van Coevorden, is in het jaar
1511 overleden. Ze heeft één mud rogge uit Mettinkhof in Hasselo gefundeerd. Voor de
toelating van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte vicarie tot de presentiegelden
staat één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink ter beschikking.

De maand februari
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1 febr. DE MAAGD BRIGIDA. Verscheiden van de eerwaarde priester Menso Berthorn. Hij
heeft een vijfde van de tienden van Reping en Steeg (Steghe) in Agelo gelegateerd, bovendien
een jaarrente van twee molt rogge uit de goederen van Klarink in Mander.
Overleden is Evese, huishoudster van Jacob van Dempyghen. Ze heeft bij fundatie twee mud
rogge uit de goederen van Wilbertink in Wolre als jaarrente laten vastleggen.
Heengaan van magister Geert van Randen, priester en proost van deze kerk en leider van de
Deventer Kapittelschool. Hij heeft een tiende part van de tiende van Alink gefundeerd.
Bovendien heeft Werner Helmich voor de nagedachtenis van deze eerwaarde proost zes
goudgulden voor rode kappen gefundeerd. Voornoemde Werner heeft voorts ten behoeve van de
nagedachtenis van zichzelf en zijn vrouw twaalf goudgulden als fundatie voor deze kappen
geschonken.
2 febr. DE ZUIVERING VAN DE HEILIGE MAAGD (Maria Lichtmis). Overleden is Hendrik
Kribbe die één mud rogge uit Wedegink in Hasselo gefundeerd heeft.
Gestorven is Wenemar van Beveren, kanunnik van deze kerk en van die in Munster, die de helft
van de tienden van Vrielink en Braak in Geesteren gefundeerd heeft. Tegenwoordig: van de
voormalige hofstede Ter Vaarhorst in de parochie Delden.
3 febr. BISSCHOP BLASIUS. Overlijden van de eerwaarde heer Johan Schepeler, kanunnik
en subdiaken, die [één molt rogge uit zijn huis en het stuk land naast de proosdij] gefundeerd
heeft - een negende van de halve tienden van Braak en Vrielink.
4 febr. PHILEAS. Heengegaan is Everhard ten Grotenhuis die een halve mud rogge uit
Leferink (Leeferdynck) in Oele (Udele) gefundeerd heeft.
5 febr. DE MARTELARES AGATHA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Derk van Ramsberg, kanunnik van deze kerk. Hiervoor zijn twee mud rogge uit het goed van
Hassekink in Woolde bestemd. Zie wat er in het andere register staat opgetekend.
6 febr. DE MAAGD DOROTHEA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Richard Ramsberg van Duderstad, kanunnik van deze kerk, die daarvoor een derde van de
tiende van Velt in Rossum geschonken heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Rudolf van Noeten, kanunnik van deze kerk, die één molt rogge
gefundeerd heeft [uit de goederen van Zwaneke]. Tegenwoordig uit Meijerink in Beuningen en
uit Lasschehof en Roolvink in Volthe.
7 febr. BISSCHOP AUGULUS. Gedachtenis van Aleid Belrem en haar ouders. Daarvoor
heeft Aleid een tiende deel van de goederen van Mersch en Schuur in De Lutte nagelaten.
De eerwaarde heer Arnold Oestenink, kanunnik van deze kerk, heeft de helft van de tiende van
Wesselink in Deurningen vermaakt om de zaterdagsviering op te luisteren, in de periode waarin
het Alleluja alleen in de mis tijdelijk niet gezongen wordt.
8 febr. DE BELIJDER DIONYSIUS. Plechtige gedachtenis van proost Hubert waarvoor deze
één mud rogge uit de goederen van Johannink in Dulder en Kemenade in Gammelke gefundeerd
heeft.
Tevens is er een plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer vicaris Jacob Stagge. Daarvoor zal
een zesde van de tiende van Hartersehof bij Delden ontvangen worden.
Overleden zijn Egbert Takkink en zijn vrouw Ludgarde die een kwart van de tiende van
Holtwijk in Agelo nagelaten hebben.
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Heengegaan is Bertold Redink die een zevende van de goederen van Lutke-Bavel in De Lutte
heeft gelegateerd.
9 febr. DE MAAGD APOLLONIA.
10 febr. DE MAAGD SCHOLASTICA. Feest van de heilige Wilhelmus. Daarvoor heeft
vrouwe Lise van Coevorden een fundatie gesticht: de jaarlijkse opbrengst is een halve molt
rogge en een halve molt gerst. De eerste zal na de eerste vespers en na de mis verdeeld worden
onder de aanwezige kanunniken, de tweede na de metten op de dag zelf. Ze zullen verkregen
worden uit Maathuis in Beuningen.
Overleden is Maurits Koopman (Mercator) die gefundeerd heeft [één mud rogge] een tiende part
van de tiende van Gelink in Hasselo [uit de goederen van Albink in Beuningen uit het deel van
Nicolaas Overhagen]. Tegenwoordig uit de goederen van Johannink in Dulder en Kemenade in
Gammelke.
Verscheiden van de eerwaarde heer Gozewijn Peeze, kanunnik en priester van deze kerk, die een
tuin buiten de Steenpoort bij uiterste wil vermaakt heeft.
11 febr. BISSCHOP DESIDERIUS. Gestorven is Lise, de vroegere vrouwe van Coevorden,
die één molt uit de goederen van Maathuis gefundeerd heeft, voor de helft rogge en voor de helft
gerst.
Overlijden van Lubbert Brunger die door de Geldersen gedood werd, toen ze de stad
binnendrongen. Later stierf ook zijn vrouw Gertrud. Voor hun gedachtenis hebben hun
erfgenamen twaalf guldens bestemd om een fundatie van één mud rogge te kopen, te verkrijgen.
uit een kamp bij de Woert, behoudens vruchtgebruik van één mud door zijn vrouw.
12 febr. DE MAAGD EULALIA. Overleden zijn ridder Giselbert van Bronkhorst en zijn
echtgenote Gertrud. Hij heeft één molt uit voornoemde goederen van Maathuis gefundeerd, voor
de helft rogge en voor de helft gerst.
In het jaar des Heren 1430 is de eerwaarde heer Lambert Schulte gestorven. Voor zijn
nagedachtenis is een derde van de tiende van Weernsink in Losser bestemd.
In het jaar des Heren 1485 heeft de voortreffelijke en eerbiedwaardige heer magister Johan
Douslager, deken van deze kerk en kanunnik te Deventer het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld. Hij heeft een fundatie gevestigd van zeven schepel rogge, uit te delen door de administrateurs. Ze komen uit het huis van de eerwaarde heer Johan Becker. Daarvan zullen onder de
aanwezige kanunniken en vicarissen broden worden uitgedeeld.

13 febr. DE MAAGD ERMONHILDE. Verscheiden van Lutgarde, abdis te Vreden. Ze heeft
één molt, voor de helft rogge en voor de helft gerst, uit voornoemde goederen van Maathuis
gefundeerd.
14 febr. DE MARTELAAR VALENTINUS. Overleden zijn Johan van Beesten en zijn zoon
Johan. Ze hebben bij testamentaire beschikking een negentiende van de tienden van Henrikink
en Hampsink vermaakt.
15 febr. DE MARTELAAR FAUSTINUS. Heengegaan is Grete Wonder die een tiende deel
van de goederen van Mersch en Schuur in De Lutte bij legaat heeft nagelaten.
16 febr. DE MAAGD JULIANA.
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17 febr. DE MARTELAAR POLYCHRONIUS. Gestorven is de eerwaarde heer vicaris
Frederik die vijf molt rogge uit het erf Henrikink in Haveninchem (in de Nedergraafschap
Bentheim) gefundeerd heeft. Bovendien heeft hij nog een kwart van de tienden van Ellerink
(Eylardync) en Leurink (Luderinc) in Losser vermaakt. Met voorrang staat één molt apart die
voor broden op Pasen bestemd is.
Overlijden van de eerwaarde heer Johan Rode, pastoor in Hengelo, die nogmaals een halve mud
rogge uit de goederen van Wedegink en Dikink uit het deel van Fenne van Bevervorde gefundeerd heeft.
Overleden zijn Johan Twent en zijn vrouw Aleid die een zevende van de tienden van de hof in
Hilten en van Hartgerink geschonken hebben.
18 febr. BISSCHOP SIMEON. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer deken Johan van
Beveren. Daarvoor heeft deze een jaarrente van een halve mud rogge uit Heuvel in Gammelke
gesticht.
In het jaar des Heren 1539 is de eerwaarde heer Herman Vrije gestorven, kanunnik van deze
kerk en vicaris van de Sint Maartenskerk in Munster. Hij vestigde een fundatie van een mud
rogge die door het Kapittel moet worden voortgezet.
19 febr. DE PRIESTER GABINUS.
20 febr. DE MARTELAAR NEMESIUS. Overleden is Arnold met de toenaam van Almelo
die de helft van de halve tiende van de molen in Volthe als zijn uiterste wil vermaakt heeft.
Heengaan van Gertrud, echtgenote van Rudolf van Heest. Voor haar gedachtenis staat een
fundatie met een opbrengst van één mud rogge uit de goederen van Schipperhendrik ter
beschikking. Het ligt braak.
21 febr. DE TACHTIG HEILIGE MARTELAREN. Tot zijn blijvende gedachtenis heeft
Derk van Ramsberg, kanunnik van deze kerk en pastoor in Epe, een stichting van zes mud rogge
laten vastleggen. Deze zullen tot het vieren van zijn nagedachtenis verkregen worden uit de
goederen van Hassekink in Woolde. De verdeling zal als volgt plaatsvinden: in de zes weken
volgende op zondag Invocabit (Hij zal aanroepen; de eerste zondag van de Vastentijd; in het
handschrift staat Invocavit) zal elke week één mud rogge op twee tijden onder de kanunniken en
vicarissen verdeeld worden, en wel onder hen die op de afzonderlijke zondagen in een plechtige
processie met kruisen over het kerkhof trekken, zoals dat gebruikelijk is. Verder onder hen die
op de volgende maandagen bij de zielenmissen aanwezig zijn.
Overleden is Cellica Wenink die twee mud rogge uit de goederen van Aarninkhof in Hasselo
gefundeerd heeft.
22 febr. SINT PETRUS' STOEL. In het jaar des Heren 1427 is de eerwaarde heer Johan
Zoerbeke, vicaris van het Sint-Stephanusaltaar, gestorven. Hij heeft één mud rogge gesticht uit
Leferink (Leefferdynck) in Oele.
Heengaan van Egberta van Grimberg, echtgenote van Geert van Thije. Ze heeft voor zichzelf en
voornoemde Geert een kwart van de tiende van Poppink in Reutum gelegateerd. Bovendien
hebben hun kinderen Derk, Simon, Johan en Johanna samen met hun vader Geert zelf één molt
rogge gefundeerd, blijvend jaarlijks te voldoen van en uit de goederen van Herinkhof in
Rossum. Dit om zich ervan te verzekeren dat de gedachtenis van beide echtgenoten samen met
die van hun kinderen Derk, Simon, Johan, Grada - de natuurlijke dochter van Geert - en van
Hendrika, de reeds overleden dochter van bovenvermelde echtgenoten, in de toekomst nog
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stipter en vuriger zal worden gevierd. Daarbij blijft voor henzelf en hun erfgenamen het recht
voorbehouden om die molt voor eenentwintig Rijnse guldens of een gelijkwaardige geldsom af
te kopen, voor het geval dat en wanneer hun dat goeddunkt en gelegen komt.
Overleden is Lise, echtgenote van Beernd van Bevervoorde, die vijf schepel rogge uit de
goederen van Hiddink en Lohuis in Oele heeft gefundeerd.
Plechtige gedachtenisviering van Ludolf ten Toorn, kanunnik van deze kerk. Daartoe heeft deze
een fundatie gevestigd die één gulden opbrengt welke jaarlijks op drie tijden door de
administrateurs moet worden verdeeld.
Overlijden van Grete Peterink die één mud rogge uit Tijthof, Rouwhof en Oosterhof gefundeerd
heeft.
23 febr. DE MONNIK SERENUS. VIGILIE.
Heengegaan is Derk Groothuis. Voor zijn
gedachtenis heeft zijn dochter Delze een halve mud rogge uit de Adamskamp gefundeerd.
Overleden is Stine, moeder van de eerwaarde heer Derk Kistemaker. Voor zichzelf en haar
echtgenoot heeft ze een halve mud rogge uit het huis van de eerwaarde Hendrik ten Ham van
Eming gesticht.
24 febr. DE APOSTEL MATTHIAS. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer kanunnik
Johan Bilderbeek waarvoor hij één mud rogge gefundeerd heeft [uit de goederen van Gertrud
van Heiden]. Tegenwoordig uit Hoikinkhof in Dulder.
Verscheiden van de eerwaarde heer Johan Brand, kanunnik en priester van deze kerk. Hij heeft
één molt rogge uit de goederen van Hiddink en Lohuis in Oele gesticht.
Verder heeft genoemde eerwaarde heer Johan voor de nagedachtenis van zichzelf, van zijn zus
Katharien en zijn nicht Aleid twee mud rogge uit Spraakstede in De Lutte gefundeerd.
In het jaar 1524 is Marieke Gosen gestorven die een mud rogge gefundeerd heeft, te voldoen
door haar erfgenamen.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Ludolf ten Toorn, kanunnik van deze kerk.
Daartoe heeft hij een jaarrente van één gulden gefundeerd die jaarlijks door de administrateurs
verdeeld moet worden.
25 febr. DE MARTELAAR VICTORINUS. Overleden is de eerwaarde heer proost Florens
van Jutphaas die een vijftiende van de goederen van Abrahamink in Agelo bij legaat nagelaten
heeft.
Overleden is Bertold Boterloze die een tiende deel van de tienden van Hoikink met de kotte
(huurboerderijtje, casa) als jaarlijkse rente heeft vastgelegd.
Overleden is Zwene Snellen die één mud rogge uit de goederen van Groothuis in Borne heeft
gesticht.
Plechtige gedachtenis van de priester Thomas Ruwe, zoals verderop onder Kerstmis beschreven
staat.
26 febr. BISSCHOP ALEXANDER. In 1290 is Arnold van Almelo gestorven, senior van de
kanunniken. Hij heeft één molt rogge uit de goederen van Wilbertink in Woolde gefundeerd.
Overleden is de eerwaarde heer Geert van Broekhuizen, vicaris van deze kerk. Hij heeft één
molt rogge gefundeerd uit de zogenaamde Hildebrandinkskamp bij de stadsgracht.
27 febr. BISSCHOP LEANDER. Heengaan van Gertrud van Heiden die een fundatie van één
mud rogge gevestigd heeft, ten laste van Lambert van Losser. Tegenwoordig ten laste van de
erven van Gerrit van Schene.
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Voor de toelating tot de presentiegelden van de vicaris van de door Simon vann Thije gestichte
vicarie staat één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink ter beschikking.
28 febr.
ABT ROMANUS. Gedachtenis van de eerwaarde heer Willem van Bevervorde,
kanunnik van de kerk te Oldenzaal. Daarvoor heeft hij de helft van de tiende van Nijhuis in
Volthe nagelaten, te verdelen zoals gebruikelijk is.

De maand maart
1 maart
DE MARTELAAR DONATUS. Heengegaan zijn Gerlach Pazien en zijn vrouw
Lutgard die één molt rogge uit de goederen van Zegerdink in Denekamp gefundeerd hebben.
Sloptiende volgens marktmaat.
2 maart
DE MARTELAREN JOVINUS EN BASILEUS. Overleden is vrouwe Aleid van
Holte. Voor haar gedachtenis zijn ... schepel gerst van Deventer maat uit de goederen van
Wilbertink in Woolde bestemd.
Voor de toelating van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte vicarie tot de
presentiegelden staat één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink ter beschikking.
3 maart
DE MARTELAAR MARINUS. Gestorven is Grete Klusensteen. Voor haar
gedachtenis zijn twee schepel rogge uit het huis van Derk Middesdorp bestemd.
4 maart
LUCIUS, PAUS EN MARTELAAR. Overlijden van de eerwaarde heer Nicolaas
Beijer, kanunnik van deze kerk. Hij heeft bij uiterste wil een kwart van de tiende van Brunink in
Lemselo gelegateerd.
5 maart
DE MARTELAAR PHOCAS. Verscheiden van Lefert Klupel, kanunnik van deze
kerk en als thesaurier belast met het financiëel beheer. Hij heeft een mud rogge gefundeerd, een
stichting die via het fonds voor het kerkonderhoud (kerkfabriek) blijvend voortgezet moet
worden. Het huis waarop deze schenking betrekking heeft, is na de grote stadsbrand tegelijk met
de rest van de stad weer opgebouwd.
6 maart
DE MARTELAREN VICTOR EN VICTORINUS. Plechtige gedachtenis van
proost Hubert. Daarvoor heeft deze één mud rogge gefundeerd [uit de goederen van Nicolaas
Overhagen]. Tegenwoordig uit Johannink in Dulder en uit Kemenade.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge waarvoor hij bij testamentaire
beschikking een zesde deel van de tiende van Hegersehof bij Delden heeft nagelaten.
Heengaan van Johan Zadel en zijn echtgenotes Bela en Wobbe. Ze hebben één mud rogge
volgens marktmaat gefundeerd uit de vaste tiende van Grijpink (Gripinc) in Volthe.
7 maart
DE MARTELARESSEN PERPETUA EN FELICITAS. Heengegaan is magister
Arnold van Steenwijk, kanunnik van deze kerk. Hij heeft de tiende van het huis van Selvordink
in Driene gefundeerd en één molt rogge uit Leferinkkotte (Lefardinckote) in Beuningen, na de
vigilies en de mis onder de kanunniken, vicarissen en koorgezellen te verdelen.
Overleden is Lambert ten Broekhuis, vicaris van deze kerk, die bij uiterste wilsbeschikking een
kwart van de tiende van Poppink in Reutum heeft nagelaten.
Overlijden van Lubbert Dalkotte die een halve mud rogge heeft gefundeerd uit Engelbertink in
Borne.
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8 maart
DE DIAKEN PONTIUS.
Gestorven zijn Grete van Bramen en haar zuster
Kunegonde die een kwart van de tienden van Ellerink en Leurink in Losser hebben geschonken.
9 maart

BISSCHOP GREGORIUS.

10 maart ABT CLODOVEUS. Overleden is de eerwaarde heer vicaris Hendrik van Weerselo
die één molt rogge gefundeerd heeft uit het kloosterhuis van de eerwaarde heren Wenemar en
Johan van Beveren.
Heengaan van Grete, echtgenote van Blankehendrik. Ze heeft een tiende part van de tienden van
Hoikink met de kotte gelegateerd.
Overlijden van Menso Dodinkwert die een derde van de tiende van Weernsink in Losser
vermaakt heeft.
11 maart DE VEERTIG SOLDATEN-MARTELAREN. Gestorven is Jutte van Bevervorde
die de helft van de tiende van het huis Siepenwolt bij Delden bijgedragen heeft.
12 maart
PAUS GREGORIUS. Plechtige gedachtenisviering van Johan Zoerbeek, vicaris
van deze kerk, die daarvoor één mud rogge uit de goederen van Wedegink in Hasselo en uit
Diekink gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde heer kanunnik Godschalk van Remen. Hij fundeerde twee molt rogge
conform de marktmaat uit de vaste tiende van het huis Egbertink in Losser.
Herdacht wordt de eerwaarde heer Johan Pijl die hiervoor een fundatie van één molt rogge uit de
goederen van Johan van Haaksbergen gevestigd heeft. Deze moet die stichting blijven voortzetten. Nu het tiende gedeelte van de tiende van Mersch in Dulder.
13 maart
DE PRIESTER MACEDONIUS. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer
Arnold van Essche die daartoe bij testamentaire beschikking de helft van de tiende van
Hesselink in Zenderen heeft vermaakt.
In 1499 is Hendrika, de echtgenote van Herman Fobik gestorven. Ze fundeerde één mud rogge
uit de Woertkamp. Bovendien heeft ze samen met haar man één mud rogge voor de
presentiegelden gesticht, te besteden voor de wijn bij de mis van het Heilig Kruis alsmede nog
een halve mud - eveneens uit de Woertkamp - voor de processie met het beeld van de Heer op
de ezel, op Palmzondag.
14 maart
DE MARTELAAR PETRUS. Overleden is Gertrud van Lokhuizen. Ze heeft een
jaarrente van één molt rogge bijgedragen uit de hof Odinkhof in de buurschap Essche in de
parochie Veldhuizen.
Verscheiden van Herman Becker van Schuttorp, onderpastoor van deze kerk, die één mud rogge
heeft gefundeerd uit de goederen van Tijthof, Rouwhof en Oosterhof bij Almelo. Tevens heeft
hij één mud rogge uit de goederen van Aarninkhof, Kemenade, Bavelt en Reimerdink gesticht,
in baar geld te verdelen onder hen die iedere weekdag in de Advent en vanaf het begin van de
Veertigdaagse Vasten bij het O Crux aanwezig zijn.
15 maart
DE MARTELAAR LONGINUS.
Overleden is Hendrik van Echteler,
Blankehendrik genaamd, die twee mud rogge uit de helft van Onland van de vicarissen bij
Oldenzaal gefundeerd heeft. In het jaar (14)55.
Overlijden van Johan Kupink die een negentiende van de tienden van Henrikink en Hampsink
bijgedragen heeft.
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Verscheiden van magister Johan Timmerman (Faber) van Nijhuis (de Nova-domo), senior en
kanunnik van deze kerk. Voor de vermeerdering van de presentiegelden heeft hij twee mud
rogge gefundeerd en tevens twee mud voor de celebranten. Zijn dood valt in 1552.
16 maart. DE MARTELAAR CYRIACUS EN ANDEREN. Heengegaan zijn Frederik van
Drunen en zijn vrouw Aleid. Ze hebben een tiende deel van de goederen van Mersch en Schuur
in De Lutte bij testamentaire beschikking nagelaten.
Tevens zal op de eerste vigilie na zondag Laetare de gedachtenis gevierd worden van Johan
Timmerman (Faber), zijn vrouw Trude, en hun ouders en bloedverwanten. Daarvoor heeft de
eerwaarde priester Oortwien Timmerman, natuurlijke en wettige zoon van genoemde
echtgenoten, vijf boeken van magister Hendrik Boïk geschonken alsmede de Summa van
Raymundus. Los daarvan staat evenwel dat het Kapittel ooit aan voornoemde eerwaarde heer
Oortwien acht Rijnse goudguldens heeft overhandigd en toegewezen enz.
17 maart
DE MAAGD GERTRUDIS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Johan van Beveren, kanunnik van deze kerk. Hiertoe heeft hij een jaarlijkse rente van één Rijnse
goudgulden uit Leferink bij fundatie vastgelegd.
Overlijden van ridder Rudolf van Laar die anderhalve molt rogge en gerst volgens de marktmaat
gesticht heeft uit de tiende van Kalevink in Deurningen.
Heengaan van Eva van Goor die een halve mud rogge uit het huis van Jacob Bodeker
gefundeerd heeft.
18 maart
BISSCHOP ALEXANDER. Overleden is Herman van Binkhorst die een kwart
van de tiende van Poppink in Reutum gefundeerd heeft.
19 maart
DE BELIJDER JOHANNES. Verscheiden van de eerwaarde heer Schagehorn,
pastoor te Losser, die één molt rogge uit Gripink in Volthe als sloptiende gefundeerd heeft,
volgens gebruik onder de aanwezige kanunniken te verdelen.
20 maart

BISSCHOP CUTHBERTUS.

