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Inleiding
Veel mensen die in Twente stamboom-onderzoek doen, komen terecht op een flink aantal
boerenerven waar voorouders hun jeugd of volwassenheid hebben doorgebracht. Naast
genealogische gegevens is het ook altijd een uitdaging om meer te weten te komen over de
omstandigheden waaronder deze voorouders hebben geleefd. Dat laatste is vaak een ingewikkelde
zoektocht naar thans verdwenen rechtssystemen en omstandigheden. Dit boek wil per boerderij
sporen aangeven in welke archieven en publicaties men gericht onderzoek kan doen om daarover
meer te weten te komen.
In het voorjaar 2013 vindt in het huis van de Vereniging Oudheidkamer Twente in Enschede voor de
vierde keer een cursus “Boerderij-onderzoek in Twente” plaats. Een aantal oud-cursisten werkt thans
mee aan een “werkgroep boerderij-onderzoek in Twente”. Deze heeft een format samengesteld voor
het invoeren van data. Van het richterambt Enschede hebben Jan ter Heegde, Gerda Voorthuis-Lefers
en Gerard Oude Elferink uit Vught een aantal data ingevoerd. De leden van de werkgroep zijn
momenteel: Gerda Voorthuis-Lefers te Delden, Johan Altena te Diepenheim, Jan ter Heegde te
Usselo, Henk Huiskes te Vriezenveen, Jan Olde Kalter te Oldenzaal, Jan Tijman op Smeijers in de
Lutte en Henk Woolderink te Borne. De werkgroep treedt tevens op als klankbord voor de resultaten.
Het “Historisch boerderij-onderzoek in het richterambt Enschede” is het 5e deel van een serie. De
richterambten Delden, Ootmarsum, Borne en Oldenzaal zijn reeds verschenen en daarna wordt de
serie vervolgd met de richterambten Kedingen, de schoutambten Haaksbergen en Diepenheim en
tenslotte de heerlijkheid Almelo. Het Twente vóór 1811 (inlijving bij het Franse Rijk van Napoleon) was
vanaf de vroege middeleeuwen ingedeeld in richterambten en schoutambten. De geografische
grenzen van de richterambten en schoutambten zijn gelijk aan die van de kerkelijke parochies. Alleen
het gericht Kedingen omvat meerdere parochies: Rijssen met de dochterkerk Wierden, alsmede Goor
met de dochterkerk te Markelo.
De hoge rechtspraak voor halsmisdrijven was voorbehouden aan de drost van Twente en in de
heerlijkheid Almelo aan de Heer van Almelo. De richters waren in hun gebied belast met de lage
rechtspraak: het plaatselijk bestuur (thans de burgemeester), het familierecht zoals voogdij etc. (thans
de kantonrechter) en de vrijwillige rechtspraak zoals koopactes, hypotheken en testamenten (thans de
notaris). Voorwaar dus een uitgebreid takenpakket. Toch was dit takenpakket niet iedereen omvattend
in het richterambt. Er waren ook andere rechtsprekende instanties en rechtskringen. De hofhorigen
vielen onder het hofrecht en moesten voor hun recht naar de eigen hof, bijvoorbeeld de
bisschoppelijke hoven te Ootmarsum, Oldenzaal of Delden. En bezitters van leengoederen moesten
voor rechtszaken als beleningen, verkopen en hypotheken naar hun eigen leenheer, bijvoorbeeld
Overijssel, Bentheim, Munster, Heeckeren. Tenslotte had ook de adel nog een eigen rechtskring: de
Hoge Bank in Zwolle.
De structuur van het boek.
Twente is het land van de textiel en met een knipoog naar dit verleden zou dit boek vergeleken
kunnen worden met een Twents stuk linnen, bestaande uit een schering en inslag.
De schering is dan per boerderij de lange termijn geschiedenis: vanaf de vroege middeleeuwen tot
circa 1850. In 1832 wordt het kadaster ingevoerd en dat vormt het scharnierpunt tussen de tijd ervoor
en de tijd erna. Het minuut van het kadaster heeft, in ieder geval voor Twente, de tijd vóór 1800 prima
geconserveerd. De grote veranderingen in het bodemgebruik in Twente gebeuren pas na de verdeling
van de marken circa 1850 en die ontwikkelingen zijn minutieus vastgelegd in het kadaster.
Daarbij is ook de aard van de boerderij in de loop der eeuwen aangegeven, alsmede de zeldzame
keren dat de aard van een boerderij wisselt van hofhorig naar allodiaal, hofhorig naar leen of van leen
naar allodiaal. In de aard van de boerderij geldt echter in de regel een grote mate van continuïteit.