21 MAART
ABT BENEDICTUS.
Heengaan van Beatrijs, echtgenote van Herman
Baardscheerder (Tonsor) met de toenaam Pyten. Hij heeft acht schepel rogge volgens de
marktmaat uit de vaste tiende van Singraven gefundeerd.
Overlijden van Aleid, zus van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek. Hij heeft voor haar een
halve molt rogge en een halve molt gerst volgens de marktmaat als jaarlijkse rente vastgelegd,
een sloptiende uit de vaste tiende van Lutgerink in Hasselo.
22 maart
BISSCHOP APHRODISIUS. Gedachtenisviering van de eerwaarde heer deken
Johan van Beveren waarvoor deze een halve mud rogge uit Heuvel in Gammelke gefundeerd
heeft.
Gedachtenisviering van Siebert van Rijswijk, proost van deze kerk. Hiertoe heeft hij een halve
Rijnse goudgulden geschonken uit Klein Westerwijk.
23 maart
DE PRIESTER THEODORUS. Overleden is Grete van Beuningen die één [molt
rogge uit een stuk land dat `des Rikenbrede' genoemd wordt, uit de goederen van Johan
Wonder] gefundeerd heeft. Een tiende deel van het Alink genoemde erf in Volthe.
Gestorven is Wigbold ten Grotenhuis die een halve mud rogge gefundeerd heeft. Deze fundatie
moet naderhand door zijn erfgenaam voortgezet worden. Nu is dat Beernd Wigboldink.
15

24 maart DE PRIESTER PIGMENIUS. Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan van Thije
en zijn ouders Jacob en Sophie; verder van de kanunniken magister Arnold en Peter. Voor hen
allen heeft het huis Geerdink in Hengevelde een tiende gefundeerd.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek waarvoor hij één mud rogge [uit de
goederen van Gertrud van Heiden] gefundeerd heeft. Tegenwoordig uit de goederen van
Hoikinkhof in Dulder.
Overlijden van Geert van Dulder die een halve molt rogge gefundeerd heeft. De vicaris van het
Lambertusaltaar zal voor de dienst verantwoordelijk zijn.
25 maart
DE AANKONDIGING VAN DE HEER (Maria Boodschap). Plechtige
gedachtenisviering van de eerwaarde heer Hugo van Bevervorde, thesaurier (beheerder van de
financiën) van deze kerk. Daarvoor heeft hij een jaarlijkse rente van de helft van de tiende van
Lambertink in De Lutte vastgelegd, te verdelen onder de kanunniken, vicarissen en
koorgezellen. Dan wordt gezongen `God is mens geworden', enz. uit de antifoon `Dit is de
Mariadag'. Aan de klokkenluider zullen twee penningen (denariën) gegeven worden.
Bovendien heeft Menso Korte, vicaris van deze kerk, een zesde van de tiende van Mersch in
Dulder gefundeerd voor diezelfde antifoon `Dit is de dag'. Daarvoor moeten twee studenten met
brandende kaarsen geknield voor het hoofdaltaar herhalen: `Vandaag is God mens geworden.'
Plechtige gedachtenis van Thomas Ruwe, zoals deze verderop bij Kerstmis beschreven wordt.
Voor dit feest van Maria Boodschap heeft Ludolf ten Toorn één goudgulden gefundeerd, op drie
tijden door de administrateurs te verdelen.
26 maart BISSCHOP LUDGER. Overleden is Johan Stroetman die zeven schepel rogge
kleine maat uit de vaste tienden van Detmarink en Willink in Reutum gefundeerd heeft.
Heengaan van Johan Wonder die één mud rogge uit het Heilige Geesthuis in de stad heeft
gesticht.
27 maart
DE VERRIJZENIS VAN DE HEER. Overleden is Aleid Woertman die één molt
rogge uit de goederen van Groothuis en Dasseler gefundeerd heeft. Nu uit de goederen van
Lambertink in De Lutte.
Overleden is Aleid Schaap die voor zichzelf en haar moeder Dedele één mud rogge uit de tiende
van Egbertink in Deurningen gefundeerd heeft. In marge: De erven van Schaap hoeven deze
fundatie niet voort te zetten.
Gedachtenis van Jutte van Laar die een derde van de tiende van Wolbertink in Lemselo
gefundeerd heeft en eveneens drie schepel haver van een akker waarop ook bomen geplant
waren.
De eerwaarde heer Johan van Drunten, priester en kanunnik van deze kerk, heeft bepaald dat op
de dag van het Heilig Paasfeest het koor - voordat het Grafkruis omhooggeheven wordt - de
vijf lijdenspsalmen moet zingen om het lijden van de Heer te gedenken: `Heer, mijn God, sla
acht op mij' en de vier andere, met het vers en het gebed over het lijden: `Sla acht, Heer, bidden
wij, op deze uwe gemeenschap', enz. Daartoe heeft hij een mud rogge uit Engelbertink
gefundeerd.
28 maart DE MARTELAAR PRISCUS.
Op de achtentwintigste maart van het jaar des Heren 1531 heeft de eerbiedwaardige en
uitmuntende heer magister Beernd van Bentheim, kanunnik van deze kerk, pastoor in Schüttorp
en Gildehaus en tevens vicaris in Neunhaus (Nova-domo), het tijdelijke met het eeuwige
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verwisseld. Hij heeft zeven schepel rogge gefundeerd: vier voor de presentiegelden - voort te
zetten door het Kapittel - en drie schepel voor de hosties bij de eucharistievieringen.
29 maart DE MARTELAAR PASTOR. Gedachtenis van Lubbert ter Braak en zijn vrouw.
Zij hebben een kwart van de tiende van Poppink in Reutum als jaarlijkse rente vastgelegd.
Overleden is Fenne van Bevervorde die één molt rogge uit Wedegink in Hasselo gefundeerd
heeft - nu uit Dalkotte in De Lutte.
30 maart DE MARTELAREN QUIRINUS EN TRIBUNUS. Heengaan van Bertha ten Hove
die een derde van het huis Ten Dale - oftewel Dalhuis - in De Lutte gefundeerd heeft.
Overleden is Albert Schulte die een halve molt rogge uit de hof van Geesteren heeft bijgedragen.
Overlijden van Katharien, vrouw van Albert Dertenord, die een halve mud rogge uit KleinWesterwijk gefundeerd heeft.
31 maart DE MAAGD BALBINA. Heengegaan is Aleid, echtgenote van Johan Hoksberg.
Ze heeft een halve mud rogge uit het huis van Johan Hoksberg gefundeerd.
Voor de toelating van de door Simon van Thije gestichte vicaris van de vicarie tot de
presentiegelden is één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink bestemd.
Verder zal er drie molt rogge gegeven worden, één molt rogge te ontvangen uit het huis
Geerdink in Dulder, één uit Klein-Busch in Rossum en de derde molt rogge uit de tiende van
Eylerink in Losser. Het ligt braak.
Daarvan zullen driemaal broden worden uitgedeeld, namelijk op de Vigilies van Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. - De koster en de organist zullen daarin meedelen.

De maand april
1 april

DE MAAGD THEODORA. DE MARTELAAR QUINTINUS.

2 april DE EGYPTISCHE MARIA. Gestorven zijn Rutger van Essche en zijn vrouw Aleid
die een kwart van de tiende van Sieverdink (Zyvordinck) in Hasselo gefundeerd hebben.
daarvan worden broden uitgedeeld.
3 april
DE MARTELAREN EVAGRIUS EN BENIGNUS. Verscheiden van de eerwaarde
heer kanunnik Steven van Lederen die een zevende van de tienden van de Hof in Hilten en
Hartgerink gefundeerd heeft.
Overleden is Stine van Geesteren die één mud rogge uit de goederen van Aarninkhof in Hasselo
gesticht heeft.
In het jaar des Heren 1481 is Jutte van Beuningerhave gestorven die een negentiende van de
tienden van Henrikink en Hampsink gesticht heeft.
Overleden is Fenne Kempen die een mud rogge uit de goederen van Johan Biter gefundeerd
heeft. Afgekocht door Hendrik Weernsink.
4 april
BISSCHOP AMBROSIUS.
Overlijden van Hazeke, echtgenote van Gozewijn
Baardscheerder (Barbitonsor). Ze heeft een halve mud rogge uit het huis van Lambert Hergholt
gefundeerd.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Johan van Beveren, kanunnik van deze
kerk, die één gouden Rijnse gulden uit Leferink heeft geschonken, te verdelen door de koster.
17

Heengegaan is de eerwaarde priester Arnold Wonder die een mud rogge gefundeerd heeft uit de
kamp Inslag bij de Zodenberger Es.
5 april DE MARTELAAR MARTIANUS. Gedachtenis van de eerwaarde heer Werner Slij
en zijn moeder Hildegonde waarvoor ze een zesde van de tiende van Binkhorst in De Lutte
gefundeerd hebben.
6 april
DE MARTELAAR TIMOTHEUS.
Plechtige gedachtenis van proost Hubert
waarvoor [één molt rogge uit de goederen van Nicolaas Overhagen] bestemd is. Een tiende part
van de tiende van Gelink. [Tegenwoordig van Johannink in Dulder en Kemenade]. - Plechtige
gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge waarvoor een zesde van de tiende van
Hegersehof bij Delden zal worden besteed.
Overleden is Lammeke ten Wienhuis die een zevende van de tiende van Herink in Rossum
gefundeerd heeft.
7 april
DONATUS EN ANDEREN. Overlijden van Nanne van Denekamp die een halve
mud rogge als jaarlijkse rente uit het huis en de tuin van schoenmaker Konraad junior heeft
vastgelegd.
Voor de toelating tot de presentiegelden van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte
vicarie is één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink bestemd.
8 april
BISSCHOP DIONYSIUS. Gestorven is Mechtild, dochter van Egbert van Haarle.
Voor haar gedachtenis is een kwart van de tiende van Hesselink in Zenderen beschikbaar.
9 april DE MARTELAAR PROCHORUS.
10 april DE PRIESTER APOLLONIUS. De eerwaarde heer Menso, zoon van Menso, vicaris
van het Sint-Stephanusaltaar van deze kerk, is in het jaar des Heren 1475 heengegaan. Hij heeft
uit een of andere akker één mud rogge gefundeerd, tegenwoordig te betalen door Geert Puester.
De helft daarvan moet voor deze dag bestemd worden, de andere helft is op de feestdag van
Gallus beschikbaar voor de zielenrust van Johan Menso, vroeger deken van deze kerk.
11 april PAUS LEO. Overleden is Johan Schaap die één mud rogge uit de goederen van
Asveldink in Driene gefundeerd heeft.
Overlijden van Geert ten Toorn, pastoor te Weerselo, die één mud rogge gesticht heeft [uit de
goederen van de Hof van Denekamp]. Tegenwoordig uit de goederen van Lotgerink in Hasselo
en Wildeshuis in Deurningen.
Gestorven is Grete, echtgenote van Rudolf van Overhagen, die een halve mud rogge gefundeerd
heeft uit de helft van de goederen van Lentelink bij Delden.
12 april PAUS JULIUS. Heengegaan is de eerwaarde heer Bernard van Zebeling, vicaris
van het Heilig-Kruisaltaar. Hij heeft voor de kanunniken en vicarissen zes oude groschen uit zijn
huis beschikbaar gesteld.
Overleden is Johan Bevervorde die één molt rogge volgens marktmaat uit het huis Veldhof in
Albergen gefundeerd heeft.
13 april DE MAAGD EUPHEMIA. In het jaar des Heren 1409 is ridder Johan Hondeborg
gestorven. Zijn zoon Rudolf heeft voor hem en zijn moeder Neze van den Klooster drie mud
rogge gefundeerd, volgens gebruik op de jaardag van voornoemde Johan te verdelen onder de
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kanunniken en vicarissen. En voor die drie mud zal voornoemde Rudolf jaarlijks de rentekosten
betalen, totdat hijzelf of zijn erven aan de eerwaarde deken van het Kapittel eenentwintig oude
schilden in het geld van de koning van Frankrijk zullen overhandigen om die drie mud ook in de
toekomst te garanderen. Deze zijn te innen uit Frederikhuis en Kogenskote.
Overleden zijn Peter Timmerman (Faber) en zijn echtgenote Engele die een halve mud rogge uit
het huis van Hendrik Brunger bij de stadsmuur gefundeerd hebben. Nu voort te zetten door
Merschman in De Lutte.
Heengaan van Mechtild van Rutenberg die een zesde van de tiende van Leusink (Lusynck) in
Driene gefundeerd heeft.
Gestorven zijn Grete Nieland en haar dochter Mechtild die een kwart van de tiende van Snoeïnk
in Haarle geschonken hebben.
Overleden is Geze van Aken die een halve mud rogge uit Klein-Westerik bijgedragen heeft.
In het jaar 1507 is Goswien Schaap heengegaan die via zijn erven een halve mud rogge
gefundeerd heeft en tevens elf mud haver uit Lambertink in De Lutte voor de toelating van de
vicaris van de door Simon van Thije gestichte vicarie van Sint Anna tot de presentiegelden.
14 april DE MARTELAREN TIBURTIUS EN VALERIANUS. Overleden is Rembold van
Zodenberg die een fundatie van één mud gerst uit de goederen van Wilbertink in Woolde
gevestigd heeft.
Heengaan van Johan Gosen junior die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit Tijthof,
Rouwhof en Oosterhof bij Almelo.
Gestorven is Aleid, echtgenote van Egbert van Heiden. Ze heeft een halve mud rogge gesticht, te
voldoen door Herman van Heiden, de erfgenaam van Egbert.
In het jaar 1507 is Goswien Schaap gestorven. Deze heeft een halve mud rogge gefundeerd,
welke stichting door de erven moet worden voortgezet.
15 april
DE MARTELARES OLYMPIAS. Overlijden van Aleid van Karsem die twee en
een halve molt haver volgens marktmaat gefundeerd heeft. Uit het erf Egbertink in Roden in De
Lutte.
Heengegaan is Hartger van Hegehuizen die voor zichzelf en zijn echtgenote Eveze een zesde
van de tiende van Binkhorst in De Lutte gefundeerd heeft.
Gedachtenis van Geert Tappen en zijn vrouw Gerburgis. Daarvoor is een halve mud rogge uit de
goederen van Wilbertink in Woolde bestemd.
Overleden is Hendrik Ronsel van Rintelem, de vroegere rector van de Oldenzaalse studenten.
Hij heeft een halve mud rogge gefundeerd uit het huis van zijn vrouw Grete Blanke; nu van
Geert ten Nienvelde. In het jaar 1482.
16 april
DE MARTELAAR CALLISTUS EN ANDEREN. Heengegaan is de eerwaarde
heer Herman Binkhorst, pastoor te Enschede, die een vijftiende deel van de goederen van
Abrahamink in Agelo geschonken heeft.
Overleden is Hendrik met de toenaam Rempe. Hij heeft drie schepel rogge uit de goederen van
de Hof in Geesteren als jaatlijkse rente gesticht.
17 april
DE MARTELAAR PETRUS. [Overleden is de eerwaarde heer Rudolf van
Bervorde die één mud rogge van het erf Snoeïnk in Haarle gefundeerd heeft en tevens de helft
van de smalle tiende]. Het ligt braak. Het ligt braak op die plaats.
Gedachtenis van de eerwaarde heer deken Hendrik Hond en zijn ouders. Daarvoor heeft deze
eerwaarde Hendrik een vijfde van de tiende van Vrielink in Veldhuizen gefundeerd.
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Overlijden van Albert en Aleid, Alberts moeder. Ze hebben drie groschen van Tours (grossi
Turonenses) en de helft van een tuin die `up der Woert' is gelegen, gefundeerd, te voldoen door
Fenne Dalkate, en tevens een vijfde van de tiende van Lansink in Lemselo.
Heengaan van Hendrik Schaap die één mud rogge gefundeerd heeft, een fundatie - die door de
erven tot in lengte van dagen moet worden voortgezet.
18 april
BISSCHOP ELEUTHERIUS.
Heengegaan is de eerwaarde heer Rudolf van
Bervorde die één mud rogge uit het erf Snoeïnk in Haarle en tevens de helft van de tiende van
Klein-Hulset in Beuningen gesticht heeft. Ook heeft hij de grove tiende van één akker van
Groot-Hulset geschonken. Deze akker heet Batue.
Overleden is Ludolf ter Toorn senior die [nogmaals een mud rogge uit de goederen van Johan
Wonder] gefundeerd heeft. Een tiende part van de tiende van Alink in Volthe.
19 april BISSCHOP URSMARUS. Gestorven is Ernst Beijer die voor zichzelf en zijn vrouw
één molt rogge uit Klein-Beijerink, een erf in de buurt van Ootmarsum, gefundeerd heeft.
Overleden is Johan ter Kulen die voor zichzelf en zijn broer Lubbert een jaarlijkse rente van één
molt rogge uit de goederen van Johannink in Gammelke heeft laten vastleggen.
Heengaan van de eerwaarde priester Gerard Monik, kanunnik van deze kerk. Hij heeft een
stichting van één molt rogge gevestigd, en wel één mud uit Nijenhuis in Gammelke en de resterende drie schepel uit Meyerink in Beuningen, en Lasschehof en Roelvink in Volthe.
20 april
PAUS VICTOR. In het jaar des Heren 1520 is de eerwaarde heer Engelbert Peze
overleden, priester en kanunnik van deze kerk. Hij heeft twee mud rogge uit het huis van de
eerwaarde heer Johan Peze gefundeerd, één mud voor de presentiegelden, de andere voor de
celebranten, en tevens een halve mud rogge ten behoeve van de acht oudste vicarissen voor de
wijn van de mensen die te communie gaan. Dit alles heeft de eerwaarde heer Johan, ook
kanunnik van deze kerk, tegen betaling van een vastgestelde som afgekocht.
21 april
BISSCHOP SIMEON.
Overleden zijn Johan van Steenweg en zijn echtgenote
Ida. Ze hebben één molt gerst gefundeerd uit de vaste tiende van Wergerink in De Lutte.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek waarvoor hij één mud rogge gefundeerd
heeft uit de goederen [van Gertrud van Heiden]. Tegenwoordig uit Hoikinkhof in Dulder.
22 april GAIUS, PAUS EN MARTELAAR. Gestorven is Fenne, echtgenote van Nanne van
Denekamp, die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit haar huis bij de markt. Gedachtenisviering van de eerwaarde deken Johan van Beveren waarvoor hij een jaarlijkse rente van
anderhalve mud rogge uit Heuvel geschonken heeft.
Voor de toelating tot de presentiegelden van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte
vicarie is één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink bestemd.
23 april
DE MARTELAAR SINT JORIS.
Plechtige gedachtenisviering van Andreas
Achterhuis die tot een halve prebende gerechtigd was. Voor deze viering heeft hij een kwart van
de tiende van Hilbrandink in Zenderen bestemd, op drie verschillende tijden te verdelen.
Heengaan van Geert van Dulder die een tiende van de tienden uit Hoikink met de kotte in
Dulder gefundeerd heeft.
Overlijden van Nicolaas met de toenaam Beijer die één molt rogge uit het eerder genoemde erf
Nijenhuis in De Lutte en in Elfter gesticht heeft.
Gestorven is de eerwaarde heer Hendrik Roboem, kanunnik van deze kerk, die de grove en de
smalle tiende van Oding in Lemselo gefundeerd heeft, te verdelen onder de aanwezigen.
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Proost Vincent van Eyll is in het jaar 1497 overleden. Hij heeft twee mud rogge voor de koster
bestemd waarvoor deze tijdens de hoogmis bij de Opheffing steeds met de klok zal kleppen.
Ook bestemde hij zijn zwarte tuniek van zwarte zijde om tijdens de dienst als kazuifel gedragen
te worden.
24 april
DE MARTELAAR ALEXANDER. BISSCHOP LUDGER.
Plechtige
gedachtenisviering van de eerwaarde heer Hendrik van Heek. Daarvoor heeft deze achttien
schepel rogge volgens de marktmaat gefundeerd uit het huis met de naam Geerdink in Dulder, te
verdelen op drie tijden.
Overleden is de eerwaarde heer Giselbert, proost van deze kerk. Hij heeft de tiende van
Halbertink bijgedragen met daarbij nog de helft van de tiende van het Olthuis geheten erf.
Tevens deed hij een schenking van een tiende van de goederen van Mersch en Schuur in De
Lutte.
Verscheiden van de eerwaarde heer Johan Becker, kanunnik van deze kerk. Hij heeft één mud
rogge gefundeerd. Daarvan moeten broden uitgedeeld worden.
25 april
DE EVANGELIST MARCUS. Overleden is Engele ten Toorn die een jaarlijkse
rente van één mud gerst uit de Adamskamp heeft geschonken.
In het jaar des Heren 1529 is kanunnik en officiaal (met de geestelijke rechtspraak belast) Johan
Becker gestorven die een mud rogge fundeerde, waaruit broden onder de aanwezige kanunniken
en vicarissen verdeeld moesten worden. Deze Johan Becker liet jaarlijks plechtig het feest vieren
van de Verheerlijking van de Moeder Gods. Die viering had altijd plaats op de vrijdag na zondag
Misericordia Domini (vierde week na Pasen). Daarvoor heeft hij drie mud rogge gefundeerd,
waaruit op drie tijden zoals gebruikelijk eveneens broden door de administrateurs moeten
worden uitgedeeld. De koster en de organist moeten hierin meedelen.
Heengegaan is in het jaar 1470 Grete, echtgenote van Arnold Jeger. Ze heeft een jaarlijkse rente
van een halve mud rogge bijgedragen uit het huis van de eerwaarde heer Arnold Kempen.
Gedachtenisviering van Thomas Ruwe, zoals verderop onder Kerstmis beschreven.
26 april CLETUS, PAUS EN MARTELAAR. Overleden is de eerwaarde heer Hendrik van
Solms. Hij heeft - om zijn eigen gedachtenis te vieren en die van zijn eerwaarde zoon Otto,
kanunnik te Munster - een fundatie gevestigd van twee molt rogge uit het erf dat Lippinkhof
heet en in de parochie Enschede is gelegen.
Heengaan van vrouwe Elborg Snoïnk die een derde van de tiende van Hesselink in Rossum
gefundeerd heeft.
Overlijden van Lokke, echtgenote van Maurits. Ze heeft één mud rogge uit de tiende van
Klarink en Hesselink in Mander gefundeerd.
Gestorven is Bernard Huzeken die voor zichzelf en zijn vrouw Mette een halve mud rogge heeft
gefundeerd uit Berg in Lemselo.
27 april
PAUS ANASTASIUS. Verscheiden van Mechtild van Laar, moeder van de
eerwaarde proost Hubert. Ze heeft een rente van één molt rogge conform de marktmaat uit de
goederen van Wilbertink in Woolde vastgelegd.
Plechtige gedachtenis van Lambert Mille en zijn echtgenote die daarvoor een zesde deel van de
tiende van Leusink in Driene gefundeerd hebben.
Overleden is Johan Wonder die een tiende part van de goederen van Mersch en Schuur in De
Lutte gefundeerd heeft.
Gestorven is Stine Fillix die één mud rogge uit het huis van Geert Wiferdink bij de markt
gefundeerd heeft. Later van Herman Rutgers.
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28 april DE MARTELAAR VITALIS. Overleden is ridder Engelbert van Vrekestorp die
voor zichzelf en zijn echtgenote één molt rogge uit het kloosterhuis van de eerwaarde heer Johan
Brand gesticht heeft.
Overlijden van de eerwaarde heer Johan Kluppel, vicaris in Almelo, die een halve mud rogge uit
het erf van Beernd Zwaferink en diens goed gefundeerd heeft.
29 april DE DIAKEN TYCHICUS.
Gestorven is de eerwaarde heer Johan van Thije,
kanunnik van deze kerk. Hij heeft een tiende gesticht van een kamp [van de kerk], Horstkamp
geheten, die hoort bij het erf Boerwinkel in de buurt van Lage.
30 april DE BELIJDER TORKENWALD. Verscheiden van Oda van Saasveld (Zaterslo).
Ze heeft één molt rogge uit de hof Odinkhof gefundeerd die in de buurschap Essche en de
parochie Veldhuizen gelegen is. <Afgekocht in 1545>.
Overleden zijn Hendrik van Zebeling en zijn vrouw Aleid die een derde van de tiende van
Hesselink in Rossum bijgedragen hebben.
Overlijden van Ebele Dodingwerd. Ze heeft één mud rogge gefundeerd uit het erf van Engelbert
Becker dat naast het erf van Johan Peterink ligt.

De maand mei
1 mei
DE APOSTELEN PHILIPPUS EN JACOBUS.
Plechtige gedachtenisviering van
Jacob Stagge, vicaris van het Sint-Lambertusaltaar. Hiervoor heeft hij twee mud rogge
gefundeerd, te innen uit de goederen van Groothuis en Dasseler. Een halve mud zal na de eerste
vespers onder de aanwezige kanunniken, vicarissen en koorgezellen verdeeld worden, een halve
molt na de metten en één mud na de mis.
2 mei
BISSCHOP ANASTASIUS. Overleden is Lubbert Assink die een derde part van de
tiende van Rouwhof gefundeerd heeft.
3 mei
KRUISVINDING Op de derde mei van het jaar 1614 is de zeer illustere en zeer
eerbiedwaardige heer Sasbout overleden, aartsbisschop van Philippi, en van Utrecht, algemeen
apostolisch vicaris van de Verenigde Provincies van Nederland en van de onlangs onder Spaans
gezag teruggebrachte gebieden aan de overzijde van de Ijssel. Om niet te spreken van de talrijke
weldaden die hij aan de kerk van Oldenzaal bewezen heeft - hij liet haar voor zijn nagedachtenis
honderd goudguldens na, elk ter waarde van twintig stuivers. Die moeten tegen een vaste rente
belegd of door het Kapittel worden overgenomen tot in lengte van dagen en wel aldus: ieder jaar
moeten op de jaardag van zijn dood onder de aanwezige kanunniken en koorgezellen zes
goudguldens en vijf stuivers verdeeld worden. - Moge zijn ziel rusten in heilige vrede. Amen.
4 mei
DE MARTELAAR CYRIACUS. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde proost
Hubert waartoe hij één mud rogge uit erf en goed van Schipperhendrik ter beschikking stelt.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge. Daarvoor is een zesde van de tiende
van Hegersehof bij Delden bestemd.
Overleden is Hendrik van Bramen die één molt rogge conform de marktmaat uit Wifferdinkshof
in de buurschap Herdingen bij Ulzen gefundeerd heeft. <Afgekocht door Konraad van Delden>.
Gestorven is Daje van Vreden. Ze heeft één molt rogge gefundeerd uit het kloosterhuis van de
eerwaarde heren Wenemar en Johan van Beveren.
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Overleden is Lubbert van Dutenheim die een tiende deel van de goederen van Vlasbekke bij
Losser als jaarlijkse rente gefundeerd heeft.
5 mei HILARIUS, BISSCHOP EN BELIJDER. Heengaan van Jutte Honiglo. Ze heeft een
derde van de tiende van Wissink in Tubbergen als jaarlijkse rente gesticht.
6 mei SINT JAN VOOR DE LATIJNSE POORT.
Plechtige gedachtenisviering van de
eerwaarde heer Hendrik van Karsem waarvoor hij zes schepel rogge en zes schepel gerst - beide
volgens de marktmaat - uit de vaste sloptiende van Lotgerink in Hasselo bijgedragen heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Johan Havekesbeek, vicaris in Denekamp, die [één mud rogge
uit de goederen van Speelmink in Lonneker] het zesde deel van de tiende van Mersch in Dulder
gefundeerd heeft.
Overlijden van Fenne Rasekop die een fundatie gevestigd heeft, zoals verderop onder 13
september beschreven.
7 mei
DE MARTELAAR JUVENALIS. Overlijden van Geert Geerdink die één molt rogge
gefundeerd heeft [te voldoen door Herman Bever]. Tegenwoordig uit Meijerink in Beuningen,
Lasschehof en Rolink in Volthe.
Voor de toelating tot de presentiegelden van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte
vicarie één mud rogge uit Aarninkhof en Beernink.
8 mei WIRO. Verscheiden van de moeder van de eerwaarde proost Philips. Ze heeft zestien
schepel rogge - kleine maat - uit de vaste sloptienden van Dieperink en Willink in Reutum als
jaarlijkse rente geschonken.
In het jaar 1476 is Gostuwa gestorven, de echtgenote van Maurits. Ze heeft één mud rogge uit
Lambertink in De Lutte gefundeerd.
9 mei
DE APOSTEL ANDREAS. DE MARTELAAR GUNGULPHUS. Overleden is
Rudolf van Wolflaar die één molt rogge uit de goederen van Assink in Albergen bijgedragen
heeft.
10 mei
DE MARTELAREN GORDIANUS EN EPIMACHUS. Verscheiden van de
eerwaarde heer Hugo van Bevervorde, deken van deze kerk. Hij heeft de helft van de tiende van
Ter Schoppe in De Lutte als jaarlijkse rente geschonken, met voorbehoud van vier goudstukken
in gangbare munt die voor de nagedachtenis van zijn moeder bestemd zijn. In een ander
memorieboek: de grove tiende en Ter Schoppe zal deze leveren.
In het jaar 1480 is Ludolf ter Toorn overleden, priester en kanunnik van deze kerk, die een
fundatie van één molt rogge uit Lambertink in De Lutte gevestigd heeft.
Tevens heeft hij één goudgulden gefundeerd waarvan eerst zijn dochter in Almelo het
vruchtgebruik genoten had, om voor dat bedrag de administrateur van het Kapittel schoenen te
laten verdelen onder de armen van de stad. Uit Lambertink in De Lutte
11 mei
DE PRIESTER ANTHIMUS.
Gestorven is Grete, echtgenote van Hugo van
Boekelo. Ze heeft één molt rogge gefundeerd oftewel de helft van de goederen van Veldink in
Getelo.
Overleden is Johan van Bevervorde die een Rijnse goudgulden gefundeerd heeft en tevens een
Rijnse goudgulden voor de halve prebende.

23

12 mei DE MARTELAREN NEREUS, ACHILLEUS EN PANCRATIUS. Overlijden van
de eerwaarde proost Philips van de Sint Salvatorkerk (in Utrecht) die een kwart van de tiende
van Onland bij Oldenzaal gefundeerd heeft.
Heengegaan is de eerwaarde heer Geert Snoye, pastoor te Denekamp die een jaarlijkse rente van
één molt rogge uit de goederen van Aarninkhof in Hasselo geschonken heeft.
In het jaar des Heren 1515 is op de feestdag van de martelaar Pancratius de eerwaarde heer
Zweder van Beveren, kanunnik van deze kerk, gestorven. Hij heeft een fundatie van een mud
rogge gevestigd die door het Kapittel blijvend voortgezet moet worden.
13 mei
BISSCHOP SERVATIUS.
Overleden is de eerwaarde heer Johan van Wislo,
kanunnik van deze kerk, die een zevende van de goederen van Lutke-Bavel in De Lutte heeft
gefundeerd.
Gestorven is Katherine, zus van de eerwaarde heer Johan Brand, kanunnik, die een jaarlijkse
rente van één mud rogge gesticht heeft, zoals ze eerder op de feestdag van de apostel Mathias
heeft gedaan.
14 mei DE MARTELAREN VICTOR EN CORONA. Overleden is de eerwaarde priester
Giesbert, zoon van Hendrik van Denekamp. Hij heeft [een halve mud rogge, te leveren door de
eerwaarde heer Menso, zoon van Menso, tegenwoordig uit het huis en de tuin van Johan Swarte]
gefundeerd. Een negentiende van de tienden van Henrikink en Hampsink.
15 mei DE ZEVEN BELIJDERS. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde priester Steven
Beijer, kanunnik van deze kerk, en van zijn ouders. Hij heeft een kwart van de tiende van
Sieverdink (Zyvordync) in Hasselo gefundeerd.
Overlijden van Rembert van Goor die één mud rogge uit het huis van Johan Luttikhuis bij de
stadsmuur gefundeerd heeft namelijk een halve mud via de kerkmeesters van de Plechelmuskerk
en een halve mud uit Aarninkhof en Reimerdink.

16 mei
DE MARTELAAR AQUILINUS. Verscheiden van de eerwaarde heer kanunnik
Beernd van Vollenhove die vier mud rogge uit de goederen van Groothuis in Borne gefundeerd
heeft en tevens een kwart van de tiende van Groot-Kaverik in De Lutte.
Overleden is Lise, weduwe van Menso ten Toorn. Ze heeft één mud rogge als jaarlijkse rente
bijgedragen.
Heengaan van Johan Delden, kanunnik van deze kerk, die één molt rogge uit Beernink in
Lemselo gefundeerd heeft <Tegenwoordig uit de tienden van Henrikink en Hampsink>.
17 mei DE MARTELAAR TORPES. Gestorven is de eerwaarde heer Rudolf van Laar,
kanunnik van deze kerk, die een tiende deel van de tienden van Hoikink met kotte gefundeerd
heeft.
Overleden is Pelgrim ten Toorn die een halve mud rogge uit de Roggenkamp in de buurschap
Berghuizen gefundeerd heeft - blijvend voort te zetten door zijn erfgenamen tegenwoordig een
zesde deel van de halve tienden van Hesselink en Klarink in Mander.
18 mei
BISSCHOP FELIX.
Overleden is Bertold Reding die het zevende deel van de
goederen van Lutke-Bavel in De Lutte gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde priester Rutger van Berg die één mud rogge uit de goederen van
Johan Wonder gefundeerd heeft en drie schepel uit de goederen van Leferink in Oele.
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Overleden is Aleid, echtgenote van Herman Kreppe. Ze heeft één mud rogge gefundeerd uit het
huis van Berend Hundepipe uit de goederen van Aarninkhof, Kemenade en Remardink.
19 mei
DE MAAGD PUDENTIANA (Potentiana in het handschrift). Overleden is de
eerwaarde heer Johan Hoksberg, priester en kanunnik van deze kerk, die de helft van de grove
tiende van het huis Engelbertink in Rossum - zonder de smalle tiende - gefundeerd heeft.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek waarvoor een mud rogge
bestemd is [uit de goederen van Gertrud van Heiden]. Tegenwoordig uit Hoikinkhof in Dulder.
in een ander memorieboek: uit de hof in Agelo.
Overleden is Hille Ventrink die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit het huis van Hendrik
Timmerman, met de toenaam Hudden.
Overleden is Aleid van Eme die één mud rogge gefundeerd heeft [uit het huis van De
Koningsschutter (Rex Balistarius)]. Tegenwoordig uit de goederen van Leferink in Oele.
20 mei DE MAAGD BASILLA. Overleden zijn de eerwaarde heer Werner van Markelo en
Fenne Hoetwalker (hoedenmaker) die een fundatie van één molt rogge uit het huis van Ventrink
in Woolde geschonken hebben.
In het jaar 1507 is Albert Nijhuis gestorven die een halve mud rogge uit de hofstede Dasseler
gefundeerd heeft, te voldoen door Wessel van Merthem, pastoor te Wierden (Wederen). Later is
dit door de eerwaarde heer Geert, vicaris te Almelo, zoon van Timmerman uit Tubbergen,
afgekocht.
21 mei DE APOSTEL TIMOTHEUS. Overleden is Geert Snoye die een kwart van de tiende
van Ellerink in Mander als fundatie geschonken heeft.
Overleden is de senior-kanunnik Ludolf van Diepenbroek die het zevende deel van de tiende van
het huis Herink in Rossum gefundeerd heeft.
22 mei
DE MARTELAREN CASTUS EN AEMILIUS. Overleden is de eerwaarde heer
Derk ten Toorn die voor zichzelf en zijn ouders Derk en Christine het tiende deel van de tienden
van Hoikink met kotte in Dulder gefundeerd heeft.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer deken Johan van Beveren. Daarvoor heeft hij een
fundatie van een halve mud rogge uit Heuvel geschonken.
23 mei BISSCHOP DESIDERIUS. Overleden is Steven Beijer die [voor zichzelf] een molt
rogge heeft gefundeerd uit het kapittelhuis [van de eerwaarde proost Geert van Randen]. Nu van
de eerwaarde heer Johan Drunten.
24 mei
DE MARTELAAR DONATIANUS. Plechtige gedachtenis van magister Arnold
van Steenwijk, kanunnik van deze kerk. Hij heeft een kwart van de tiende van Onland bij
Oldenzaal gefundeerd waaruit tussen het feest van Sint Maarten en Kerstmis in het huis van
Thije een beker van blank hout (crathera alba; een dergelijke wijnbeker, die bij feestelijke
kapittelvergaderingen de ronde deed, wordt ook elders in oorkonden vermeld) zal worden
gegeven. Tevens heeft deze Arnold één molt rogge kleine maat uit de vaste tiende van
Harbertink in Fleringen (Vleder) gefundeerd <sloptiende>.
Feest van het octaaf van Hemelvaart.
Voor de viering van het feest van het octaaf van Hemelvaart heeft de eerwaarde heer Geert
Monink, kanunnik van deze kerk, nogmaals een halve mud rogge gefundeerd [uit de tiende van
Merschink in Dulder na de dood van de eerwaarde heer Geert zelf]. Tegenwoordig uit de
goederen van Wennink in Deurningen.
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Tevens heeft deze eerwaarde heer Geert één schepel rogge uit Leferink in Oele gefundeerd.
25 mei URBANUS, PAUS EN MARTELAAR. Overleden is Aleid Twent die voor zichzelf
en haar echtgenoot Johan Twent het zesde deel van Leusink in Driene gefundeerd heeft.
Gedachtenis van de ouders van Willem ter Lunenborg. Hiervoor zijn drie Deventer schepel uit
de goederen van Aarninkhof in Hasselo bestemd.
In het jaar 1496 is Lumme Becker overleden. Ze heeft voor zichzelf en haar echtgenoten
Engelbert Becker en Hendrik Sluter een fundatie geschonken van een halve mud rogge. Haar
erven moeten deze fundatie tot in lengte van dagen voortzetten.
26 mei
DE PRIESTER BEDA. Overleden is ridder Frederik Redink en zijn echtgenote
Mechtild die het zevende deel van de goederen van Lutke-Bavel in De Lutte gefundeerd hebben.
27 mei
DE MARTELAAR JULIUS. Overleden is Johan Stenger die één molt rogge uit de
goederen van Ensink in Volthe gefundeerd heeft.
28 mei
BISSCHOP GERMANUS.
Overleden is de eerwaarde heer Arnold van
Ijsselmuiden, kanunnik van deze kerk. Hij heeft daartoe een fundatie van drie en een halve molt
bijgedragen uit de vaste tiende van Westendorp in Fleringen; en eveneens het achtste deel van de
tienden van Oosterwijk en Wech in Dulder.
Overleden is de eerwaarde heer Arnold ten Oerde, vicaris van deze kerk, die een zesde van de
tiende van Leusink in Driene gefundeerd heeft.
29 mei

BISSCHOP MAXIMINUS.

30 mei FELIX, PAUS EN MARTELAAR. Overleden is de eerwaarde heer Steven, vicaris
van deze kerk, die een fundatie gedaan heeft van één molt rogge uit de goederen van Ensink in
Volthe.
Overleden is Jutte, weduwe van Peter ten Toorn. Deze laatste heeft een halve mud rogge
gefundeerd [uit het huis van Johan Gosen]. Tegenwoordig uit de tiende van Ten Spoolde.
N.B. Voor het zingen van de antifoon Salve regina op het Pinksterfeest en op Pinkstermaandag
na het bidden van de none waarbij aan het slot Maria driemaal herhaald wordt - heeft Steven
Beijer een kwart van de tiende van Sieverdink (Zyvordinc) in Hasselo gefundeerd.
31 mei DE MAAGD PETRONILLA. Overleden is Arnold van Zebeling. kanunnik van deze
kerk. Hij heeft nogmaals een halve molt conform de marktmaat gefundeerd uit het huis van
Zwederink in Losser, voor de helft in rogge en voor de helft in gerst.
Overleden is Ida, weduwe van Johan Steenweg. Ze heeft het vijfde deel van de tiende van
Vrielink in Veldhuizen bijgedragen. Meer is in het andere memorieboek te lezen en op te
merken.

De maand juni
1 juni DE MARTELAAR NICOMEDES. Overleden is de eerwaarde heer Hubert van Laar,
proost van de kerk van Oldenzaal. Hij heeft één mud rogge uit de Adamskamp gefundeerd
alsmede één molt rogge kleine maat uit de vaste tiende van Lenferink (Lentfordinc) in Fleringen.
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Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge. Daarvoor is een tiende van de tiende
van Hegersehof bij Delden bestemd.
2 juni DE MARTELAREN MARCELLINUS EN PETRUS. Heengegaan is Arnold Saxo die
voor zichzelf en zijn echtgenote Roetzelle een jaarlijkse opbrengst van één molt rogge kleine
maat uit de vaste tiende van Middestorp in Fleringen gefundeerd heeft.
3 juni BISSCHOP ERASMUS. Overlijden van kanunnik Arnold van Xanten die een tiende
deel van de goederen van Vlasbekke in Losser gelegateerd heeft. Tevens heeft hij twee
Munsterse gouden munten uit het huis van Geze Roleve bij de Steenpoort gefundeerd. Later ten
laste van Rudolf van Bevervorde. Deze inkomsten gingen voor het Kapittel verloren doordat de
stad in het jaar 1492 in vlammen opging - de volksmond spreekt van de Helmichsbrand. Vanaf
dat jaar tot 1562 heeft het terrein onbebouwd gelegen. In het laatste jaar ging Beernd van Bevervorde er een huis bouwen en betaalde hij het Kapittel voor het verloren recht acht gouden
Carolusguldens.
Overleden is Mechtild, echtgenote van Hartger. Voor zichzelf en haar man Hartger heeft ze één
mud rogge uit het goed van Groothuis en Dasseler gefundeerd.
4 juni

BISSCHOP QUIRINUS.

5 juni
BONIFATIUS EN GEZELLEN. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde
deken Hendrik van Karsem waarvoor hij één mud rogge als sloptiende als jaarlijkse rente heeft
vastgelegd uit de hof met de naam Molthof em tevens vijftien schepel haver conform de
marktmaat van Egbertink in De Lutte.
Overleden is de hoogeerwaarde Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, die samen met de
hoogeerwaarde Otto van Holland, eveneens bisschop van Utrecht, de tiende van pas ontgonnen
gronden gefundeerd heeft. Ze wilden dat ieder (van de kanunniken) die bij hun jaarlijkse
gedachtenisviering de nachtwake en de mis bijwoonde uit die tienden twaalf zware penningen
(denariën) zou ontvangen.
Voor zover we kunnen nagaan, wijst alles erop dat de tienden uit de pas ontgonnen gronden
voor het Kapittel verloren zijn gegaan. In 1510, het jaar waarin Oldenzaal op de feestdag van de
heilige Scholastica door middel van verraad in handen van Karel van Gelder kwam, heerste er in
de stad een desastreuze situatie. Dat bracht de Utrechtse bisschop Christofoor van Baden - een
document van hem over de tienden uit pas ontgonnen land berust bij het Kapittel - ertoe zijn
instemming te betuigen met het voorstel het kanunnikencollege naar Zwolle te verplaatsen. De
Zwollenaren hadden de bisschop en zijn raadslieden daarom verzocht en daarvoor geld geboden.
En misschien zouden ze dat gedaan gekregen hebben, als niet twee Oldenzaalse kanunniken,
twee broers, zich daartegen hadden verzet, verknocht als ze waren aan hun stad. Verder
beroofden in de stad toegelaten huursoldaten uit Minden het Kapittel in 1517 van alle gezegelde
oorkonden. In de daarop volgende jaren, vooral in 1522, hebben de Geldersen vreselijk
huisgehouden in de stad waardoor aan de bezittingen van het Kapittel enorme schade werd
toegebracht. Intussen won de ketterij van de Lutheranen aan kracht en namen de vergrijpen en
schandalen alleen maar toe. Zo werd het gezag van de geestelijkheid geleidelijk ondermijnd. De
adel en de rijken eigenden zich - deels met geweld en bedreigingen, deels met vleierij en diplomatie - toe wat hun voorouders aan de Kerk geschonken hadden. Sommigen kochten de
vroegere schenkingen af, waarbij ze zich gesteund wisten door de partijdigheid van bepaalde
lieden. Dat konden ze moeiteloos doen omdat wij de bastions waren kwijtgeraakt waarop we
steunden. Wat Oldenzaal - en het Kapittel - daarna tot aan het huidige jaar 1613 geleden heeft
en nog altijd lijdt, weet iedereen. Laten wij ons keren tot de Heer en Hij zal zich tot ons keren.
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6 juni DE MARTELAAR PHILIPPUS. DE TWINTIG MARTELAREN. Overleden is ridder
Derk van Holte. Deze heeft drie zware gouden munten gefundeerd van zijn stuk grond met de
naam `Jodevelderstede'. Dat is gelegen bij het huis van de broers Van Gelder waar koster Johan
Hampsink (Hamese) woonde en nu Aleid van Eerden Bij haar dood in 1560 heeft ze het aan
Melchior Wijnhof nagelaten.
Voor de viering van de liturgische diensten op Sacramentsdag heeft de eerwaarde heer Hendrik
van Laar de helft van de tiende van het huis Reinink in Deurningen alsmede een kwart van de
tienden van Ellerink en Leurink in Losser gefundeerd. In het jaar 1495 is op de vooravond van
het feest van de maagd Margareta de eerbiedwaardige heer Johan van Drunten gestorven. Hij
was priester en kanunnik van deze kerk en tevens pastoor te Ootmarsum. Men noemde hem `de
oude Drunten'. Uit eerbied voor het lichaam van de Heer heeft hij verordend dat jaarlijks op de
vigilie van Sacramentsdag en op de octaafdag tijdens het overbrengen van het Heilig Sacrament
naar het rustaltaar Tantum ergo enz. zal worden gezongen en bij het terugbrengen Genitori enz.
En op de feestdag zelf zal de celebrerende priester eerbiedig zingen: Ecce panis angelorum (Zie
het brood van de engelen) enz. Daarbij moet hij de hostie opheffen en het koor moet
antwoorden. Johan van Drunten heeft hiervoor een mud rogge uit Engelbertink gefundeerd.
7 juni BISSCHOP PAULUS. Overleden is de edelman Egbert van Benthem, vervangend
burgemeester van Munster, die de helft van de tiende van Deterdink in Dulder gefundeerd heeft,
te verdelen zoals gebruikelijk is.
Overlijden van Bruno Schaap die een halve mud rogge gesticht heeft, een fundatie die door zijn
erven tot in lengte van dagen moet worden voortgezet.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Badenbeek, kanunnik te Lübeck, die voor
zijn eigen zielenrust en die van Hendrik Hove drie perkamenten handgeschreven banden
geschonken heeft: twee banden met kerkelijke verordeningen en één band Kerkelijk Recht.
In het jaar 1591 is de eerwaarde heer Hendrik Virsen gestorven, bij leven deken van deze kerk.
Om zijn gedachtenis te vereeuwigen vermaakte hij honderd daalder aan het Kapittel. Daarvan
bestemt het Kapittel ieder jaar twee daalder voor hen die bij de getijden dienst doen. De
eerwaarde heer Virsen liet eveneens jaarlijks negen guldens van achtentwintig stuivers uit zijn
huis na, door het Kapittel ten behoeve van de koorgezellen uit te betalen.
8 juni BISSCHOP MEDARDUS. Overleden is Grete van Dulder die voor zichzelf en voor
haar echtgenoot Hendrik van Almelo een kwart van de helft van de goederen van Stuterlink in
Wilsum gefundeerd heeft.
Heengegaan is Herman, zoon van Maurits, die een stichting van één mud rogge gevestigd heeft
[uit de goederen van Nicolaas Overhagen]. Tegenwoordig uit Johannink in Dulder en Kemenade
in Gammelke.
In het jaar 1479 is Gertrud Grevinkhof overleden die een mud rogge uit de bij Nijenveld gelegen
kamp van Johan Wanink gefundeerd heeft.
9 juni DE MARTELAREN PRIMUS EN FELICIANUS. Overleden is Beernd Zweden die
uit de kotte van Klein-Bussching in Rossum vijf Deventer schepel rogge gefundeerd heeft.
Gestorven is Gebbe ter Oosterwijk. Ze heeft één mud rogge gefundeerd uit het erf en goed van
Schipperhendrik.

10 juni BASILIDES. Heengegaan is de eerwaarde heer Arnold van Almelo met de toenaam
Bruno, kanunnik van deze kerk, die een zevende van Lutke-Bavel in De Lutte gefundeerd heeft.
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Feest van het octaaf van Drievuldigheidszondag* waarvoor Johan van Thije, kanunnik van deze
kerk, twee mud rogge en drie mud gerst van de vaste tiende van Randink bij Delden heeft gesticht. Die vijf mud zullen, zoals gebruikelijk is, op drie tijden gelijkelijk worden verdeeld.
(*deze tekst – Feest….Drievuldigheid – staat ook in de marge links geschreven)
11 juni
DE APOSTEL BARNABAS. Overleden is Steven Beijer, kanunnik van deze kerk,
die een jaarlijkse rente van twee molt rogge uit het kloosterhuis van de eerwaarde heer Johan
Delden bij stichting geschonken heeft.
Tevens heeft deze eerwaarde heer Steven Beijer een fundatie gesticht van één molt rogge uit de
vaste tiende van Grijpink in Volthe voor de viering van het octaaf van Sacramentsdag, en tevens
een halve molt rogge uit het huis van Ensink in Volthe voor de bij de metten aanwezige
kanunniken.
Feest van het octaaf van Sacramentsdag (in de marge links geschreven).
12 juni
DE BELIJDER ODULPHUS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
deken Hendrik van Karsem. Zijn fundatie hiervoor levert één molt mout (brasium) op uit het
huis Egbertink in De Lutte in Roderheurne (Roden) en verder één molt rogge uit de Molthof
geheten hof in De Lutte.
13 juni DE MAAGD FELICULA. Overleden is Johan van den Berg, pastoor in Schüttorf, die
één molt rogge uit de goederen van Leferink in Oele gefundeerd heeft.
Heengaan van de eerwaarde heer Johan Beuningerhof die andermaal een halve mud rogge uit de
goederen van Groot-Bavel en Reimaldink in De Lutte gesticht heeft. Deze kunnen afgekocht
worden voor achttien gouden schilden van hertog Willem. Vroeger uit Dubbelink en Steenbrink
in Beuningen.
14 juni
DE PROFEET ELISEÜS. Overleden is Arnold van Reutum, schenker van een
stichting van een achtste van de tienden van Oosterwijk en Wech (Weghe) in Dulder.
15 juni

DE MARTELAREN VITUS EN MODESTUS.

16 juni DE MAAGD JUSTINA. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde broers Nicolaas en
Steven Beijer, kanunniken van deze kerk. Ze hebben een stichting gevestigd van één molt rogge
kleine maat uit de vaste tiende van het erf Wergerink in De Lutte alsmede de smalle tiende van
dat erf.
Overlijden van Jacob Graiken die een stichting van één mud rogge uit het huis [van Johan ter
Huls] heeft bijgedragen. Tegenwoordig uit Boïnkhof. Tegenwoordig een negende van de tienden
van Vrielink en Braak.
Overleden is Rutger Greve die één mud rogge als jaarlijkse rente gelegateerd heeft uit het goed
van Groothuis te Hertme in de parochie Borne.
Overleden is Hendrik Timmerman (Faber) die een vijfde deel van de tiende van Kevelham in
Goor heeft gesticht tegenwoordig van Duivelshof.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek waarvoor hij één mud rogge
heeft gefundeerd [uit de goederen van Gertrud van Heiden]. Tegenwoordig uit Hoikinkhof in
Dulder.
Overleden is Egberta, echtgenote van Frederik Brand. Deze laatste heeft een stichting één mud
rogge jaarlijks geschonken, uit zijn huis te innen.
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17 juni
DE BELIJDER ALEXIUS. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Lubbert
Vossen die de helft van de tiende van Kalter (Kalthaer) in Lemselo gefundeerd heeft.
18 juni DE MARTELAREN MARCUS EN MARCELLIANUS. Overleden is Hendrik van
Laar oftewel van Emmelenkamp. Voor zijn nagedachtenis is één molt rogge beschikbaar [te
voldoen door Herman Bever]. Tegenwoordig uit Meijerink in Beuningen en Lasschehof en
Rolink (Roelvynck) in Volthe.
19 juni
DE MARTELAREN GERVASIUS EN PROTASIUS. Van ons is heengegaan
Tidman van Bramen, kanunnik van deze kerk, die een achtste part van de tienden van
Oosterwijk en Wech (Weghe) als fundatie gevestigd heeft.
Overleden is Wobbe, echtgenote van Arnold Dosel. Ze heeft een vijfde van de tiende van
Vrielink in Veldhuizen gefundeerd.
20 juni
DE MARTELAAR CYRIACUS. In het jaar des Heren 1523 ie de eerwaarde heer
Everhard van de Mark gestorven. Hij was kanunnik van deze kerk en heeft een fundatie van een
mud rogge gevestigd, uit te betalen door het Kapittel.
N.B. De eerwaarde priester Steven van Essche, kanunnik te Elst, heeft een fundatie van één molt
rogge als blijvende inkomsten uit het huis van de eerwaarde heer Johan Beuningerhof naast de
proosdij gelegateerd. Deze zijn bestemd om vóór het feest van de geboorte van Sint Jan de
Doper - op woensdag of vrijdag naargelang dat het beste uitkomt - diens relieken in processie
door de stad te dragen. De mis moet worden opgedragen voor het verkrijgen van gunstig weer
en de verdeling zal plaatsvinden onder de bij de mis en processie aanwezige kanunniken. Nu uit
het huis van Joris van de Mark.
21 juni
DE MARTELAAR ALBANUS. Overlijden van Frederik met de toenaam Walen,
vicaris van deze kerk. Hij heeft een fundatie gevestigd van één molt rogge uit de Wieferinkhof
(Wifferdynchof) geheten hof bij Ulzen.
Overleden is Fenne Poppe die voor zichzelf en haar echtgenoot Arnold een vijfde van de tiende
van Vrielink in Veldhuizen gefundeerd heeft.
Gestorven is Geert Dalkotte die één mud rogge uit een akker bij Oldenzaal, Veldbrede genaamd,
gesticht heeft.
Overleden is Fenne, echtgenote van Arnold van Wijk, met de toenaam Scheer. Ze heeft één mud
rogge gefundeerd [uit het huis van Johan van Beesten]. Nu uit Weegink (Wedeghinc) in
Hasselo. Tegenwoordig uit Egbertink, eveneens daar gelegen, uit Schoppe in Gammelke en uit
Kotte in De Lutte.
22 juni
DE MARTELAAR ALBINUS. DE TIENDUIZEND MARTELAREN. Plechtige
gedachtenisviering van Jutte van Almelo waarvoor ze een jaarlijkse rente van een derde deel van
de tiende van Wissink in Tubbergen gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde kanunnik en priester Nicolaas Beijer die een kwart gefundeerd heeft
van de tiende van Groot-Kaverik (Kavik) en tevens de grove tiende van een kamp die bij de
Luttikhuis genaamde kotte in Deurningen hoort.
Heengegaan is Heilike, echtgenote van De Wever (Textor). Ze heeft een fundatie van twee molt
rogge kleine maat jaarlijks uit de vaste tiende van Lenferink in Fleringen gevestigd.
Overleden zijn Beernd van Siebeling (Zybelinge) en zijn vrouw Ida, alsmede Rudolf van Echten
en zijn vrouw Jutte van Dedem. Ze hebben één mud rogge gefundeerd uit de goederen van
Hassekink in Woolde.
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Gestorven is Winand van Twikkel, proost van deze kerk, die de helft van de tiende van
Lamberting in Lemselo bij fundatie vastgelegd heeft. In het jaar 1422.
Let wel: Om het feest van de tienduizend martelaren grotere luister bij te zetten heeft de
eerbiedwaardige heer Lefert Kluppel, kanunnik en thesaurier (beheerder van de financiën) van
deze kerk, voor hen die de dienst verzorgen een fundatie gevestigd van één mud rogge, op
voorwaarde dat ze vóór de eerste lezing bij de metten aanwezig zijn. De koster en de organist
zullen, evenals de vicarissen, hierin meedelen. Gezongen zal worden het lied O Rex regum (O
Koning der koningen) en het grote orgel zal feestelijk klinken.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer deken Johan van Beveren waarvoor deze een halve
mud rogge uit Heuvel gefundeerd heeft.
23 juni

VIGILIE.

24 juni

GEBOORTE VAN SINT JAN DE DOPER.

25 juni DE BELIJDER LEBUINUS. Overleden is Gertrud Biter die een jaarlijkse rente van
één molt rogge uit het huis van Arnold van Bevervorde en haar moeder Fenne gesticht heeft.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Thomas Ruwe. Zie hiervoor onder Kerstmis.
Gestorven is Esken ter Weeme (Wedeme) die een jaarlijkse opbrengst van een halve mud rogge
uit Bervetlo in Woolde gelegateerd heeft.
In het jaar 1540 is de hoogeerwaarde heer Siebert van Rijswijk overleden, proost in Oldenzaal
en Kleef en kanselier van het rechtsgebied van Kleef. Hij vestigde een fundatie van vierhonderd
Rijnse goudmunten ten behoeve van de presentiegelden opdat zijn nagedachtenis ieder jaar
viermaal werd gevierd. Uit Klein-Westerik.
26 juni
DE MARTELAREN JOHANNES EN PAULUS. Overleden is Rudolf van
Coevorden, die in dienst van het Kapittel was. Hij heeft een jaarlijkse rente van de helft van de
tiende van het erf Bestmannink in De Lutte in een stichting vastgelegd.
Heengang van Beernd Takkink die [één molt rogge uit de akker `Gotenstuk' waarvoor een derde
van de tiende van Ten Spoolde ter beschikking staat] gefundeerd heeft. Tegenwoordig een kwart
van de helft van de goederen van Stuterslink in Wilsum.
Plechtige viering van de nagedachtenis van de zeereerwaarde heer Hendrik van Beesten,
kanunnik van deze kerk. Hij is gestorven in het jaar 1488 op de feestdag van de maagd Katharina. Er staat een fundatie op zijn naam van één molt rogge uit Aarninkhof, Kemenade en
Remerdink, op drie tijden, zoals gebruikelijk, onder de aanwezigen te verdelen.
27 juni DE ZEVEN SLAPERS. Plechtige gedachtenis van proost Hubert waarvoor één mud
rogge uit het erf en de goederen van Schipperhendrik bestemd is.
Plechtige gedachtenis van Jacob Stagge waarvoor een zesde part van de tiende van Wensink in
het kerspel Borne ter beschikking staat.
Overleden is Jutte, moeder van Grete van Dulder. Ze heeft een tiende deel van de tienden van
Hoikink met de kotte gefundeerd.
Gestorven is de priester Ludolf, zoon van Oortwien, vicaris te Zutphen. Hij heeft een halve mud
rogge gefundeerd uit het huis Haar bij de stadsmuur naast het huis van de broeders van Zutphen.
Nu ten laste van Arnold Schulte.
28 juni VIGILIE. Overleden is Giseltrud van Ulzen die een fundatie gesticht heeft voor een
jaarlijkse opbrengst van een vijfde van de tiende van Kevelham bij Goor. Nu ten laste van
Duivelshof in De Lutte.
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29 juni DE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS. Plechtige viering van de nagedachtenis
van de eerwaarde heer Winand van Twikkel, proost van deze kerk. Daarvoor fundeerde hij drie
mud rogge [uit de hof in Denekamp] op drie tijden te verdelen. Nu uit de goederen van
Lutgerink in Hasselo en Wildeshuis in Deurningen. Tegenwoordig twee mud die voortgezet
zullen worden door de eerwaarde heer deken Johan van Beveren en één mud die het Kapittel
voort zal zetten, te leveren uit Klein-Westrik.
30 juni GEDACHTENISFEEST VAN PAULUS. Plechtige viering van de nagedachtenis van
Johan Bilderbeek. Daartoe heeft deze een fundatie gevestigd van zes schepel rogge volgens
Deventer maat uit Lasschehof in Volthe en Meijerink in Beuningen.
Overleden is de eerwaarde heer Hendrik van Laar, deken van deze kerk, die een tiende part van
de tienden van Hoikink met de kotte gefundeerd heeft - Stormaat en Stoet.

De maand juli
1 juli
GELOOF, HOOP EN LIEFDE EN OCTAAF VAN SINT JAN DE DOPER.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde kanunnik Rudolf van Laar waarvoor hij een
jaarlijkse rente van één molt rogge uit de vaste tiende van Singraven gefundeerd heeft.
2 juli. DE MARTELAREN PROCESSUS EN MARTINIANUS. HET BEZOEK VAN DE
hEILIGE MAAGD MARIA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Hendrik
Hond, deken van deze kerk. Daarvoor heeft hij de helft van de grove en smalle tiende van het erf
Vrielink in Gammelke gefundeerd, uit te delen op drie tijden, zoals gebruikelijk: na de eerste
vespers, na de metten en na de mis.
Overleden is Aleid Beijer. Ze heeft de kamp `Op den Velde' gelegateerd die naast de kamp van
de Sint-Lambertusvicarie is gelegen. Hendrik Lot had deze kamp voor het leven tegen twaalf
kromstaarten.
Overleden is Arnold van Almelo die een achtste van de tienden van Oosterwijk en Wech (ter
Weghe) gefundeerd heeft.
3 juli TRANSLATIE VAN DE HEILIGE APOSTEL THOMAS. Plechtige viering van de
nagedachtenis van de eerwaarde heer Nicolaas Beijer waartoe hij een kamp gelegateerd heeft die
`Beijerskamp' heet en `up der Wurt' gelegen is. De eerwaarde heer Johan Duvelken, vicaris van
deze kerk, heeft deze kamp in gebruik gehad tegen een jaarlijkse pacht van vier gouden
florijnen.
4 juli TRANSLATIE VAN SINT MAARTEN. Plechtige viering van de nagedachtenis van
de eerwaarde proost Florentius van Jutphaas waarvoor deze een fundatie gevestigd heeft van een
vijftiende van de goederen van Abrahamink in Agelo.
Overleden is Aleid, echtgenote van Herman Baardscheerder (Barbitonsor), die acht schepel
rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende van Singraven als jaarlijkse rente heeft gefundeerd.
5 juli DE MARTELAAR DOMITIANUS. Overleden is Godfried Beijer die in dienst was
van het Kapittel. Hij heeft één molt rogge uit het Nijenhuis geheten huis in De Lutte gefundeerd.
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6 juli
OCTAAF VAN DE APOSTELEN (Petrus en Paulus). Plechtige viering van de
gedachtenis van Winand van Twikkel, proost van deze kerk. Daarvoor heeft hij een fundatie van
twee mud rogge gevestigd, te voldoen door de erven Snellen en op drie tijdstippen uit te delen.
Overleden is de priester Themo die voor zichzelf en zijn moeder een kwart van Monnikhof in
De Lutte gefundeerd heeft.
Overlijden van Hazeke Diepenbroek die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit het huis
Grevinkhof.
Heengegaan is Ghude Bever oftewel Kremer die een rente van een halve mud uit KleinWesterik gefundeerd heeft. Volgens een ander memorieboek uit het huis van Frederik Brand en
naderhand uit dat van Wigbold Kannegieter. Toen deze aan de bedelstaf geraakt was, het huis in
vlammen opgegaan en het terrein aan een zekere Johan Klumper verkocht was, werd deze
fundatie in het jaar 1559 of daaromtrent afgekocht.
7 juli
DE MARTELAAR PANTHENIUS (Pantaenus). OCTAAF VAN DE
NAGEDACHTENIS (van de apostel Paulus). Plechtige viering van de gedachtenis van de
eerwaarde heer Adolf van Brandlecht waarvoor deze een jaarlijkse opbrengst van twee mud
rogge uit de hof in Geesteren gefundeerd heeft. Daarvan zal een halve mud na de metten
verdeeld worden.
Overleden is Adam de Molenaar (de Mulner). Voor zijn gedachtenis is een halve mud rogge
beschikbaar uit de kamp `Up der Woerde' (Wortkamp) en uit het goed van Johan Wonder.
<Later uit de tiende van Alink in Volthe>.
Gestorven is de eerwaarde heer Peter van Ulzen, vicaris van deze kerk, die een kwart van de
tienden van Ellerink en Leurink in Losser gefundeerd heeft.
In het jaar des Heren 1519 valt het overlijden van Johan van Thije. Hij fundeerde een halve mud
rogge door zijn erven voort te zetten. Nu uit Dalhuis in De Lutte.
8 juli DE MARTELAAR KILIANUS. Gedachtenis van Bertold Redink die een zevende van
het goed van Lutke-Bavel bij fundatie gelegateerd heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Derk Hens die [twee mud rogge] gefundeerd heeft.
Tegenwoordig de helft van de tiende van Leeftink in Wilsum. Tevens heeft hij een jaarlijkse
opbrengst van een halve mud rogge uit de goederen van Weegink (Wedegink) in Hasselo
gefundeerd voor de nagedachtenis van zijn zuster Gertrud. - Naderhand uit Egbertink in Hasselo,
Schoppe in Gammelke en Kotte in Lutte.
9 juli
DE MARTELAAR ZENO. OCTAAF VAN HET FEEST VAN VISITATIE.
Plechtige gedachtenisviering van Hendrik Hond waarvoor deze een fundatie gevestigd heeft van
de helft van de tiende van Vrielink in Gammelke. Volgens gebruik vindt de uitdeling plaats na
de vespers, na de metten en na de mis.
Overleden is Jutte van Almelo voor wier gedachtenis ieder jaar een kwart van de tiende van
Ellerink (Eylardinc) in Mander zal worden verdeeld.
Heengegaan is Hildegonde van Harderpe die een vijfde van de tienden van Reping en Stege in
Agelo gefundeerd heeft.
10 juli DE ZEVEN BROERS, MARTELAREN. Overleden is Walburgis, echtgenote van
Hendrik Vlegel. Ze heeft een jaarlijkse rente van één molt rogge gefundeerd uit de vaste tiende
van Bunkink. Verder is er voor de altaren in de kerk voor wijn en voor hosties tien schepel rogge
conform de markmaat uit deze tiende van Bunkink beschikbaar.
Overlijden van Frederink Hoikink die een halve mud rogge uit het erf en goed van
Schipperhendrik gefundeerd heeft.
33

Gestorven is Agaath, echtgenote van Arnold Jeger. Ze heeft een fundatie gevestigd van een
halve mud rogge, door Arnold zelf voort te zetten uit Hesselink en Klarink in Mander.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer deken Geert Toppink. Daarvoor heeft deze
een jaarlijkse rente van zeven schepel rogge gefundeerd uit Frederikink in Dulder, op drie tijden
te verdelen.
11 juli
TRANSLATIE VAN ABT BENEDICTUS. Overleden is kanunnik Werner van
Markelo die een kwart van de tiende van Bunink in Lemselo gefundeerd heeft.
Overlijden van Christiaan Nijenhuis die een negende van de halve tienden van Braak en Vrielink
in Geesteren gefundeerd heeft.
Heengaan van Mette ten Buurkamp die een mud rogge gefundeerd heeft uit Stonebrink en
Dubbeldink.
12 juli
DE MARTELAAR FORTUNATUS. Overleden is ridder Beernd van Zebeling die
één molt - half rogge en half gerst - van de vicarie van het Heilig-Kruisaltaar gefundeerd heeft.
Heengegaan is de eerwaarde priester Steven van Essche, kanunnik te Elst, die één molt gerst uit
de vaste tiende van Sprakelrode in Lonneker gefundeerd heeft.
Gestorven is Geert Timmerman (Faber) van Almelo die een halve mud rogge gesticht heeft uit
erf en goed van Schipperhendrik.
13 juli DE MAAGD MARGARETA. Plechtige gedachtenisviering van Johan Stroetman en
zijn vrouw Fendele die één molt rogge kleine maat geschonken hebben uit de vaste tiende van
Middestorp in Fleringen.
Heengegaan is Boudewijn van Laar die een halve molt rogge uit de tiende van Hermannink in
Losser gelegateerd heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Geert Goedkind, kanunnik en priester, die één mud rogge
gefundeerd heeft uit een bepaalde kamp van Hendrik up den Stalle bij Delden en uit de helft van
zijn huis in Delden. Later van Stonebrink en Dubbeldink in Beuningen.
Overlijden van ridder Hendrik van Reede, stichter van een jaarlijkse rente van een mud rogge uit
Aarninkhof in Lemselo, naderhand uit Stonebrink.
14 juli BISSCHOP PHOCAS. Overleden is Hugo van Bevervorde die de helft van de tiende
van het huis Siepenwolt (Zepenwolde) bij Delden gefundeerd heeft.
Heengaan van Jacob ter Polle die ten behoeve van zichzelf en zijn vrouw Mechtild de jaarlijkse
opbrengst van één molt rogge uit het erf Weustink in Woolde gesticht heeft.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek waarvoor één mud rogge beschikbaar is
[uit de goederen van Gertrud van Heiden]. Tegenwoordig uit Hoikinkhof in Dulder.
Gestorven is de weduwe Hazeke van Woolde die een halve molt rogge gefundeerd heeft uit de
tuin [van Hendrik van Zenden]
[Tegenwoordig van de eerwaarde heer Lefhard Kluppel, kanunnik en priester van deze kerk].
Nu van de eerwaarde heer Johan ter Berket <Afgekocht omtrent het jaar 1558.
Overleden is de eerwaarde heer Alard ter Brugge, vicaris van deze kerk die een jaarlijkse
opbrengt van één mud rogge uit de goederen van Groothuis in Hertme bij Borne gesticht heeft.
Heengegaan is Dietmar van Vreden, vicaris van deze kerk. Voor zijn zielenrust en die van zijn
dienstbode Elzeke heeft hij drie mud rogge gefundeerd uit het huis van Johan Gosen.
In het jaar 1495 (zie boven) is de eerwaarde heer Johan Drunten overleden. Hij werd `de oude
Drunten' genoemd, was kanunnik van deze kerk en heeft een mud rogge gefundeerd uit
Engelbertink bij Delden.
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15 juli
BISSCHOP PLECHELMUS. HET UITEENGAAN VAN DE APOSTELEN.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Philips van Almelo, proost van deze kerk.
Daartoe heeft hij een fundatie gevestigd van de helft van de tiende van Reinink in Deurningen
samen met de smalle tiende. Daaruit worden na de vespers en na de mis broden onder de
kanunniken en vicarissen verdeeld. Tevens heeft hij een derde van de tiende van Asveldink in
Driene gefundeerd.
Gedachtenis van Johan Sluter die voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn vrouw een jaarlijkse
rente van vijf schepel rogge gesticht heeft uit Borg en Reuvekamp in Beuningen.
16 juli
HET UITEENGAAN VAN DE APOSTELEN. Plechtige gedachtenisviering van
Lukke, dochter van Johan die de toenaam De Koning heeft. Daarbij zal de sequens `De hemelen
verhalen' (Coeli enarrant) worden gezongen. Ze heeft daarvoor tweederde van de tuin bij de
Deurninger Poort gefundeerd. Het resterende derde deel is voor de vicaris van het
Stephanusaltaar voor het herstel van de omheining van het kerkhof.
Overleden is Herman Baardscheerder met de toenaam Pite die acht schepel rogge conform de
marktmaat uit de tiende van Singraven gefundeerd heeft.
Heengegaan is Ludolf Heekte (Heket) die een tiende van de goederen van Vlasbekke in Losser
gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Herman ten Spoolde die een fundatie heeft gevestigd van drie
Deventer schepel uit de goederen van Aarninkhof.
Overlijden van Fenne Dalkotte die een halve mud rogge gesticht heeft, voort te zetten door haar
erven naderhand uit de goederen van Ter Benthe uit de halve tiende van Heersche
(Harschenhuis) in Losser - tegenwoordig uit Frederinkhof en Kogenskote.
17 juli DE MARTELAAR SPERATUS. Overleden is Johan Noordbeek die een derde van de
tiende van Veldink in Reutum gefundeerd heeft.
18 juli BISSCHOP FREDERIK. Plechtige nagedachtenis van de eerwaarde heer Arnold van
Almelo, die een fundatie heeft gevestigd van een halve mud rogge [uit het huis van de eerwaarde
Johan Rene, nu van Schepeler bij de de proosdij]. Tegenwoordig uit Leferink in Oele.
Overleden is Geert ten Busch die een jaarlijkse rente van een halve mud rogge gefundeerd heeft
te voldoen door Elzeke Schaap.
19 juli

BISSCHOP ARSENIUS.

20 juli JOZEF DE RECHTVAARDIGE. Overleden is Jacob van Hoksberg die in dienst was
(van het Kapittel) en zijn vrouw Goswina (Gostua). Ze hebben één molt rogge uit hun erf in
Woolde, Weustink genaamd, gefundeerd.
Gestorven is Johan Hake die een jaarlijkse rente van één molt rogge uit de hofstede
Hesselinkhof in Deurningen gefundeerd heeft.
21 juli
DE MAAGD PRAXEDES. OCTAAF VAN PLECHELMUS.
Plechtige
gedachtenisviering van de eerwaarde heer Rudolf van Noeten, kanunnik van deze kerk. Deze
heeft daartoe een fundatie gevestigd van één molt rogge - uit het kloosterhuis van de eerwaarde
heer Hendrik van Beesten, door hem tot in lengte van dagen te voldoen.
Overleden is Ludolf Wonder die voor zichzelf en zijn echtgenote Aleid de helft van de tiende
van Berg in Lemselo bij fundatie vastgelegd heeft.
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22 juli
MARIA MAGDALENA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde proost
Hubert van Laar. Daarvoor staat nogmaals een halve mud rogge uit de goederen van de hof in
Geesteren ter beschikking.
In het jaar des Heren 1524 is de eerwaarde heer Johan van Drunten gestorven, in de volksmond
`de jonge Drunten', kanunnik van deze kerk en pastoor in Rheine (Rene). Hij heeft eenentwintig
goudgulden, twaalf voor zijn gedachtenis en negen voor hosties gelegateerd.
In 1541 is de eerbiedwaardige en voortreffelijke heer Johan van Beveren, kanunnik en deken
van deze kerk, heengegaan. Hij heeft een jaarlijkse rente van een mud rogge gesticht.
Tevens heeft hij vierentwintig gouden Rijnse guldens nagelaten voor twee mud rogge, jaarlijks
te leveren voor de celebranten. Om gedurende de twaalf maanden van het jaar zijn gedachtenis
levend te houden heeft hij verder zesenzeventig goudguldens uit Heuvel in Gammelke voor zijn
zielenheil ter beschikking gesteld. Deze zullen verdeeld worden bij Kapittelvergaderingen
waarbij allen aanwezig zijn.
23 juli DE MARTELAAR APOLLINARIS. Overleden is Wolter Borre die één mud rogge
uit de goederen van Aarninkhof gefundeerd heeft.
Overlijden van Geze, echtgenote van Geert van Almelo. Ze heeft een halve mud rogge gesticht
uit het huis en de goederen van Schipperhendrik.
In het jaar des Heren 1493 is Johan Hampsink, koster van deze kerk, gestorven. Voor zichzelf,
zijn vrouw Fenne, voor zijn beide ouders en zijn zoon Engelbert heeft hij drie schepel rogge
gefundeerd. Deze fundatie zal door de eerwaarde heer Johan van Beveren worden voortgezet.
In het jaar des Heren 1495 is de achtenswaardige en eerwaarde heer Johan ter Toorn, vicaris van
deze kerk, gestorven. Hij heeft voor zichzelf en zijn moeder Jokke (Jocken) een jaarlijkse rente
van tweemaal een halve mud rogge gefundeerd - uit Esselink in Driene en Mettinkhof in
Hasselo. Verder zijn namens hem aan [de provisoren van de kerk] vijfentwintig gouden Rijnse
guldens ter hand gesteld. Deze provisoren zullen erop toezien dat door de koster vóór het Heilig
Sacrament in het priesterkoor een waskaars ontstoken wordt, telkens als er een gezongen mis is.
Voor zijn diensten zal hem een kwart wijn gegeven worden.

24 juli DE MAAGD CHRISTINA. VIGILIE. Overleden zijn Giselbert en zijn broer Detmar
die een boek van Huguitio (Huguccio, bisschop van Ferrara van 1190-1210, bekend canonist;
waarschijnlijk zijn hoofdwerk, de Summa in Decretum Gratiani) hebben nagelaten.
Overlijden van Aleid, zus van de eerwaarde heer Johan ter Berket. Om hem en zijn weldaden te
herdenken zal een halve mud rogge uit de kamp van Hendrik upden Stalle bij Delden en uit de
helft van zijn huis in Delden ter beschikking staan Naderhand uit Stonebrink en Dubbelink in
Beuningen.
Heengegaan is Grete van Bevervorde, weduwe van Morriën. Ze heeft een mud rogge
gefundeerd uit het huis van Rudolf van Bevervorde naast de Steenpoort, door hem voort te
zetten.
In het jaar des Heren 1544 is de eerwaarde heer Johan Crull gestorven. Hij was kanunnik van
deze kerk en heeft een mud rogge gefundeerd. Hij overleed, toen er tweemaal voor de vespers
geluid was. Zou hij na de vespertijd nog in leven geweest zijn, dan zouden zijn executeurtestamentairs drie gunstjaren genoten hebben, terwijl ze nu maar van twee gunstjaren profiteerden.
25 juli DE APOSTEL JACOBUS. Plechtige gedachtenisviering van Egidius van Enghuizen,
kanunnik van deze kerk. Daarvoor heeft hij een vijftiende van de goederen van Abrahamink
gefundeerd.
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Overleden is Tibbe Binkhorst. Ze heeft een tiende part van de goederen van Vlasbekke
(Vlakesbeke) in Losser gefundeerd.
Overlijden van Gerbert Timmerman (Faber). Hij heeft een fundatie gevestigd van drie schepel
gerst uit de goederen van Wilbertink in Woolde.
26 juli DE MARTELAAR SYMPHRONIUS. DE MARTELAAR CHRISTOFFEL. Plechtige
gedachtenisviering van Mechtild met de toenaam Lonynxster (uit Lonneker?). Daarvoor
vestigde ze een stichting van een vijftiende van de goederen van Abrahamink alsmede een derde
van de tiende van Veldink in Reutum.
Gedachtenis van Trude van Ulzen, haar echtgenoot Egbert en haar ouders. Daarvoor heeft
voornoemde Trude een halve molt rogge gesticht uit de vaste tiende van de hof in Hilten.
In het jaar des Heren 1514 is Gebbe Hering gestorven. Ze heeft een fundatie gevestigd van een
halve mud rogge. Door de erven voort te zetten.
27 juli
DE MARTELAAR BONUS. TRANSLATIE VAN DE DRIE KONINGEN.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Nicolaas Beijer. Daartoe heeft deze een
kwart van de tiende van Monninkhof in De Lutte gefundeerd.
Overleden is Ludolf van Schoneveld die de tiende van vier akkers van Getekote in Agelo
gefundeerd heeft.
Heengegaan is Volker Takkink die ten behoeve van zichzelf en zijn vrouw Christien de
jaarlijkse opbrengst van één molt rogge uit de vaste tiende van de hof te Hengelo bij Driene
gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde deken Hendrik van Karsem die twee molt rogge uit de vaste tiende
uit Molthoff in de Lutte gefundeerd heeft.
28 juli
DE MARTELAAR PANTALEON.
Plechtige nagedachtenis van proost Hubert
waarvoor één mud rogge uit de goederen van Schipperhendrik bestemd is.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge waarvoor een zesde van de tiende
van Wensink in Borne ter beschikking staat.
Overleden zijn Arnold van Almelo, Herbergis van Zulen, Kunegonde van Luttinkhuis
(Ludinchuzen), Bertha van Guterswijk, Egbert van Almelo, de dienstbode Ida en Agnes van
Almelo. Ze hebben een jaarlijkse rente van één mud rogge uit de goederen van Aarninkhof
gesticht.
Overleden is de eerwaarde kanunnik Willem van Bevervorde. Deze heeft de kotte Sugtoen
(Zuctuen) in Deurningen gefundeerd die jaarlijks één molt rogge en één molt gerst volgens de
geldende marktmaat levert.
29 juli FELIX, SIMPLICIUS EN ANDEREN. Op de eenentwintigste mei van het jaar des
Heren 1570 is de eerwaarde heer Cornelis Uteneng gestorven. Hij was kanunnik te Utrecht en
leidde als scholasticus de school van de Pieterskerk aldaar. Tevens was hij onze medebroeder als
kanunnik van deze kerk te Oldenzaal. In zijn laatste wilsbeschikking liet hij ten gunste van onze
kerk vastleggen dat zijn prebende tot in lengte van dagen voor de pastorale zorg moest worden
bestemd. De eerste die in bezit kwam van deze prebende was de eerwaarde heer Nicolaas Horstman. Toen deze op zijn beurt de prebende aan het Kapittel overgedragen had, verleenden de
deken en het Kapittel ze aan de eerwaarde heer Willem Vasman. - De zojuist genoemde eerwaarde heer, hoofd van de Kapittelschool, overleed in het jaar des Heren vijftienhonderd......
Overleden is Johan van Beveren, kanunnik te Munster en tevens van de Oldenzaalse
Plechelmuskerk. Een jaarlijkse rente van drieëneenhalve mud rogge uit de goederen van
Meijerink in Beuningen heeft hij laten vastleggen.
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30 juli DE MARTELAREN ABDON EN SENNE. Overleden is Gertrud met de toenaam
Hagen. Voor haar gedachtenis is een kwart van de tiende van Monninkhof in De Lutte bestemd.
Heengaan van Beernd van Essche, kanunnik van deze kerk, en Lubbert Ridder. Ze hebben één
molt rogge uit de hof Hengel in De Lutte gefundeerd.
31 juli BISSCHOP GERMANUS. Overleden is vrouwe Hildegonde van Holte. Voor haar
nagedachtenis is het vijfde deel van de tiende van Kevelham in Goor bestemd Tegenwoordig
van Duivelshof.
Heengegaan van ons zijn Herman Stokvis en zijn echtgenote Delze. Ze hebben een kwart van
de tiende van Hillebrandink in Zenderen gefundeerd.

De maand augustus
1 aug.
SINT PETRUS' BANDEN. Plechtige gedachtenisviering van Derk Hens, kanunnik
van deze kerk. Daarvoor heeft hij de helft van de tiende van Leeftink in Wilsum gefundeerd.
Overleden is Johan Stenger die de jaarlijkse rente van één molt rogge uit de tiende van Lesscher
(Liskinc) in Volthe gesticht heeft, op de jaardag onder de aanwezige kanunniken te verdelen.
Overleden is Herman Ducht. Voor zijn gedachtenis is een halve mud rogge uit de goederen van
Dikink in Markelo bestemd.
Overleden is de eerwaarde heer Derk van Rechteren, proost van deze kerk, die één molt rogge
gefundeerd heeft [te leveren door de eerwaarde heer Johan van Delden]. Tegenwoordig uit
Beernink (Bernerink) in Lemselo.
Overleden is Derk (Diricus) Snokel die een jaarlijkse rente van drie mud gerst uit erf en goed
van Johan Wonder gefundeerd heeft. Tegenwoordig een tiende deel van Alink in Volthe.
Overleden is Geze ter Oosterwijk, echtgenote van Ludolf ten Toorn. Ze heeft een halve mud
rogge gefundeerd uit Henrikink en Hampsink in Lemselo.
2 aug. STEPHANUS, PAUS EN MARTELAAR. Overleden is Ludolf ten Toorn, zoon van
Ludolf. Hij heeft twee mud rogge uit Borg in Hasselo gefundeerd. Tegenwoordig een
negentiende van de tienden van Henrikink en Hampsink.
Overlijden van vicaris Jordan die een zevende van de tiende van Herink in Rossum bij stichting
heeft laten vastleggen.
Overleden is de eerwaarde heer Konraad Becker, senior kanunnik van deze kerk en die van
Deventer. Hij heeft in het jaar 1571 de jaarlijkse opbrengst van een mud rogge uit het huis van
Geert Ellert (Gerardus Eilaert) gefundeerd.
3 aug. TERUGVINDING VAN DE HEILIGE STEPHANUS. Plechtige viering van de
gedachtenis van Eghard van Ramsberg waarvoor een derde van de tiende van Wolbertink in
Lemselo bestemd is.
Overleden is Herman Schaap die voor zichzelf en zijn vrouw Dedele de helft van de grove en
smalle tiende van het huis Ter Stege in Rossum gesticht heeft, onder de aanwezigen te verdelen,
zoals gebruikelijk is.
4 aug.
TRANSLATIE (overbrenging van de relikwieën) VAN SINT PLECHELMUS.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Arnold van Zebelingen die een fundatie van
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één molt rogge en vier Munsterse penningen uit de hoeve Eekte gevestigd heeft. Er zullen
daaruit broden verdeeld worden.
Overleden is Johan, zoon van Ludolf Werenbold, die een zevende part van de tiende van Herink
in Rossum gefundeerd heeft.
5 aug. KONING OSWALD. Overlijden van Amelrade van Ramsberg. Ze heeft een fundatie
gevestigd van één molt rogge uit het huis Geerdink in Dulder.
Overleden is Egbert Riekenink die een zevende van de tiende van Herink in Rossum gefundeerd
heeft.
6 aug. PAUS SIXTUS EN ANDEREN. Overleden is de eerwaarde heer kanunnik Wolter van
Borken die een jaarlijkse rente van één molt rogge uit het kloosterhuis [van de eerwaarde heer
Geert Monnik] gefundeerd heeft. Tegenwoordig van de eerwaarde heer Johan van Deventer. In
het jaar 1504 van magister Hendrik Rozeken.
Feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Hiervoor heeft de eerbiedwaardige heer Ludolf
ten Toorn, kanunnik van deze kerk, een dubbel tiende deel van de tiende van Gelink in Hasselo
als fundatie gevestigd, op drie tijden te verdelen.
7 aug. DE MARTELAREN DONATUS EN AFRA. Overleden is Ermgard, dochter
Johan Lubbertink, die de jaarlijkse opbrengst van één molt rogge uit de vaste tienden
Dieperink (Detmarync) en Willink in Reutum gefundeerd heeft.
Heengegaan is de eerwaarde heer Lutzo van Empel die een vijftiende van de goederen
Abrahamink in Agelo geschonken heeft.
Overleden is Herman Schaap, kanunnik van deze kerk, die een negende van de tienden
Vrielink en Braak in Geesteren heeft nagelaten.
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8 aug. CYRIACUS EN GEZELLEN. Overleden is Gertrud van Dedem die een fundatie
gevestigd heeft van negen schepel rogge conform de marktmaat uit het Borg geheten erf in
Beuningen. Ze zijn afgekocht door Herman van Twikkel.
Overleden is Hille Portener die een jaarlijkse rente van een halve molt rogge gesticht heeft [uit
het huis van Johan Bruinink bij het kerkhof]. Tegenwoordig uit het huis van Geert
Baardscheerder naderhand van Willem Hoefslag.
9 aug. DE MARTELAAR ROMANUS. VIGILIE. Overleden is Willem van Borgende. Zijn
echtgenote Berthe ten Hove heeft de goederen van Ten Dalhuis in De Lutte met alles wat
daartoe behoort nagelaten. Een derde van deze goederen zal hier, zoals gebruikelijk is, onder de
aanwezigen verdeeld worden.
Heengegaan is de eerwaarde priester Herman, zoon van Hubert. Hij heeft één mud rogge uit het
huis van Johan Hoksberg gefundeerd. Naderhand van Johan Trippenmaker die deze mud heeft
afgekocht.
Overleden is Elze, dienstbode van de eerwaarde heer vicaris Detmar. Ze heeft een stichting
gevestigd voor een jaarlijkse rente van één mud rogge. Deze fundatie moet door Johan van
Beveren voortgezet worden.
10 aug. DE MARTELAAR LAURENTIUS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde
heer Steven Beijer, kanunnik van deze kerk. Daarvoor heeft hij een kwart van de tiende van
Holtwijk in Agelo gelegateerd en tevens enkele in Lemselo gelegen akkers, bestemd voor hen
die bij de metten aanwezig zijn.
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Overleden is de eerwaarde heer Menso ten Toorn die een halve prebende bezat. Uit de
Roggenkamp in Berghuizen heeft hij een halve mud rogge gefundeerd, wat door zijn erven moet
worden voortgezet. Nu uit Klarink en Hesselink in Mander.
N.B.: Vrijdag na Laurentiusdag is een samengesteld feest van de Doornenkroon. Daarvoor heeft
Kunegonde Veerakker een derde part van de tiende van Ten Velde in Rossum bij fundatie bestemd en tevens een halve mud rogge uit de goederen van Rikmanspoel in Dulder, voor hen die
bij de metten aanwezig zijn.
N.B.: Wanneer het feest van Maria Tenhemelopneming op de vrijdag na Laurentiusdag valt, zal
dit feest (van de Doornenkroon) op de vrijdag vóór Laurentiusdag gevierd worden.
11 aug. DE MARTELAAR TIBURTIUS. Overleden is Geert met de toenaam Stoter die een
halve tiende van het Lutke-Hulst geheten huis in Beuningen gefundeerd heeft.
Overleden is Oortwien van Graas die een zesde van de tiende van Binkhorst in De Lutte
vermaakt heeft.
Gedachtenis van Johan Bilderbeek waarvoor één mud rogge [uit de goederen van Gertrud van
Heiden] bestemd is. Tegenwoordig van Hoikinkhof in Dulder.
Overleden is Hendrik Brand die een fundatie van een halve mud rogge gevestigd heeft [voort te
zetten door de eerwaarde heer Johan Brand: tegenwoordig uit de hof van Denekamp]. Tegenwoordig uit Lotgerink in Hasselo en Wildeshuis in Deurningen. Overlijden van Johan Fobik die
één mud rogge als jaarlijkse rente uit zijn erf gefundeerd heeft. Naderhand uit Frederinkhof en
Kogenschot.
12 aug. DE MARTELAAR HILARIUS. Overleden is Zweneke van Essche. Ze heeft een
kwart van de tiende van Snoyink in Haarle gelegateerd.
Heengaan van Hadewig Jeger. Voor zichzelf en haar echtgenoot Arnold Jeger heeft ze één mud
rogge uit haar huis gefundeerd, met het beding dat voornoemde Arnold de helft van die mud
voor het leven zal ontvangen. De eerwaarde heer Arnold Knijp zal de fundatie van één mud
voortzetten.
13 aug. HIPPOLYTUS EN ANDERE MARTELAREN. Overleden is Arnold van Oostenink,
kanunnik van deze kerk, die de vaste tiende van het huis bij Enschede dat Klein-Spelberg heet,
nagelaten heeft, alsmede achttien schepel gerst kleine maat als sloptiende en vier schepel haver
kleine maat <dat maakt drie schepel van deze maat> en twee kippen van de daarbij gelegen kotte
die de Kotterkamp heet.
Gestorven is Jacob Dempighe die een jaarlijkse opbrengst van één mud rogge gefundeerd heeft
uit de goederen van Klein-Hulscher bij Borne.
Gestorven zijn Willem van Benthem en Ludolf Schulte die een zesde deel van de tiende van
Binkhorst vermaakt hebben.
Overleden is Ludolf ten Toorn, zoon van Johan. Hij fundeerde een halve mud rogge uit de akker
Veltbrede.
Overlijden van Johan van Bevervorde die een fundatie van jaarlijks één mud rogge gevestigd
heeft [uit de goederen van Nicolaas Overhagen] . Tegenwoordig uit Johannink in Dulder en
Kemenade in Gammelke. Nu een tiende deel van de tiende van Gerlink in Hasselt.
14 aug. DE PRIESTER EUSEBIUS. [VIGILIE VAN DE BELIJDER WERENFRIED (later
bovengeschreven)]. Plechtige gedachtenisviering van Steven van Essche. Daarvoor heeft hij
een fundatie gevestigd van twee molt haver uit het huis Sprakelrode in Lonneker.
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Overleden is Lutgard, dochter van Hendrik van Honiglo. Ze heeft een jaarlijkse opbrengst van
één molt gerst uit het huis Geerdink in Dulder gesticht, alsmede elf schepel rogge van kleine
maat van Dieperink en Willink in Reutum.
15 aug.

MARIA TENHEMELOPNEMING.

16 aug.
BISSCHOP ARNULPHUS. ANNA, DE MOEDER VAN MARIA. Plechtige
gedachtenisviering van de eerwaarde heer deken Werner Slij. Daarvoor heeft hij een kwart van
de tienden van Klarink en Hesseling in Mander nagelaten, op drie tijden te verdelen.
Overleden is de eerwaarde heer Willem van Bevervorde, kanunnik van deze kerk. Hij heeft de
helft van de tiende van het erf Lambertink in De Lutte gefundeerd met de hele smalle tiende, te
verdelen onder de aanwezige kanunniken, vicarissen en koorgezellen, alsmede één molt rogge
uit het huis Geerdink in Dulder, op dezelfde jaardag.
Overleden is Willem van Bevervorde die een halve mud rogge conform de marktmaat uit het
huis Assink in Albergen bij stichting heeft vastgelegd.
Heengegaan zijn Arnold van Zodenberg, zijn echtgenote Grete en hun zonen Jorden en Geert,
die een kwart van de tiende van Hillebrandink in Zenderen gefundeerd hebben.
Overleden is Stien van Aken die een stichting met een jaarlijkse rente van één mud rogge uit
Klein-Westerik heeft laten vastleggen.
Geleid door goddelijke ijver heeft Johanna van Angeren voor dit feest (van Sint Anna) een
jaarlijkse rente van twee daalders van dertig stuivers gesticht met de bede dat men voor haar zou
bidden.
Deze presentiegelden werden voor het eerst in het jaar 1582 verdeeld, toen zij nog in leven was.
Koster, organist en schoolmeester zullen hierin meedelen.
17 aug. OCTAAF VAN DE HEILIGE LAURENTIUS. Plechtige gedachtenisviering van de
eerwaarde heer Albert Hoveken, kanunnik van deze kerk. Daarvoor heeft hij één molt rogge
gelegateerd uit Leferink in Oele.
Overleden is Aleid Doleken. Ze heeft een opbrengst van jaarlijks een halve molt rogge
gefundeerd uit het kloosterhuis van de eerwaarde heer Derk Hens. Later van Johan Drunten.
Heengegaan is Gertrud Schulteverde. Ze heeft een halve mud rogge kleine maat gefundeerd uit
de tienden van Dieperink en Willink in Reutum, Toppes genaamd (?).
18 aug. DE MARTELAAR AGAPITUS. Overleden is Godfried van Woolde die een kwart
van de tiende van Smedink (Smeenk) in Driene gefundeerd heeft.
Overlijden van Berthe Scholten die één mud rogge gefundeerd heeft [uit het huis met
bijbehorend terrein van Johan van Hulst]. Tegenwoordig uit Boïnkhof. nu uit Vrielink en Braak
in Geesteren.
Overleden is Geze ten Toorn die nogmaals een halve mud rogge uit de goederen van Johan
Wonder gefundeerd heeft. Nu uit Alink.
Heengaan van Rixa Wonder die voor zichzelf en haar echtgenoot Johan een halve mud rogge als
jaarrente gesticht heeft. Te voldoen door de weduwe van Herman Droste.
19 aug. DE MARTELAAR MAGNUS. Overleden is Gerburgis, echtgenote van Beernd
Zweder. Voor haar gedachtenisviering is een kwart van de tiende van Smedink in Driene
beschikbaar.
Heengegaan van ons zijn Hadewig van Gramsbergen, Kunegonde van Ludinkhuizen, Arnold
van Almelo en Herbergis van Zulen. Op hun jaardag zal de gedachtenis gevierd worden van hen
wier namen hierboven geschreven staan: ridder Derk van Limburg, Bertha van Guterswijk,
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Egbert van Almelo en zijn weduwe Agnes. Dat geldt eveneens voor haar dienstbodes. Voor de
nagedachtenis van hen allen heeft genoemde Agnes één mud rogge gefundeerd uit de goederen
van Aarninkhof <in Hasselo>.
Overleden is Geert met de toenaam Snelle die uit zijn huis één mud rogge gefundeerd heeft
Tegenwoordig van Johan ten Water.
20 aug. DE PROFEET SAMUEL EN ABT BERNARD. Plechtige gedachtenisviering van
Johan van Losser. Daarvoor heeft hij een vijfde van Kevelham bij Goor vermaakt Nu van
Duivelshof.
In het jaar des Heren 1515 is Engele Werner overleden die gefundeerd heeft ...
21 aug. PRIVATUS EN ANDEREN. Overleden is Zweneke, de vroegere huishoudster van
de Bisschopshof. Ze heeft een tiende van de goederen van Vlasbekke in Losser nagelaten.
Overleden is Weme Schulten die een halve mud rogge gefundeerd heeft. voort te zetten door
haar erven.
22 aug.
DE MARTELAREN TIMOTHEUS EN SYMPHORIANUS. (Later
bovengeschreven: OCTAAF VAN MARIA TENHEMELOPNEMING).
Plechtige
gedachtenisviering van Mechtild, dochter van Egbert van Haarle. Daarvoor heeft ze één mud
rogge gesticht uit de goederen van Groothuis in Hertme.
Nagedachtenisviering van de eerwaarde heer deken Johan van Beveren. Daarvoor heeft hij een
jaarlijkse rente van een halve mud rogge uit Heuvel in Gammelke gefundeerd.
23 aug. VIGILIE. Overleden is Rudolf van Overhagen, stichter van een jaarlijkse rente van
één molt rogge <uit Frederinkhof en Kogenschot. Afgekocht>.
24 aug. DE APOSTEL BARTHOLOMEUS. Plechtige gedachtenisviering van Rembert de
Kloosterbroeder (Conversus). Daarvoor heeft deze achttien schepel conform de marktmaat
gefundeerd, voor de helft rogge en voor de helft gerst, uit Zwederink (Zwerink) in Losser.
Daaruit moeten broden verdeeld worden.
25 aug.
DE MARTELAAR GENESIUS. Plechtige gedachtenisviering van proost Hubert
waarvoor één mud rogge [van Menso ten Toorn] bestemd is. Tegenwoordig uit Schipperhendrik.
Gedachtenisviering van de eerwaarde heer Jacob Stagge. Daarvoor staat een zesde deel van de
tiende van Wensink in Zenderen ter beschikking.
Overleden is Simon van Thije voor wiens gedachtenis één mud bestemd is, en wel uit
Aarninkhof en Beernink, van de vijfentwintig mud die hij bestemd heeft voor de toelating van
de vicaris van de door hem gestichte vicarie tot de presentiegelden.
26 aug.
DE MARTELAAR SYMPHRONIUS. Overleden zijn Engelbert, Bromelbusch
(Braambos) geheten, vicaris van deze kerk, zijn moeder, zijn broers Hendrik en Peter, en Peters
vrouw. Zij hebben één molt rogge uit de goederen van Aarninkhof gefundeerd.
Heengegaan is Aleid, echtgenote van Johan van Beesten. Voor haar heeft Johan in het jaar des
Heren 1451 een halve mud rogge uit zijn huis gefundeerd. Tegenwoordig uit de halve tiende van
Reurink (Roderdinc).
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan van Beveren, kanunnik van deze kerk. Voor de
viering daarvan heeft hij een jaarlijkse rente van één gouden Rijnse gulden laten vastleggen, te
verdelen door de administrateurs (custodes) en te ontvangen uit Leferink (Lieferdinc) in Oele.
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27 aug. DE MARTELAAR RUFUS. Overleden is Hadewig van Rutenberg, echtgenote van
Johan van Hasselo. Ze heeft één molt rogge conform de marktmaat gesticht uit het erf KleinWesterik bij Oldenzaal.
Overlijden van Hille Ruting die een jaarlijkse opbrengst van een halve molt rogge uit het huis
van Lambert Gruter gefundeerd heeft. Deze fundatie kan met zes oude Franse schilden worden
afgelost.

28 aug.
BISSCHOP AUGUSTINUS.
Plechtige viering van de nagedachtenis van de
eerwaarde heer Johan Rodentoorn oftewel Delden waarvoor hij een fundatie van een jaarlijkse
rente van vijf schepel rogge uit Leferink in Oele gevestigd heeft.
Overleden is Engelbert, plebaan van deze kerk. Hij heeft één molt rogge gefundeerd uit het huis
van de broeders van Duivelshof dat naast dat van Johan van Beesten gelegen is. Tegenwoordig
uit het huis van Gertrud van Heiden naast dat van Johan Scholten.
Op deze dag zullen op drie tijden negen Brabantse guldens verdeeld worden onder hen die
aanwezig zijn en de getijden van de heilige Augustinus zingen, waarbij de deken het dubbele
ontvangt. De verdeling geschiedt via het Kapittel dat hiervoor schadeloos gesteld is. Aldus heeft
de eerwaarde heer Hendrik Vorden zaliger gedachtenis (piae memoriae), deken van deze kerk,
dit in zijn uiterste wilsbeschikking geregeld.
29 aug.
ONTHOOFDING VAN SINT JAN DE DOPER. Plechtige gedachtenisviering van
Lubbe van Unden waarvoor hij een vijftiende van Abrahamink in Agelo vermaakt heeft.
30 aug.
DE MARTELAREN FELIX EN ADAUCTUS.
Gestorven is Jacob van
Grevinkhof, secretaris van de Heer van Utrecht, die samen met zijn broer tien schepel rogge
conform de marktmaat gefundeerd heeft uit het huis Ensink (Ensman; Ansemannynck) in
Volthe.
31 aug.
BISSCHOP PAULINUS. Overleden is Johan Schulte die voor zichzelf en zijn
broers Beernd, Albert en Hendrik een jaarrente van een halve molt rogge uit het huis van Johan
Ozenbrugge aan de Steenstraat heeft nagelaten. <De echtgenote van Beernd Klant heeft dit
afgekocht>.
Heengaan van Daje Scherpink. Ze heeft één mud rogge gefundeerd uit de goederen van
Groothuis in Gammelke en Dasseler.
Gestorven is Fenne ten Grevinkhof die een tiende part van de tiende van Gelink in Hasselo
gefundeerd heeft. Let op wat in een ander memorieboek gezegd wordt over de eerste vicaris van
Sint Anna van deze kerk, in het jaar 1525.

De maand september
1 sept. ABT AEGIDIUS. DE MARTELAAR PRISCUS. Overleden is Johan Steenweg die
een schenking van jaarlijks één mud rogge uit de Adamskamp krachtens een fundatie geregeld
heeft.
Overlijden van Johan ten Toorn, zoon van Pelgrim (Pelegrinus) ten Toorn, die een halve mud
rogge uit de goederen van Ter Bente in Losser gefundeerd heeft, tegenwoordig uit Frederinkhof
en Kogenschot.
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2 sept.
DE MARTELAAR ANTONINUS. Heengegaan is Everhard ter Schuren met de
toenaam Fillicus. Hij heeft één mud rogge uit het huis van Wieferink (Wifferdinc) bij de markt
gefundeerd. Later van Rudolf Kuiper.
3 sept.
DE MAAGD SERAPA. Overleden is de eerwaarde heer Derk van Ramsberg,
kanunnik van deze kerk en pastoor in Epe. Hij heeft de <grove> en smalle tiende van het huis
Volkerink in Lonneker gefundeerd. Daaruit moeten broden onder de aanwezige kanunniken en
koorgezellen verdeeld worden. - Tevens bepaalde hij dat aan de behoeftige studenten in het koor
samen evenveel zou worden gegeven als aan één kanunnik.
Gestorven is de eerwaarde heer Monekink die een vijfde part van de tiende van Vrielink in
Veldhuizen vermaakt heeft.
Overleden is Nicolaas van Essche die een kwart van de tiende van Sieverdink (Zyvordink) in
Hasselo heeft gelegateerd.
Overlijden van Willem van Losser die een halve mud rogge heeft gefundeerd uit [het huis van
Johan ter Huls] Boïnkhof.
Heengaan van Johan Kloet die een vijftiende deel van Abrahamink vermaakt heeft.
4 sept. RUFINUS EN ANDEREN. Overleden zijn Engelbert ter Woltkotte oftewel Hunyken
en zijn vrouw Geze die een fundatie gevestigd hebben van één mud rogge uit de goederen van
Schuur in Lemselo.
Overlijden van Geert van Quendorp en zijn vrouw Gertrud die een kwart van de tiende van
Brunink in Lemselo nagelaten hebben.
Gestorven is Fenne Tappe. Ze heeft een jaarrente van één mud rogge uit het erf van Pelgrim ten
Toorn gefundeerd. tegenwoordig een negende van de tienden van Vrielink en Braak.
Heengegaan is ridder Godfried van Reede die twee mud rogge uit Zwaverink (Swaferdinc) in
Losser heeft gefundeerd, voort te zetten door zijn erfgenamen.
5 sept. BISSCHOP VICTORINUS. Overleden is Werner van Eppensolde die in dienst van
het Kapittel was. Hij fundeerde één mud rogge uit een Egbertink geheten erf in Rode in De
Lutte.
Gestorven zijn Egbert Peeze en zijn zoon Beernd die bij fundatie een jaarrente van een halve
molt rogge uit Schoppe in Gammelke hebben gevestigd.
Overleden is Fenne ter Grevinkhove die één mud rogge gefundeerd heeft uit Johannink in
Dulder. Tegenwoordig uit de Noordmolen en uit Loe bij Delden.
6 sept. DE PROFEET ZACHARIAS. Overleden is Aleid Biltentaghe die een jaarlijkse
opbrengst van tien schepel rogge kleine maat uit de tienden van Dieperink en Willink in Reutum
in haar testament geschonken heeft.
Heengegaan is Heilewig van Asbeek die één mud rogge gefundeerd heeft uit de goederen van
Herbert Stuterslo - tegenwoordig van Johan Fobik - later uit Diligeshuis in De Lutte. Nu van
Rerink (Rederink).
7 sept. DE MARTELAAR JOHANNES. Overleden is Hugo van Bevervorde, in dienst van het
Kapittel, die één mud rogge conform de marktmaat uit het huis Ventrik bij Oldenzaal heeft
gefundeerd en tevens vier goudgulden van gangbare munt, te ontvangen uit de tiende van Ter
Schoppe in De Lutte.
Overlijden van Wabel Stroetman. Ze heeft een tiende part van de goederen van Mersch en
Schuur in De Lutte vermaakt.
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Overleden is Arnold van Beveren die een fundatie van een jaarrente van één mud rogge uit
Dalkotte heeft gevestigd.
8 sept. MARIA GEBOORTE. Overleden is de eerwaarde heer Egbert Kremerink, vicaris
van deze kerk. Voor zijn eigen jaardag en om de gedachtenis te vieren van zijn broer Johan en
van Steven van Ulzen, beiden priester, en van Willem van Bevervorde, kanunnik van deze kerk,
heeft hij een kwart van de tiende van Holtwijk in Agelo alsmede twee derde van het erf
Stuterlink in Wilsum gelegateerd.
*Heengegaan is de eerwaarde heer Johan Boningerhof die één mud rogge uit het huis van Daje
Quaetarde (Kwade aarde?, slechte grond?) heeft gefundeerd en tevens [een mud] een halve mud
uit de goederen van Brumeler en Baterhuis in Diepenheim.
Overleden is de eerwaarde heer Willem Plesser, priester en vicaris van deze kerk. Deze heeft één
molt rogge gefundeerd uit Westerhof, een in Noord-Deurningen gelegen hof.
Overlijden van Lubbert Verwolde die één mud rogge gefundeerd heeft [uit het huis van Gertrud
van Heiden]. Uit haar tuin die de naam Rozengaarde draagt.
Overleden is Liesbeth, weduwe van Hendrik Schaap. Ze heeft één mud rogge gefundeerd, door
haar erven te voldoen.
Overleden is Elzebe Snelle, die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit het huis van Snelle.
Gedachtenisviering van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek. Daarvoor heeft deze één mud
rogge gefundeerd uit het erf [van Johan ter Huls uit het goed van Boïnkhof]. Tegenwoordig van
Hendrik Scheper.
*in de marge: Als een kanunnik met een halve prebende afwezig is geweest of niet aan de
diensten heeft deelgenomen, enz. Raadpleeg daarvoor de betreffende passage in het begin vóór
het calendarium.
9 sept.
DE MARTELAAR GORGONIUS. Overleden zijn Geert Stenger, zijn vrouw
Mechtild en zijn dochter Jutte. Ze hebben een zevende deel nagelaten van de tienden van de hof
in Hilten en Hartgerink en tevens één schepel rogge uit het erf van [Meester Willem voor de
tienden van vier akkers]. Tegenwoordig van Geert Brunger junior.
Heengaan van de eerwaarde priester Willem van Hengelo die in zijn uiterste wilsbeschikking
een vijftiende van Abrahamink in Agelo heeft vermaaakt.
10 sept. DE BELIJDER OTGER. In het jaar 1490 is Johan Schaap gestorven, zoon van
Hendrik Schaap. Hij heeft één mud uit Kemenade in Gammelke gefundeerd.
11 sept. PROTUS EN HYACINTHUS. Overleden is Nicolaas van Hasselo die een tiende
deel van de goederen van Mersch en Schuur in De Lutte gelegateerd heeft.
Overlijden van Liesbeth Grijp die één mud rogge uit het goed van Groothuis in Hertme heeft
gesticht.
12 sept. DE MARTELAAR SIXTUS EN ANDEREN. Overleden is Geert Giesken, stichter
van de helft van de tiende van Bodekerink in Lonneker.
Heengegaan is de eerwaarde priester Hendrik Offerhuis, vicaris van het Heilig-Kruisaltaar. Deze
heeft één mud rogge gefundeerd uit de tuin van Johan Loth buiten de zogenaamde Deurninger
Poort (Dornynger porte). De helft van deze mud rogge is voor zijn jaarlijkse gedachtenis
bestemd, de andere helft voor het zingen van de antifoon Salve Regina (Wees gegroet, koningin), elke vrijdag na de completen, het hele jaar door. Op het einde moet men geknield driemaal
`Maria' zingen.
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13 sept. BISSCHOP PHILIPPUS. Overleden is de eerwaarde heer Johan Pijl, kanunnik van
deze kerk, die acht schepel rogge gefundeerd heeft uit het kapittelhuis van de eerwaarde heer
Geert Monnik, - van magister Hendrik Rozeken.
Overleden is de eerwaarde heer Herman van Vuchten, kanunnik van deze kerk, die een vijfde
part van de tiende van Lansink in Lemselo gesticht heeft.
Heengaan van de eerwaarde heer Arnold van Vasse, priester en kanunnik van deze kerk, die een
tuin nagelaten heeft buiten de Steenpoort.
Heengaan van Gertrud Diepenbroek die een zevende part van de tiende van Herink in Rossum
gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde priester Hendrik Rond uit Groningen. Voor de viering van zijn
nagedachtenis moet men een kwart van de helft van het goed van Stuterslink in Wilsum
bestemmen.
Overleden is Hendrik Rasecop, stichter van een jaarrente van een halve mud rogge uit het huis
van Reinier Scholte.
Heengegaan is Herman Fobik, die een mud rogge uit de Wortkamp heeft gesticht.
14 sept. KRUISVERHEFFING. CORNELIUS EN CYPRIANUS. Plechtige viering van de
gedachtenis van de eerwaarde heer Hendrik van Awijk die daarvoor een tiende deel van Hoikink
met de kotte gelegateerd heeft.
15 sept.
DE MARTELAAR NICOMEDES. OCTAAF VAN MARIA GEBOORTE.
Plechtige gedachtenisviering van Geert Goedkind (Guetkynt), kanunnik van deze kerk,
waarvoor hij een fundatie van één mud rogge uit de goederen van Leferink in Oele gevestigd
heeft, op drie tijden te verdelen.
Overleden is de eerwaarde priester Nicolaas Meijerink. Hij heeft vier schepel rogge uit het huis
van Brunkink gefundeerd, alsmede een vijfde deel van de tiende van Lansink in Lemselo.
Overlijden van Otto Gosen. Samen met zijn vrouw Arkanrade heeft hij één molt rogge gesticht
uit de Hillebrandinkskamp, vlakbij de stadsgracht.
Overleden is Beernd Kienhuis van Ootmarsum die voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn
echtgenote een jaarrente van één mud rogge uit het Sint Plechelmushuis bij Jeger in Oldenzaal
gefundeerd heeft. Nu te voldoen door de vicaris van het Driekoningenaltaar. In het jaar 1477.
16 sept. DE MAAGD EUPHEMIA. Overleden zijn Johan van Thije die in het bezit was van
een halve prebende van onze kerk, en zijn ouders Jacob van Thije en Grete. Deze hebben één
molt gerst gesticht uit de vaste tiende van Hedeskink. Deze boerderij ligt in de buurschap
Graafsdorp.
Overlijden van de eerwaarde heer Steven uit Emmerik (Embrica), priester en kanunnik van deze
kerk, die twee mud haver uit de Adamskamp gefundeerd heeft.
17 sept.
BISSCHOP LAMBERTUS.
Plechtige gedachtenisviering van Egbert van
Ootmarsum. Daarvoor heeft hij nogmaals een halve mud rogge gefundeerd uit de goederen van
[Gertrud van Heiden] Lasschehof in Volthe, op drie tijden te verdelen.
Voor deze feestelijke gedachtenis heeft hij ook een fundatie gesticht van een kwart van de tiende
van Smeenk (Smedinc) in Driene, eveneens op drie tijden te verdelen.
Overleden is Daje Zoerbeke. Ze heeft één molt rogge gefundeerd uit de goederen van Groothuis
en Dasseler.
Heengaan van Zweneke Cruzelen die een kwart van de tiende van Snoïnk in Haarle vermaakt
heeft.
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Overlijden van Wolter van Doetinchem, die een jaarrente van één mud rogge uit Klein-Westerik
geschonken heeft.
18 sept. DE MARTELAAR FERREOLUS. Overleden is de eerwaarde priester Willem van
Twikkel. Deze heeft één molt rogge conform de marktmaat als sloptiende gefundeerd uit de
vaste tiende van Hazelbekke bij Ootmarsum.
In Bazel is Menso ten Toorn gestorven. Voor zijn nagedachtenis hebben zijn erfgenamen een
stichting van een jaarrente van één mud rogge uit zijn huis bijgedragen. Tegenwoordig uit
Hampsink en Henrikink in Lemselo.
Heengaan van Jutte ten Berket die een halve mud rogge uit haar huis gelegen naast het huis van
Frederik Siemerink gefundeerd heeft. Deze fundatie kan voor zes Rijnse guldens afgekocht
worden. Tegenwoordig uit Tijthof, Oosterhof en Rouwhof.
19 sept. DE MARTELAAR PELEUS. Overleden is de eerwaarde heer Wolbert van Markelo,
vicaris van deze kerk, die een vijfde deel van de tiende van Lansink in Lemselo nagelaten heeft.
In het jaar (14)79 (eeuwjaar ontbreekt, zie 23 juli) is Lokke Hartmink, dienstbode van koster
Johan Hampsink, gestorven. Voor haar nagedachtenis en die van haar ouders Johan en Geze
heeft ze een negentiende deel van de tienden van Henrikink en Hamsink gefundeerd.
Overlijden van Berthe Fobik die één mud rogge gesticht heeft. Deze fundatie moet door Herman
Fobik voortgezet worden.
20 sept. VIGILIE. Heengaan van Johan ten Toorn die een fundatie met een jaaropbrengst
van één mud rogge uit het huis van Nicolaas van Wierden (Wederden) heeft laten vestigen, te
continueren door het Kapittel.
21 sept. DE APOSTEL MATTHEUS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Goswien Peeze. Daarvoor heeft deze twee mud rogge gefundeerd uit de goederen van Groothuis
en Dasseler. Gezongen zal worden de sequens Jocundare (Verheug u) enz.
Overleden is Mechtild, echtgenote van Johan Tappe. Ze heeft één mud rogge uit haar huis
gefundeerd. Nu van Johan Hinten. Nu van Johan Wanink.
22 sept. MAURITIUS EN ZIJN GEZELLEN. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde
heer Arnold van Karsem, deken van de Grote Kerk in Maagdeburg. Hij stichtte daarvoor een
jaarrente van één molt rogge uit het huis van Egbertink in Roderheurne in De Lutte (Rode).
Overleden is de eerwaarde heer Jacob Stagge, vicaris van het Lambertusaltaar van deze kerk,
stichter van een derde van de grove en smalle tiende van het huis Klein Hegehuizen in de
buurschap Berghuizen.
Gedachtenis van de eerwaarde heer deken Johan van Beveren waarvoor deze een halve mud
rogge uit Heuvel in Gammelke gefundeerd heeft.
Tevens wordt de bisschopswijding van de hoogverheven en hoogeerwaarde heer Sasbout
herdacht, aartsbisschop van Philippi en Utrecht, en apostolisch vicaris van Holland en de andere
door de ketters bezette provincies alsmede van de kort geleden in het jaar 1605 weer onder
Spaans gezag gekomen gebieden. Om niet te spreken van andere aan onze kerk bewezen
weldaden: hij heeft ze rijkelijk bedeeld met velerlei ornamenten, kazuifels, dalmatieken,
voorhangen, rode damasten koorkappen en tapijten. Daarom is in het jaar 1613 zijn gedachtenis
hier vastgelegd, hoewel hij nog in leven is. Na zijn dood moet deze in ere gehouden worden met
een jaarlijkse gedenkdag waarvan de datum in dit boek zal worden opgetekend.
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23 sept. DE MAAGD THECLA. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde proost Hubert.
Daarvoor is één mud rogge beschikbaar, te voldoen door de erfgenamen van Menzo ten Toorn.
Overleden is Andreas Achterhuis, houder van een halve prebende. Hij heeft een vijftiende deel
van Abrahamink in Agelo vermaakt.
Overleden is Bate Twent. Ze heeft een zesde part van de tiende van Leusink in Driene
gelegateerd.
Overleden is Derk Rizenbeek, kanunnik van deze kerk en pastoor te Ootmarsum. Hij heeft één
molt rogge uit de goederen van Stege in Rossum gefundeerd voor zijn eigen zielenheil en dat
van zijn broer Herman Salgen.
24 sept. ONTVANGENIS VAN SINT JAN DE DOPER. Op deze dag zal de mis van onze
Meesteresse plechtig worden gezongen uit dankbaarheid voor de overwinning die door haar
hulp op de vijanden van het land behaald werd. Daarvoor hebben de overwinnaars een kwart
van de tiende van Repink en Stege bij Ootmarsum gefundeerd.
Heengegaan is Hendrik Vlegel die tien schepel rogge conform de marktmaat uit de tiende van
Bukkink gesticht heeft.
Overlijden van Zweneke Bennink. Ze heeft een vijftiende van Abrahamink in haar laatste
wilsbeschikking geschonken.
Heengegaan is Albert Hoveken, kanunnik van deze kerk, die een fundatie van één molt rogge
heeft gevestigd [uit Wensink in Deurningen]. Tegenwoordig uit Leferink in Oele.
25 sept. DE MARTELAAR CLEOPHAS. Overleden is de begijn Menthe van Hasselo, die een
halve molt haver gefundeerd heeft uit de vaste tiende van de hof in Hilten.
Heengaan van Godfried van den Berg en zijn weduwe Mechtild Slij die een vijftiende van de
goederen van Abrahamink in Agelo gelegateerd hebben.
Overleden is de eerwaarde heer Johan Bilderbeek, vicaris van deze kerk, die een derde deel van
de tiende van Wissink in Tubbergen gesticht heeft.
Heengegaan zijn Johan Goedkind en zijn vrouw Jutte. Ze hebben één mud rogge gefundeerd
[voort te zetten door de eerwaarde heer Johan Delden]. Tegenwoordig uit Beernink drie schepel
en één schepel uit Leferink in Oele.
Plechtige gedachtenis van de priester Thomas Ruwe en zijn ouders, zoals verderop onder
Kerstmis beschreven.
Plechtige gedachtenis van de eerwaarde proost Siebert Rijswijk waarvoor hij een jaarrente van
één goudgulden uit Klein-Westrik heeft laten vastleggen.
26 sept. DE MARTELAREN CYPRIANUS EN JUSTINA. Overleden is de priester Rudolf
met de toenaam Blanchart die een derde part van de tiende van Dirikink in Lemselo nagelaten
heeft.
Overleden zijn Otto van Welveld, zijn vrouw Elzebe en hun zoon Geert. Ze hebben een kwart
van de tiende van Ellerink in Mander vermaakt.
Heengegaan is Johan Brand, drost van Twente, die een fundatie van één mud rogge uit de
Zandbrede genaamde akker van Johan Rulven gevestigd heeft. Tegenwoordig uit de goederen
van Gorsenveld in Delden.
27 sept. DE MARTELAREN COSMAS EN DAMIANUS. Overleden is Geert met de
toenaam Koning die een kwart van de tiende van Snoïnk in Haarle geschonken heeft.
Overleden zijn Egbert Assink en zijn vrouw, stichters van een kwart van de tiende van Ellerink
in Mander.
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In het jaar 1534 is de eerwaarde heer magister Beernd Kerkerink, kanunnik van deze kerk,
gestorven. Voor zijn stichting van een jaarlijkse mud rogge heeft het Kapittel een som gelds
ontvangen.
28 sept.
BISSCHOP EXSUPERIUS. Heengegaan is Hugo van Boekelo die een fundatie
gevestigd heeft uit de helft van de goederen van Vleding in Getelo.
Heengegaan is Esseken Marquerink. Hij heeft twee molt rogge conform de marktmaat uit de
goederen van Berthuis bij Delden gefundeerd, op de gebruikelijke manier onder de kanunniken
en vicarissen te verdelen.
Heengegaan is Mechtild, de moeder van Jacob. Ze heeft een halve mud gerst gefundeerd uit de
goederen van Wilberting.
29 sept. DE AARTSENGEL MICHAEL. Gedachtenis van Hendrik Hond, deken van deze
kerk. Ten behoeve van zichzelf, zijn ouders en alle overleden gelovigen heeft hij verordend dat
op de vigilie van Michaël, vóór het begin van de vespers een vigiliedienst van negen lezingen
zal worden gehouden. Bij de lauden zal men over het kerkhof trekken onder het sprenkelen van
wijwater zoals op de vooravond van Allerzielendag. En op de feestdag zelf van Michaël zal na
het beëindigen van de terts de dodenmis tot en met het offertorium gezongen worden. Deken
Hond heeft voor deze viering twee mud rogge gesticht uit de goederen van Remboldink in
Driene, te verdelen onder de kanunniken, vicarissen en koorgezellen.
Heengegaan is Johan van Hasselo die één mud rogge uit de goederen van Gertrud van Heiden
gefundeerd heeft anderen hebben een fundatie gevestigd uit de goederen van Lasschehof in
Volthe en Meijerink in Beuningen.
30 sept. DE PRIESTER HIERONYMUS. Plechtige viering van de nagedachtenis van de
eerwaarde heer deken Hendrik Hond waarvoor hij een derde part van de tiende van Maat bij
Enschede vermaakt heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Arnold van Essche die een kwart van de tiende van Hesseling in
Zenderen heeft gelegateerd.
Heengegaan is Hendrik Koning van Stenvorde en zijn weduwe Lutgard die een zesde van de
tiende van Binkhorst als fundatie gesticht hebben.
Overleden is Mechtild, echtgenote van Jorden van Diepenbroek die de helft van een derde van
de tiende van Kromhof gelegateerd heeft met uitzondering van één eerste mud rogge uit de hele
tiende, die voor de gedachtenis van Kunne ter Lowijk bestemd is.
Plechtige gedachtenisviering van Ludolf ten Toorn, kanunnik van deze kerk, die een jaarrente
van een Rijnse goudgulden gefundeerd heeft, door de administrateurs op drie tijden te verdelen,
zoals gebruikelijk is.
De gedachtenisviering van de weldoeners van de Broederschap van de Heilige Maagd Maria
vindt plaats op de dinsdag na Kerkwijding met een mis en op de dag daarvoor met een vigilie
van negen lezingen. Ten behoeve daarvan geeft de Broederschap ieder jaar drie schepel rogge,
onder de aanwezigen te verdelen. Op de dinsdag wordt een feestelijke Mariamis gezongen
waarvoor de administrateurs (provisoren) een tiende part van de goederen van Vlasbekke in
Losser gefundeerd hebben.

De maand oktober
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1 okt. BISSCHOP REMIGIUS EN ANDEREN. Plechtige viering van de nagedachtenis van
de eerwaarde heer Rudolf Millen, kanunnik van deze kerk, waarvoor hij een derde van de tiende
van Maat bij Enschede heeft nagelaten.
Heengegaan is de eerwaarde kanunnik Rudolf Millen die een derde van de tiende van Maat bij
Enschede gefundeerd heeft.
Overleden is de eerwaarde heer Ludolf Meijerink die vier schepel rogge volgens marktmaat uit
de goederen van Ensink in Volthe, alsmede één mud haver uit de goederen van Wilberting in
Woolde gesticht heeft.
2 okt.
DE MARTELAAR LEODEGAR. Heengegaan is Pelgrim ten Brink die één mud
rogge gefundeerd heeft uit het huis van Koningsschutter (Rex balistarius) <tegenwoordig van
Everard>.
Heengaan van Ida van Emmelenkamp (Emlichheim) die een fundatie gevestigd heeft van één
mud rogge uit het erf en goed van Johan Wonder.
Heengaan van Arnold Tuniken die een jaarrente van één mud rogge uit Kemenade in Gammelke
gefundeerd heeft.
3 okt. DE TWEE EWALDEN. Overlijden van Lutgarde van Zebelingen die één molt - voor
de helft rogge en voor de helft gerst - gefundeerd heeft. De vicaris van het Heilig-Kruisaltaar zal
hiervoor verantwoordelijk zijn.
Overleden zijn Frederik van den Dunen, zijn echtgenotes Mechtild en Gertrud, en Reineke, de
vrouw van Jacob ten Toorn. Voor hun nagedachtenis heeft Liesbeth van Dunen één mud rogge
uit het huis van Jacob Bodeker naast de Bisschopspoort gefundeerd alsmede één mud rogge uit
de tiende van Ten Spoolde.

4 okt. DE MARTELAREN MARCUS EN MARCIANUS. Heengegaan is Lambert Groot
(Magnus) die een derde van de tiende van Rouwhof in Hasselo gefundeerd heeft en eveneens
anderhalve molt rogge volgens de kleine maat uit de vaste tiende van Harberting in Fleringen.
N.B. Op de dinsdag (Geerdink: er stond eerst vrijdag) na het feest van Kerkwijding zal vanwege
de Broederschap een plechtige Mariamis gezongen worden waarvoor de beheerders een tiende
van de goederen van Vlasbekke bestemd hebben.
Heengegaan is Simon van Dedem die een mud rogge gefundeerd heeft, voort te zetten door zijn
moeder. Konraad van Delden heeft dit afgekocht.
In het jaar 1480 is Bernarda, echtgenote van Johan Schaap, gestorven. Ze heeft een jaarrente van
één mud rogge uit Kemenade in Gammelke als legaat geschonken.
5 okt. PLACIDUS EN ANDEREN. Overleden is de eerwaarde heer Lambert van de Eekte,
vicaris van deze kerk. Hij heeft van een vijftiende van de goederen van Abrahamink in Agelo
nagelaten.
Heengaan van Hendrik van Dulder die voor zichzelf en zijn vrouw Katharien negen schepel
rogge conform de marktmaat gefundeerd heeft uit het erf met de naam Ophuis in De Lutte.
Overleden is Zwene Dalkotte die één mud rogge gefundeerd heeft, door het Kapittel uit de
kerkelijke fondsen (de kerkfabriek) voort te zetten. Vroeger uit het huis van Berthold, nu uit dat
van de rechter bij de stadsmuur. De rechter heeft de fundatie afgekocht.
6 okt. DE MARTELAAR MARCELLUS. Overleden is de eerwaarde heer Arnold Beijer,
vicaris van deze kerk. Hij heeft jaarrente van één molt rogge gefundeerd uit de Westerhof
geheten hof in Noorddeurningen.
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Gedachtenisviering van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek. Daarvoor is één mud rogge - en
niet meer - bestemd, uit het erf [van Johan ter Huls en het goed van Boïnkhof (Boginchove) ].
Tegenwoordig van Hendrik Scheper in het verleden uit de helft van de goederen van Lentelink
bij Delden.
Heengegaan is Grete van Schoneveld die een achtste van de tienden van Oosterwijk en Wech
geschonken heeft.
Overleden zijn Geert van Bevervorde en zijn vrouw in Weemselo. Ze hebben een fundatie
gevestigd van een tiende part van de erven Mersch en Schuur in De Lutte.
7 okt. PAUS MARCUS. DE MARTELAREN MARCELLUS EN APULEUS. Heengaan van
Lokke, dochter van Johan de Koning. Ze heeft een kwart van de tiende van Groot-Kaverik
gelegateerd.
Overleden is Johan, die Schulte Johan genoemd werd. Hij heeft een jaarrente van één mud rogge
van de akker, de Zandbrede geheten, van Schutte gefundeerd. Tegenwoordig van Johan van
Ruwe of van Geert Bodeker.
8 okt. DE OUDE SYMEON. Overleden is Mechtild, Schaap geheten. Ze heeft zes oude en
goede grossen uit het Veldhuis genaamde huis in de parochie Wierden gefundeerd.
Overlijden van de eerwaarde heer Johan Schaap, kanunnik van de Sint Salvator (kerk in
Utrecht). Hij heeft acht schepel rogge volgens de marktmaat gesticht uit Ensink in Volthe.
Overleden is ridder Hendrik Stellink die een vijfde van de tienden van Reping en Steeg
vermaakt heeft.
In het jaar 1512 is Johan Jeger gestorven die een mud rogge gefundeerd heeft. De fundatie dient
door zijn erven te worden voortgezet.
9 okt. DIONYSIUS EN GEZELLEN.
Plechtige gedachtenis van Hendrik Hoonhorst,
landscommandeur van Westfalen. Daartoe heeft hij een kwart van de tiende van Hillebrandink
in Zenderen nagelaten.
Overlijden van Everard van Bode met de toenaam Broyer, en zijn vrouw Gertrud. Ze hebben een
derde gelegateerd van de tiende van Asveldink in Driene.
10 okt. DE MARTELAREN GEREON EN VICTOR. Plechtige gedachtenisviering van de
eerwaarde heren kanunniken Zweder Humbertink, Johan Bilderbeek en Geert Goedkind.
Daarvoor hebben ze nogmaals een halve mud rogge gefundeerd, op drie tijden door de vicaris
van het Antoniusaltaar te verdelen.
Heengegaan is de eerwaarde heer Zweder Humbertink, kanunnik van deze kerk, die de grove
tiende van het huis Elverkink in Driene gesticht heeft. De smalle tiende is voor de koster die de
klok luidt.
Overleden is Derk ten Toorn die voor zijn eigen zielenheil en dat van Jacob ten Toorn een kwart
van de tiende van Brunink in Lemselo nagelaten heeft.
Heengaan van Arnold Snieder (Sartor) die één mud rogge uit zijn huis gefundeerd heeft.
Tegenwoordig van Willem Schroder. Nu is dat huis van Lambert ter Maat en het betreft de
eerste mud daaruit. De weduwe van Arnold hertrouwde met Herman Kerl en deze verkocht één
mud uit dat huis aan de beheerders (provisoren) van de Plechelmuskerk.
11 okt.
DE MARTELAAR PROBUS.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Willem van
Bevervorde, kanunnik van deze kerk. Daartoe heeft hij de Steenbeek genoemde kotte in De
Lutte gefundeerd. De verdeling dient volgens gebruik plaats te vinden.
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Overleden is Aleid, weduwe van Beernd van Reede. Ze heeft een fundatie gevestigd van één
molt rogge uit de goederen van Groothuis in Hertme <bij Borne>.
In het jaar 1480 valt de sterfdag van Johan Loeth die één schepel rogge uit zijn huis gefundeerd
heeft.
12 okt. DE DRIEDUIZEND MARTELAREN. Overleden zijn Geert Snoye, zijn echtgenote
Fenne en hun zoon Egbert die voor de kinderen, broers en zussen van genoemde Egbert een
jaarlijkse rente van een halve molt gerst uit het erf Ten Brink in Deurningen gefundeerd hebben
en tevens een vijfde van de tiende van Lansink in Lemselo.
Heengegaan is Oda, echtgenote van Willem van Losser. Ze heeft een fundatie van een halve
mud rogge gevestigd [uit het huis van Johan ter Hulst]. Tegenwoordig uit Boïnkhof vroeger uit
het huis van Johan ter Hulst, maar nu een negende van de tienden van Vrielink en Braak.
13 okt. BISSCHOP THEOPHILUS. Overlijden van Johan met de toenaam Twent en zijn
vrouw Gertrud die één molt rogge uit het huis Geerdink in Dulder gesticht hebben. Daarvan
zullen broden uitgedeeld worden.
Overleden is ridder Rudolf Hundeberg. Zijn zoon Rudolf heeft voor zijn zielenrust twee mud
rogge gefundeerd die bij de jaardienst van genoemde Rudolf onder de kanunniken en vicarissen
zullen worden verdeeld. Voor die twee mud zal voornoemde Rudolf de verantwoording dragen
tot hijzelf of zijn erven aan de eerwaarde deken en het Kapittel vierentwintig Rijnse gouden
guldens zullen overhandigen waarmee ze opnieuw een fundatie van twee mud kunnen
vastleggen. Nu uit Frederinkhof en Kogenskotte.
Heengaan van Gertrud Bever die één mud gefundeerd heeft, voort te zetten door de beheerders
van de kerk.
14 okt. PAUS CALIXTUS. Overleden is Mechtild Rikenink die een fundatie van één molt
rogge uit de Westerhof geheten hof in Noord-Deurningen in de parochie Denekamp heeft gevestigd.
Feest van de Heilige Drieëenheid tot dankzegging vanwege de miraculeuze bevrijding van de
stad in het jaar 1572 van de Geuzen. Deken en Kapittel hebben besloten ieder jaar op die dag
een sacramentsprocessie te houden ofwel op de eerstvolgende zondag, op het feest van de
heilige Calixtus. Na de processie zal het Te Deum laudanus (U God loven wij) feestelijk in het
schip van de kerk gezongen worden. De administrateurs (custodes) zullen onder de aanwezige
kanunniken tweeënveertig stuivers verdelen op drie tijden. De kapelaans, koster, organist en
schoolmeesters zullen hierin meedelen, evenals de vicarissen. Deze processie werd voor het
eerst in het jaar 1573 gehouden.
15 okt. DE DRIEHONDERD MARTELAREN. Heengegaan is koster Johan die voor zijn
eigen zielenheil en dat van zijn echtgenote huis naast het kerkhof vermaakt heeft waarvoor
jaarlijks drie schepel zullen worden gegeven. Tegenwoordig van Aleid van Losser.
Overleden is Arnold ter Haar die drie schepel rogge als fundatie gevestigd heeft uit het huis van
[Dagen ter Smeden]. Tegenwoordig van Johan Berndink vroeger van de eerwaarde heer Johan
Beernd van Deventer.
Voor de toelating van de vicaris van de door Simon van Thije gestichte vicarie tot de
presentiegelden is één mud rogge uit Aarninkhof en Bernerink beschikbaar.
16 okt.
DE BELIJDER GALLUS. Overleden zijn Grete van Lage, Gertrud van Elen en
Gostua van Binkhorst. Ze hebben een halve molt rogge uit de goederen van Lasschehof in
Volthe gefundeerd.
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Overlijden van de eerwaarde heer Johan Grijp, priester en kanunnik, die een kwart van de tiende
van Monnikhof (Monekynchoff) gelegateerd heeft. Gedachtenis van de echtgenote van Egbert
Takkink. Ze heeft een kwart van de tiende van Holtwijk in Agelo gefundeerd.
Overleden is Johan, zoon van Menso, vroeger deken van deze kerk. Voor zijn zielenrust bestaat
een fundatie van één mud rogge. Zie onder 10 april.
17 okt. BISSCHOP FLORENTIUS. Heengegaan is Berthe, echtgenote van Peter van Hargelo.
Ze heeft één mud rogge volgens kleine maat als sloptiende gefundeerd uit de vaste tiende van
Wolbertink bij Ulzen.
Overleden is Heilike Groothuis. Haar dochter Delze heeft een stichting van een halve mud rogge
uit de Adamskamp nagelaten.
18 okt. DE EVANGELIST LUCAS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Geert Hollender van Nienburg (Novocastrensis) in het bisdom Munster, vicaris van het
Driekoningenaltaar. Hij heeft een jaarrente van de helft van twee mud rogge uit de hofstede van
Tijthof in Rossum als fundatie gevestigd, op drie tijden te verdelen, zoals gebruikelijk is. Nog
tijdens zijn leven heeft hijzelf deze plechtige gedachtenis ingesteld.
Overleden is de eerwaarde heer Reinold van Coevorden die voor de kanunniken en vicarissen de
grove en de smalle tiende van het huis Lowik in Rossum gefundeerd heeft alsmede één molt
rogge uit de kloosterhof van de eerwaarde heer Albert Hoveken <in een ander memorieboek
Hendrik van Meschede>.
Heengegaan zijn Steven ten Oorde en zijn echtgenote Aleid die voor de kanunniken en
vicarissen de grove en de smalle tiende van het erf Holling in Halle in de parochie Ulzen
vermaakt hebben.
Overleden is de eerwaarde heer Otto ten Toorn, kanunnik van deze kerk, die in het jaar des
Heren 1451 anderhalve molt rogge gefundeerd heeft uit de Roggenkamp geheten kamp van
Pelgrim ten Toorn. Tegenwoordig uit de tienden van Hesselink en Klarink in Mander.
19 okt.
DE MARTELAAR LUCIUS.
Gedachtenis van de eerwaarde proost Hubert.
Daarvoor zal jaarlijks één mud rogge uit de goederen van Menso ten Toorn verdeeld worden.
Uit de tienden van Henrikink en Hampsink.
Gedachtenisdienst van de eerwaarde heer Jacob Stagge waarvoor een zesde van de tiende van
Wensink in Borne bestemd is.
Heengaan van Oda van Eme die een halve molt rogge gesticht heeft uit het huis van [Johan
Brunink bij het kerkhof; nu uit het huis van de kleermaker Menso ten Toorn]. Tegenwoordig van
Geert Baardscheerder voordien van Beernd Steenhouwer bij het kerkhof.
20 okt. DE MARTELAAR MAXIMUS. Overleden is Talle, dochter van Johan Koning. Ze
heeft een derde van de tiende van Hesselink in Rossum gefundeerd.
Overlijden van de eerwaarde heer Johan Luttinkhuis, kanunnik en priester, die één mud rogge
gesticht heeft [uit de hof in Denekamp]. Tegenwoordig uit Lotgerink in Hasselo en Wildehuis in
Deurningen. Vroeger uit Dubbelink en Stenebrink.
Heengegaan is Rutger van Beesten die een stuk akkerland, gelegen in de Berghuizer Esch en
met een waarde (=opbrengst) van dertien stuiver, nagelaten heeft.
21 okt.
DE ELFDUIZEND MAAGDEN.
Feestelijke viering van de nagedachtenis van
Rudolf van Bevervorde, vroeger kanunnik in Oldenzaal. Daartoe heeft hij de grove en de smalle
tiende van het huis Zwerink (Swederinc) in Losser gelegateerd, te verdelen onder de
aanwezigen.
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Overleden is Egidius van Enghuizen, priester van deze kerk. Hij heeft een vijftiende part van de
goederen van Abrahamink vermaakt.
22 okt. BISSCHOP SEVERUS. Overleden is de eerwaarde priester Konraad van Hengelo die
nogmaals een jaarrente van een halve mud rogge uit de goederen van Wolberting in Woolde
gefundeerd heeft.
Nagedachtenis van de eerwaarde Johan van Beveren waarvoor hij een mud rogge gesticht heeft
uit Heuvel in Gammelke.
23 okt. BISSCHOP SEVERINUS. In het jaar des Heren 1448 is Ludolf Wonder, deken van
deze kerk, gestorven. Hij heeft een fundatie gevestigd van de grove en de smalle tiende van de
goederen van Deterink (Detardinck) in Lemselo.
24 okt. DE MARTELAAR FELIX. Heengegaan zijn Gerlach met de toenaam Boliken en
zijn vrouw Aleid. Voor hun gedachtenis zal een tiende part van de tiende van Hoikink met de
kotte bestemd zijn.
25 okt.
DE MARTELAREN CRISPINUS EN CRISPINIANUS. Overleden is secretaris
Frederik van Dijk die een jaarrente van één molt rogge uit Klein-Huls in Beuningen in een
fundatie heeft laten vastleggen.
Gedachtenisdienst voor de eerwaarde priester Thomas Ruwe. Zie hiervoor verderop onder
Kerstmis.
26 okt.
BISSCHOP AMANDUS. Overleden is Eghard, Ramsberg van Duderstad geheten,
kanunnik van deze kerk. Hij heeft één molt rogge conform de marktmaat gefundeerd uit het
kloosterhuis van de eerwaarde deken Geert ten Bussche vroeger van Hendrik Bekker.
Overlijden van Aleid van Binkhorst, echtgenote van Herman. Ze heeft een kwart van de tiende
van Smedink in Driene nagelaten.
27 okt. CHRYSANTHUS EN DARIA. VIGILIE. Overleden is Willem Beek, priester en
kanunnik, die één mud rogge uit het huis van Walter Bekker heeft gesticht, tegenwoordig uit het
huis van Hendrik Rasecop.
Er zijn gelden ter beschikking gesteld voor het kleine orgel. De kerkfabriek zal hiervoor garant
staan.
Heengegaan is Lubbert ter Walstede die een fundatie gevestigd heeft van één gouden oort uit
Henrikink in Lemselo.
28 okt.
DE APOSTELEN SIMON EN JUDAS. Plechtige gedachtenisviering voor de
eerwaarde heer Derk Rijsenbeek, kanunnik van deze kerk en pastoor te Ootmarsum. Daarvoor
heeft hij één molt rogge uit de goederen van Ter Steege in Rossum gefundeerd, op drie tijden te
verdelen: na de eerste vespers, na de metten en na de mis. In een ander memorieboek: een
negende van de helft van de tienden van Vrielink en Braak.
29 okt.
BISSCHOP NARCISSUS. Overleden is Elverik Geerdink die samen met zijn
vrouw Fenne een jaarrente van vier goudstukken - van gangbare munt - uit het erf van Johan
Hoksberg gefundeerd heeft. In een ander memorieboek: van Johan Beernd van Deventer.
Heengegaan is Mette Wonder die een mud rogge gesticht heeft uit de goederen van Weegink en
Dikink in De Lutte. Tegenwoordig van Egbertink in Hasselo, Schoppe in Gammelke en Kotte in
De Lutte.
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Overlijden van de eerwaarde heer Hendrik Vedder, vicaris van deze kerk, die één mud rogge
gefundeerd heeft, voort te zetten door de eerwaarde heer Johan van Beveren, of door Hendrik
van Meschede.
30 okt. BISSCHOP GERMANUS. Overleden is ridder Beernd van Zebelinge die één molt
rogge gefundeerd heeft. Daarvoor zal de vicaris van het Heilig-Kruisaltaar verantwoordelijk
zijn.
31 okt. DE MARTELAAR QUINTINUS. VIGILIE. Overleden is Johan Stikker die samen
met zijn vrouw en kinderen een fundatie van jaarlijks één molt rogge gesticht heeft uit de goederen [van Gertrud van Heiden]. Tegenwoordig uit Wesselink in Dulder.

De maand november
1 nov.
ALLERHEILIGEN. DE MARTELAAR CAESARIUS. Aleid Beijer heeft een
zevende van de goederen van Lutke-Bavel gefundeerd voor de gedachtenisviering van alle
overleden gelovigen op de feestdag van Allerheiligen.
In het jaar des Heren 1479 is de eerwaarde heer Menso Kotte, vicaris van deze kerk, gestorven.
Hij heeft een negentiende deel van de tienden van Henrikink en Hampsink gelegateerd.
2 nov. EUSTACHIUS EN ZIJN GEZELLEN. ALLERZIELEN.
3 nov. BISSCHOP HUBERTUS. Gedachtenis van de twee priesterbroers Christiaan en Peter
van Weerselo die een fundatie van jaarlijks twee mud gerst uit de Adamskamp gevestigd hebben.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Bilderbeek. Daarvoor is één mud rogge bestemd [uit
het erf Huls en het goed van Beuningerhof]. Tegenwoordig uit de goederen van Slaghorst,
Broekhuis en Bolieskamp in Beuningen.
4 nov.
BISSCHOP AMANTIUS. Heengegaan is de eerwaarde heer Hendrik van Awijk
(Singraven), kanunnik van deze kerk, die een tiende part van de tienden van Hoikink met de
kotte geschonken heeft.
5 nov.
DE PROFEET ZACHARIAS. Overleden is Wibbe Stenger. Ze heeft een fundatie
gevestigd van één molt rogge uit de goederen van Ensink in Volthe.
Heengaan van Liesbeth Peeze (Puezen), echtgenote van Bruno van Dulder. Ze heeft een halve
mud rogge uit een kotte met de naam Schoppe in Gammelke gefundeerd.
6 nov. DE MARTELAAR FELIX. DE BELIJDER LEONARDUS. Overleden is Gozewien,
echtgenote van Pelgrim ten Toorn. Ze heeft één mud rogge uit de goederen van Ter Bente en
Frederinkhof gesticht.
In het jaar 1506 is Reiner Schulte gestorven, de officiaal van de proost. Hij heeft één mud rogge
gefundeerd, voor te zetten door zijn erven. De helft is door Herman Schaap, de bezitter van het
huis, afgekocht. De andere helft is te bevragen bij Everhard ter Mollen en Johanna, dochter van
Reiner, die met Everhard is gehuwd. De eerwaarde heer Virsen meent te weten dat ze die helft
heeft afgekocht, en wel in het jaar 1557.
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7 nov.
BISSCHOP WILLIBRORD.
Plechtige viering van de nagedachtenis van de
eerwaarde heer Hendrik van Karsem. Daarvoor heeft hij de tiende van Zanderink in Stuterslo in
de buurschap De Lutte geschonken, de grove en de smalle tiende. Hieruit zullen twee solidi
verstrekt worden aan de kanunniken die aan de metten deelnemen.
Overleden is ridder Hubert van Laar, vader van de eerwaarde proost Hubert. Hij heeft een
stichting van één mud rogge gevestigd uit de goederen van Wilbertink in Woolde.
Heengegaan is Geert van Thije die een fundatie heeft gevestigd, zoals eerder onder Sint Petrus'
Stoel is beschreven.
8 nov. DE VIER GEKROONDEN. Heengaan van Aleid van Drunten, oftewel Willems. Ze
heeft een jaarrente van één mud rogge gefundeerd, een fundatie die voortgezet moet worden
door Frederik Brand, secretaris van Oldenzaal.
9 nov.
DE MARTELAAR THEODORUS.
Gedachtenis van Geert Grawert en zijn
echtgenote Hille. Ze hebben de grove tiende van het huis Schoppendaal in Dulder vermaakt
waarvan de helft nu zal worden verdeeld maar de andere helft voor de gedachtenis van de ouders
van genoemde Geert bestemd is.
10 nov. DE MARTELAAR MODESTUS. Overleden zijn Willem Snuver, zijn echtgenote
Tibbe en zijn kinderen Derk en Tibbe. Ze hebben een derde van de tiende van Veldink in
Reutum geschonken.
Heengegaan is Delze Groothuis die één mud rogge uit de Adamskamp heeft gesticht.
In het jaar 1503 is Bernard van Meschede gestorven, deken van de Grote Kerk in Munster en
kanunnik van deze kerk. Voor zichzelf en zijn ouders heeft hij een jaarlijkse mud tarwe
gefundeerd uit de halve tiende van Engelbertink in Rossum. Uit deze fundatie zal brood verdeeld
worden. Deze halve tiende is gekocht door de erven van Rembert Haksberg en zijn weduwe
Fenne.
11 nov.
BISSCHOP MARTINUS. Overleden is Grete Grubbe die één mud rogge uit de
goederen van Grubbe in Fleringen heeft gefundeerd.
12 nov. DE BELIJDER LEBUINUS. Plechtige gedachtenisviering van Arnold van Almelo
waarvoor hij de helft van de halve tiende van Meulman in Volthe geschonken heeft.
13 nov. BISSCHOP BRICTIUS.
14 nov. DE MARTELAAR CLEMENS. Overleden is Bertha, echtgenote van Albert Schulte.
Ze heeft een jaarlijkse opbrengst van een halve molt rogge uit de hof in Geesteren gefundeerd.
Van ons is heengegaan het klopje Ida van der Breden die een fundatie van één mud rogge uit het
huis van Hessel Vrouwink gevestigd heeft. Het huis was vroeger van Kruzenallert, en nu van
Geert Puester.
15 nov. DE BELIJDER OTHMARUS.
16 nov.
BISSCHOP EUCHARIUS. Overleden is de eerwaarde heer deken Hendrik van
Vollenhove. Deze heeft anderhalf vat boter en één gans uit de kotte Duvendal in De Lutte
gefundeerd op zijn jaargedachtenis, in ontvangst te nemen door de administrateurs. (Een kruik is
gelijk aan zestien kop en een kop is drie pond. Dat komt neer op een totaal van tweeënzeventig
pond.)
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Heengegaan is Herman Kremer die één mud rogge uit het huis van Anton Nitert aan de
Bisschopsstraat bijgedragen heeft. Tegenwoordig Giselink in De Lutte.
17 nov. BISSCHOP DIONYSIUS. Gedachtenis van proost Hubert. Daarvoor staat de helft
van de tiende van Assink bij Ulzen ter beschikking.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Jacob Stagge waarvoor een zesde van de tiende van
Wensink in Borne bestemd is.
Gestorven is Engele Wonder die één mud rogge uit het gasthuis in Oldenzaal gefundeerd heeft.
18 nov.
DE JEUGDIGE ROMANUS. OCTAAF VAN MARTINUS.
Plechtige
gedachtenisviering van de eerwaarde heer Eghard van Ramsberg van Duderstad, kanunnik van
deze kerk. Daarvoor heeft hij de helft van de tiende van Wesselink in Deurningen gefundeerd.
19 nov. DE WEDUWE ELIZABETH. Plechtige gedachtenis van de eerwaarde heer Arnold
van Karsem. Daarvoor heeft deze één molt mout (brasium) uit het erf Egbertink in Rode in De
Lutte gefundeerd.
20 nov. PAUS PONTIANUS. Overleden is Jutte van Bevervorde die één mud rogge heeft
gesticht uit de vicarie van het Drie-Koningenaltaar.
21 nov. DE MARTELAAR RUFUS. Gestorven is Nicolaas van Welveld die een kwart van
de tiende van Hoge Kavik heeft vermaakt.
Feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria. Daarvoor heeft de eerwaarde magister
Johan Donslager, deken van deze kerk, één mud rogge uit Herseveld bij Delden gefundeerd. Uit
deze fundatie zullen broden verdeeld worden.
22 nov. DE MAAGD CAECILIA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Jacob
Stagge waarvoor hij tweederde van de tiende van Klein-Hegehuizen gelegateerd heeft.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan van Beveren. Daarvoor heeft hij een mud rogge uit
Heuvel in Gammelke gefundeerd.
23 nov.
PAUS CLEMENS.
Plechtige gedachtenisviering van Arnold van Steenwijk
waarvoor deze één pond Leuvense penningen heeft gesticht uit het kloosterhuis van de
eerwaarde heer Herman Bever, te verdelen onder de aanwezigen. <Nu van de eerwaarde heer
Beernd Kerkering>. Deze eerwaarde heer Arnold (Hermannus geschrapt) heeft verordend dat bij
de tweede vespers op de feestdag van Clemens en op de dag daarna weer zijn gedachtenis zal
worden gevierd. Daarvoor heeft hij een fundatie gevestigd van een kwart van de tiende van
Onland (Ulland) bij Oldenzaal en tevens van een halve molt rogge uit de vaste tiende van
Harbertink in Fleringen, te verdelen onder de aanwezige kanunniken.
Overleden is de eerwaarde priester Konraad van Loon die een halve mud rogge nagelaten heeft
uit het huis van [Fenne Dalkate bij de markt]. Tegenwoordig van Menso Kleermaker (Sartor).
Nu uit de tienden van Henrikink en Hampsink.
24 nov. DE MARTELAAR CHRYSOGONUS. Heengegaan van ons zijn Johan die Korte
van Langen en Katharien van Godelinchem die een tiende part van de goederen van Vlasbekke
in Losser gelegateerd hebben.
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25 nov.
DE MAAGD KATHARINA. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Willem van Bevervorde waarvoor hij de kotte, Smelingskote geheten en in Volthe gelegen,
geschonken heeft. Deze kotte betaalt nu één molt rogge conform de marktmaat.
Overleden is Willem van Koldenbrook die een zevende van de tienden van de hofstede in Hilten
en Hartgerink nagelaten heeft.
Gedachtenis van de priester Thomas van Ruwe, zoals verderop onder Kerstmis beschreven.
In het jaar 1488 is de eerwaarde heer Hendrik van Beesten gestorven die één molt rogge uit
Lambertink in De Lutte gesticht heeft.
26 nov. PAUS LINUS. Overleden is de knecht (van het Kapittel) Hubert die de tiende van
Kokenberghe in De Lutte vermaakt heeft, te verdelen onder de aanwezigen.
Heengegaan is Ludolf Grawert die voor zijn gedachtenis en die van zijn echtgenote Lammeke
een vijfde van de tienden van Reping en Steghe in Agelo geschonken heeft.
27 nov. DE MARTELAAR AGRICOLA.
28 nov. DE MARTELAAR MANSUETUS.
In het jaar 1475 verordende de eerwaarde heer Wenemar van Beveren, kanunnik te Munster en
Oldenzaal dat steeds op de laatste zondag na Pinksteren het feest van de Heilige Drieëenheid zou
worden gevierd. Daarvoor heeft hij een negentiende part van de tienden van Henrikink en
Hampsink geschonken.

29 nov. BISSCHOP RADBOUD. VIGILIE. Overleden is Johan Lephard, pastoor te Losser die
één molt rogge uit het kloosterhuis gesticht heeft [van de eerwaarde heer Johan Brand].
Tegenwoordig van de eerwaarde heer Ludolf ten Toorn. In een ander memorieboek: van de
eerwaarde heer Johan van Deventer.
30 nov. DE APOSTEL ANDREAS.

De maand december
1 dec. BISSCHOP PELAGIUS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer Johan
Bilderbeek, oftewel Gherburgis. Daarvoor is één mud rogge bestemd uit de goederen van
Schalkhorst, alsmede andere in Beuningen.
2 dec. DE MARTELAREN VERUS EN SECURUS. Overleden is Arnold Koster uit Almelo
die één molt rogge conform de marktmaat uit de vaste tiende van Hazebekke bij Ootmarsum
gefundeerd heeft.
Gedachtenis van Hendrik Spillenrump, oftewel Ten Oorde, en zijn ouders. Daartoe heeft hij de
helft van de tiende van Retberg in Albergen vermaakt.
3 dec.
DE MARTELAAR CLAUDIUS. Gestorven zijn Johan van Laar en zijn echtgenote
Jutte die een tiende deel van de goederen van Vlasbekke bij Losser nagelaten hebben.
4 dec.
DE MAAGD BARBARA. Plechtige gedachtenisviering van Johan Hoksberg,
kanunnik van deze kerk. Hiervoor heeft hij een vijfde van de goederen van Abrahamink in
Agelo gelegateerd, op drie tijden te verdelen.
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Overleden is Rembert, broeder van de Orde van de boetelingen, die een stichting van een achtste
van de tienden van Oosterwijk en Wech (ter Weghe) in Dulder heeft gevestigd.
Gestorven is Ludof Asbeek. Voor zijn gedachtenis is een derde van de tiende van KleinHulswijk bij Enschede bestemd.
5 dec.
DE MARTELAAR DALMATIUS. Overlijden van Lutgarde Depenbroek. Ze heeft
een zevende van de tiende van Herink in Rossum gefundeerd.
In het jaar 1416 is de eerwaarde heer Hendrik Hond van ons heengegaan, deken van deze kerk,
die de helft van de tiende van Berg gesticht heeft.
Heengaan van Stine, echtgenote van Nicolaas Overhagen. Ze heeft nogmaals een halve mud
rogge uit Klein-Hulscher in Borne gefundeerd.
6 dec.
BISSCHOP NICOLAAS.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde heer
Arnold van Essche, kanunnik van deze kerk. Hij heeft hiertoe de grove en smalle tiende van
Everink vermaakt waarvan één molt rogge bestemd is om de godslamp voor het Heilig
Sacrament langer te laten branden. Tevens heeft hij de tiende van enkele akkers gefundeerd, die
als Des Vrijenland aangeduid worden.
7 dec.
OCTAAF VAN DE HEILIGE ANDREAS. Gestorven zijn Lubbert Koster en zijn
vrouw Gertrud die een zesde van de tiende van Leusink in Driene gefundeerd hebben.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan Pijl waarvoor één molt rogge bestemd is uit de
goederen van Johan Hoksberg, door hem voort te zetten. Vroeger een zesde van de tiende van
Morsink in Dulder.
Overleden is de eerwaarde heer Herman Timmerman (Faber), onderpastoor van deze kerk, die
voor zichzelf en zijn ouders één mud rogge uit Frederinkhof en Kogenskote gefundeerd heeft.
8 dec.
ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD. Plechtige gedachtenisviering van
de eerwaarde heer Philips van Almelo, proost van de (Utrechtse) Salvatorkerk. Voor zijn
nagedachtenis heeft hij een kwart van de tiende van Onland bij Oldenzaal geschonken.
9 dec.

ABT CYPRIANUS.

10 dec. DE MAAGD EULALIA. Overlijden van Steven van Ansem, Toniken (Tunnyken)
genaamd, en zijn echtgenote Berthe die een derde van het erf Dalhuis in De Lutte bijgedragen
hebben.
In het jaar 1409 is de eerwaarde deken Werner Slij gestorven. Voor zijn nagedachtenis zal een
tiende part van de tiende van Weernsink verdeeld worden.
Heengegaan is Daje ter Smeden. Ze heeft een halve mud rogge gefundeerd uit haar huis dat
vroeger van Johan van Deventer was.
Gedachtenis van Aleid van Essche en haar ouders waarvoor ze één mud rogge gefundeerd
hebben uit de goederen van Wilbertink in Woolde.
Overleden is Zwene Gerbert, moeder van de eerwaarde heer Arnold Wonder. Ze heeft een
jaarrente van een halve mud rogge uit het erf en goed van Johan Wonder gefundeerd. Nu een
tiende van de tiende van Alink (Adelinc).
11 dec. PAUS DAMASUS. Gedachtenis van de eerwaarde Johan van Drunten, priester en
kanunnik van deze kerk. Hiervoor is één mud rogge beschikbaar uit Engelbertink bij Delden.
Deze jaardienst vindt plaats op 14 juli.
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12 dec. BISSCHOP PAULUS. Gedachtenis van Johan Grawert, zijn vrouw Ida, hun zoons
en dochters. Voor de viering daarvan heeft Geert, zoon van voornoemde echtgenoten, de helft
van de grove tiende van Stopendaal in Dulder geschonken.
13 dec. DE MAAGD LUCIA. Overleden is Zwene Stegge die één mud rogge uit de tuin van
Roterd buiten de Bisschopspoort gefundeerd heeft. Nu een kwart van de halve tiende van Roderdink.
[Gestorven is Grete van Beesten, echtgenote van Rutger van Beesten. Ze heeft één mud rogge
gefundeerd, door haar zoon Johan Schulte] voort te zetten.
14 dec.
DE MARTELAAR ISIDORUS. Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde
proost Hubert waarvoor de helft van de tiende van Assink bij Ulzen bestemd is.
Plechtige gedachtenisviering van Jacob Stagge waarvoor een zesde van de tiende van Wensink
in Borne zal dienen.
In het jaar 1528 is de eerwaarde heer Hendrik Becker gestorven, kanunnik en senior. Hij heeft
een jaarrente van één mud rogge gefundeerd waaruit broden zullen worden verdeeld onder de
aanwezige kanunniken en vicarissen. Tegenwoordig uit het vruchtgebruik van de Kapittelheren.
- Tevens heeft hij op de zelfde dag een mud rogge uit Humbeke ter beschikking gesteld voor de
celebranten.
15 dec.
DE MARTELAAR VALERIANUS. Gedachtenis van de eerwaarde heer Willem
van Bevervorde. Voor de viering daarvan heeft hij een derde van de tiende van Asveldink in
Driene bijgedragen.
In het jaar 1491 is een dapper man tijdens oorlogshandelingen heengegaan, Rudolf van
Bevervorde. Hij was het hoofd van het hof van de hoogeerwaarde heer David, bisschop van
Utrecht en rentmeester (reddituarius: beambte die voor de inkomsten verantwoordelijk is) van
het gebied van Twente. Hij fundeerde twee mud rogge uit Gerseveld bij Delden.
16 dec.
ANANIAS, AZARIAS, MISAEL. Gedachtenis van de eerwaarde heer Garduncus,
kanunnik en priester van deze kerk.
Daarvoor heeft deze twee mud rogge uit Hasselo gefundeerd. Tegenwoordig uit de tienden van
Hampsink en Henrikink in Lemselo.
Gedachtenis van de eerwaarde heer Johan van Beveren, kanunnik van deze kerk. Voor de
viering daarvan heeft hij één Rijnse gulden uit Leferink in Oele beschikbaar gesteld, door de
administrateurs te verdelen.
17 dec.
DE MARTELAAR LAZARUS. Heengegaan is Nicolaas Overhagen die nogmaals
een halve mud rogge uit de goederen van Klein-Hulscher in Borne heeft gefundeerd.
In het jaar 1476 is Nicolaas van Overhagen gestorven, zoon van genoemde Nicolaas. Voor
zichzelf en zijn echtgenote Aleid heeft hij zes schepel gesticht uit de tiende van Gersink in
Mander en één schepel uit het huis van Geert Ensink bij de stadsmuur.
18 dec.
BISSCHOP CANTIANUS. Overleden is Johan ter Berket, vicaris van deze kerk,
die een kwart van de halve tiende van Reurink (Roderdinc) in Deurningen nagelaten heeft.
19 dec.
DE MARTELAAR NEMESIUS. Heengaan van Grete, zus van Zweder, die een
vijfde van de tiende van Kevelham bij Goor gelegateerd heeft - nu van Duvelshof in De Lutte.
Zie hieronder op 20 december.
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20 dec. VIGILIE. Overleden is Grete, zus van Zweder. Ze heeft een vijfde van de tiende van
Kevelham bij Goor vermaakt.
21 dec.
DE APOSTEL THOMAS. In het jaar 1549 is overleden de eerbiedwaardige man
..tonius van Drolshagen, kanunnik van deze kerk, die een mud rogge ter beschikking gesteld
heeft ... (enkele letters door vlekken onleesbaar).
22 dec.
DE DERTIG MARTELAREN, Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde
heer Johan van Beveren waarvoor hij één mud rogge gefundeerd heeft uit Heuvel in Gammelke.
Plechtige gedachtenisviering van de eerwaarde proost Siebert Rijswijk waarvoor hij een fundatie
met een rente van één Rijnse goudgulden uit Klein-Westerik gevestigd heeft.
23 dec.
DE TWINTIG MARTELAREN. Gestorven is de eerwaarde Balderik <van Kleef>,
bisschop van Utrecht en stichter van het Kapittelcollege in Oldenzaal. Hij heeft de helft van de
tiende van Boderik in Lonneker geschonken, alsmede een derde van de tiende van Rouwhof in
Hasselo.
Overleden is Lummeke van Schoneveld. Ze heeft een achtste van de tienden van Oosterwijk en
Wech nagelaten.
De hoogeerwaarde Balderik heeft in het jaar 954 het Kapittelcollege van Sint Plechelmus
gesticht en het lichaam van Sint Plechelmus van Sint Pietersberg bij Roermond naar Oldenzaal
laten overbrengen. Gedurende 59 jaar heeft hij het bisschopsambt vervuld.
24 dec.
VIGILIE.
Heengegaan is Bruno van Dulder die één mud rogge voor zijn eigen
zielenheil en dat van Grete van Warmelo gefundeerd heeft [van de goederen van Noordhof in
Dulder], alsmede een kwart van de goederen van de helft van Stuterlink in Wilsum.
Overleden is Arnold Jeger die één mud rogge gesticht heeft, voort te zetten door Arnold Knijp.
25 dec.
DE GEBOORTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS. De eerwaarde heer
Steven Beijer, kanunnik van deze kerk, heeft voor de kanunniken, en voor de vicarissen alsmede
voor de koorgezellen die bij de gezongen dageraadsmis van onze Meesteresse de Heilige Maagd
Maria aanwezig zijn, één molt rogge conform de marktmaat gefundeerd. Als sloptiende komt
deze uit de vaste tiende van het huis Onstedink (Unstedinc) bij Ulzen.
Overleden is Thomas Ruwe, vicaris van de kerk van Deventer. Hij heeft de grote kelk van het
hoofdaltaar met de pateen geschonken en de grote zilveren ampullen. Daarvoor zal elke maand
zijn gedachtenis en die van zijn ouders bij hun graf worden gevierd.
26 dec.

STEPHANUS, DE EERSTE MARTELAAR.

27 dec.
SINT JAN DE EVANGELIST. Overleden is Geert van Dulder, deken van deze
kerk, die de helft van de tiende van het huis Steeg in Rossum geschonken heeft.
Overlijden van de eerwaarde kanunnik en priester Gharduncus.
Gestorven is Aleid ten Mersche die een halve mud rogge gefundeerd heeft uit het huis en de tuin
van Swarte Johan buiten de Deurninger Poort geheten poort <nu uit de tiende van Henrikink en
Hampsink>.
28 dec.
DE HEILIGE ONSCHULDIGE MARTELAREN (Onnozele kinderen). Overleden
zijn Fenneke, moeder van de eerwaarde Hendrik van Weerselo, en zijn vader Goswien. Ze
hebben één mud rogge volgens de marktmaat uit het huis Geerdink in Dulder gefundeerd.
61

Gestorven is Talle Pothof die één mud rogge uit het huis van Gertrud van Heiden en haar tuin,
Rozengaarde geheten, heeft geschonken in een ander memorieboek: uit Hesselink in Driene,
tegenwoordig uit Egbertink in Hasselo, Schoppe in Gammelke, Kotte in De Lutte.
29 dec.
DE MARTELAAR THOMAS. In het jaar des Heren 1440 is de eerwaarde heer
Johan Gherburgis, oftewel Bilderbeek, priester en kanunnik van deze kerk, gestorven. Hij heeft
een fundatie gevestigd van één molt rogge uit de goederen van Leferink in Oele, en tevens van
twaalf mud rogge voor de viering van zijn gedachtenis: één mud in iedere maand het jaar rond.
Verder één molt rogge uit Lasschehof, Rolink en Strehof.
Overleden zijn Bolte Platemaker en zijn vrouw Zweneke. Ze hebben een zevende van de tienden
van de hof in Hilten en Hartgerink nagelaten.
30 dec.

BISSCHOP PERPETUUS.

31 dec. BISSCHOP SILVESTER. Overleden is de eerwaarde heer Arnold Riquinync die
een tiende part van de goederen van Mersch en Schuur in De Lutte heeft geschonken, alsmede
twee molt rogge voor de plechtige Voetwassing (Mandatum) op Witte Donderdag. Deze kunnen
met voorrang verkregen worden uit de voornoemde goederen van Mersch en Schuur.
Heengegaan is Stine, de moeder van de eerwaarde kanunnik Lefert Kluppel. Ze fundeerde een
halve mud rogge uit erf en goed van Beernd Zwaferink.
Overlijden van de eerwaarde heer Geert Toppink, deken van deze kerk, die één mud uit
Frederinkhof en Kogenskotte gesticht heeft. Eveneens heeft hij verordend dat op de maandagen
in aansluiting aan de metten in het koor de mis voor de gelovige zielen moet worden gezongen.
In het geval een feest dit niet toelaat, moet deze mis worden gelezen. Daartoe heeft hij een rente
van tien mud rogge bij fundatie gevestigd, uit voornoemde goederen te ontvangen en door de
administrateurs uit te delen. Voor het luiden van de klok zal daarvan één mud aan de koster
gegeven worden. Aan twee kanunniken moet worden opgedragen deze misviering te regelen. De
een zal samen met twee studenten de koorzang verzorgen, de ander zal de mis zingen. Voor de
verlening van het recht hiertoe en voor brood en wijn in die mis heeft de deken twee mud rogge
gefundeerd.
In het jaar 1628 is de eerwaarde heer Hendrik Vorden gestorven, deken van deze kerk. Door zijn
executeur-testamentair, de eerwaarde kanunnik Ludolf Brunesius, liet hij driehonderdvijf
Brabantse guldens uitbetalen. Het Kapittel zal de jaarlijkse rente daarvan deels op de dag van de
jaardienst of - als deze niet kan worden gehouden - een dag eerder, onder de kanunniken en
vicarissen verdelen. De deken ontvangt een dubbele portie, namelijk negen gulden, waarin zij
die in het koor aanwezig zijn en die celebreren voor de ziel van de stichter van deze fundatie
zullen meedelen. Deels zullen ook negen gulden, zoals boven vermeld, op het feest van de
heilige Augustinus - de achtentwintigste augustus - op drie tijden verdeeld worden, wat ook op
de geëigende plek is opgetekend.

De eerwaarde heer Hendrik Hont, deken van deze kerk
In het jaar des Heren 1416, op de vooravond van het feest van de heilige bisschop Nicolaas, is
de eerwaarde heer Hendrik Hont uit Arnhem overleden, deken van deze kerk. Moge zijn ziel
rusten in vrede.
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Hier in de kerk heeft hij de vicarie van de heilige Maria Magdalena gesticht en deze rijkelijk
begiftigd.
Via een fundatie heeft hij laten vastleggen dat er jaarlijks één grote waskaars beschikbaar zou
zijn en dat er drie gedachtenisdagen in het koor zouden worden gehouden.
Verder heeft hij veertig oude schilden, de geldmunt van de Franse koning, belegd om zodoende
blijvend jaarlijkse inkomsten van vijf mud rogge ten behoeve van de vijf altaren in de kerk zeker
te stellen.
Tevens heeft hij tien banden met boeken geschonken, allereerst een prachtig uitgevoerde bijbel
in vier banden.
Voorts één lectionarium of passionale (boek met verhalende levensbeschrijvingen) van de
apostelen.
Tot deze reeks behoren ook één psalmboek en één graduale die vóór de deken (in de koorbank)
liggen.
Alsmede de helft van een missaal, namelijk het deel voor de wintertijd.
Daarbij sluit een evangelieboek aan waaruit dagelijks tijdens de mis het evangelie gelezen
wordt.
Ten slotte een boek met de commentaar van de heilige Gregorius (paus van 590-604) op de
profeet Ezechiël.
Bovendien heeft hij zijn fraaie fluweelrode cappa met de bijbehorende gesp aan de kerk
nagelaten. Dit rode gewaad met de bijpassende dalmatieken (tunieken) heeft hij zelf uitgezocht,
uitgesneden en eigenhandig aaneengenaaid.
Ook heeft hij met grote kennis van zaken een register van de kapittelheren samengesteld waarbij
hij een scheiding aanbracht tussen de goederen die op de verdeling betrekking hebben en de
goederen die voor de presentierevenuen worden aangewend. Hij was immers de eerste die bijna
al de gegevens waarover we in verband met de goederen van de kerk beschikken moeizaam uit
notitieboekjes en registers bijeengebracht heeft. Moge zijn ziel in vrede rusten.
Terecht zullen we voor hem bidden, want hij heeft ons een goed voorbeeld nagelaten. Laat dat
voor ons een stimulans zijn om ook zulke daden te stellen.

Toen wij, deken en Kapittel, op woensdag achtentwintig augustus, sterfdag van Sint Augustinus,
van het jaar des Heren 1409, in ons kapittelhuis als Kapittel bijeengekomen waren in een
officiëel aangezegde vergadering, hebben wij, deken en Kapittel, aan de eerwaarde Rembert van
List, deken en kanunnik van de Sint Lebuïnuskerk te Deventer - stad die behoort tot het bisdom
Utrecht - het volgende beloofd. Aangezien hij daarop aandrong en dat verzocht omwille van
God en Zijn Moeder, zijn wij tot in lengte van dagen verplicht en gehouden - wijzelf en onze
vicarissen en koorgezellen - op iedere maandag na de completen de antifoon Tota pulchra es,
amica mea (Je bent zo mooi, vriendin van mij: Hooglied 1,14) in te zetten en volledig te zingen.
Verder eveneens op elke dag in maart na de completen de antifoon Alma Redemptoris mater
(Milde moeder van onze Verlosser: tekst van Herman Contractus van Reichenau) tot het einde te
zingen. En zo ook wekelijks op alle vrijdagen plechtig de antifoon Salve Regina (Wees gegroet,
koningin: tekst van Herman Contractus van Reichenau) aan te heffen en volledig te zingen met
de verzen en gebeden die bij elk van deze antifonen horen.
Deze eerwaarde heer Rembert heeft omwille van God en zijn zielenheil ons in baar geld honderd
nu gangbare guldens geschonken en vermaakt.
Daarmee wilde hij vaste jaarlijkse inkomsten kopen om een verdeling onder de afzonderlijke
kanunniken, vicarissen en koorgezellen veilig te stellen. Daarvoor moeten ze wel in het koor
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aanwezig zijn en genoemde antifonen of een speciale daarvan zingen. Betreffende de
voorafgaande tekst is iedere arglistige interpretatie en tegenstrijdigheid buiten te sluiten.

(Hierna volgt nog het SUPPLEMENT; zie aldaar).

Laatste wijziging: zat. 7 febr. 2015: GG
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