Allodiaal: Dit is de oudste rechtsvorm van een boerderij die reeds van Germaanse oorsprong is. In
tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, heeft Karel de Grote niet aan het begin gestaan van de
allodiale goederen, want ze komen ook voor in andere landen onder Germaans recht, zoals het nog
steeds bestaande odelsrett (Noorwegen) en aedelsrett (Zweden). In die landen is Karel de Grote nooit
geweest. De odel, aedel, edel en adel is van oorsprong de vrije Germaanse boer die eigenaar is van

de boerderij van zijn familie. In de actes komen ze voor onder de beschrijving van vrije goederen,
eigen goederen, edele goederen, of een combinatie van deze termen “vrij-edel-eigen goed”, “edel-vrij
goed”. Gegevens over deze boerderijen zijn vooral te vinden in de gerichtsprotocollen van het
richterambt. De ‘dagelijkse richter’ ging over de vrije mensen en vrije goederen.
Hofhorig: Er is in ieder geval vanaf de middeleeuwen sprake van hofhorigheid en horigen. Dat slaat
op de hofhorige boerderijen en hun hofhorige bewoners. Er is sprake van een twee-eenheid: de
boerderij en de bewoners horen bij elkaar. Dat is wel eens in negatieve zin vertaald naar onvrije
bewoners, die een soort half slaven zouden zijn. 1) Maar je kunt met hetzelfde recht spreken van
onvrije eigenaren. Ze konden hun hofhorige boerderijen wel verkopen, maar niet zonder dat de
rechten van de bewoners (het hofhorig erf- en bouwrecht) mede overgingen en door de nieuwe
eigenaar moesten worden geëerbiedigd. Hofhorige boeren waren dan ook niet beklagenswaardige
mensen, maar veelal de rijkste en welvarendste boeren in de buurschap. In de middeleeuwen was de
horigheid de meest gangbare exploitatievorm van de boerderijen in Twente, maar gaandeweg worden
de boerderijen door met name kasteelheren en kloosters omgezet in pachterven. Bij de Domeinen (de
Hoven Ootmarsum, Oldenzaal en Delden), de Ridderschap (Proosdijhof en Kapittelhof Oldenzaal) en
het Kapittel van St. Pieter te Utrecht (Hof Espelo in Lonneker) blijft de (hof)horigheid echter bestaan
tot het einde omstreeks 1770-1800. Dat is bij de betreffende erven vermeld en dat is in het kader van
deze studie ook relevant, omdat gegevens over deze boerderijen hoofdzakelijk te vinden zijn in de
hofboeken van de hoven.
Leengoed: Een derde categorie boerderijen heeft de status van leengoed. Het leenstelsel is ontstaan
in de tijd van de Karolingische vorsten en heeft stand gehouden tot de Franse tijd. De leengoederen
worden door de leenheer in leen uitgegeven aan zijn leenmannen (vazallen) om in het
levensonderhoud van hen en hun gezinnen te voorzien. In tijd van oorlog moeten de vazallen in
wapenuitrusting komen opdraven om hun heer te steunen in de strijd. Omstreeks 1800 komt aan het
leenstelsel (in ieder geval in Twente) een definitief einde. Gegevens over deze boerderijen zijn te
vinden in de leenprotocollen van de diverse leenkamers.
Naast de aard van het erve (allodiaal, hofhorig of leen) worden ook voor zover bekend de eigenaren
van de boerderijen in de loop der eeuwen weergegeven. Daaronder volgen de tienden en uitgangen
die op het erve kunnen rusten.
Tienden: Sinds de kerstening van Twente zijn de boerderijen belast met een kerkelijke belasting: de
tiendheffing. 2) Ieder jaar moet de boer, als de oogst in garven op het land staat, de tiendheer
waarschuwen en die heeft dan recht op het 1/10 deel van de oogst. Het was een zware belasting die
gelijk stond met circa ¼ deel van de waarde van de boerderij. De tiendheer hoeft geen kosten te
maken: hij ploegt niet, hij zaait niet, hij maait niet, maar bergt het graan wel in zijn schuur. Er bestaan
allodiale tienden en leentienden. De leentienden met hun leenkamer en de eigenaren worden zoveel
mogelijk vermeld. Waar geen leen is vermeld, betreft het allodiale tienden, ofwel er is (nog) geen
leenverband gevonden.
Normaal worden de tienden in natura op het land geïnd bij het oogsten. Dit stuit vaak op praktische
bezwaren. Bijvoorbeeld als de boer moest wachten met oogsten tot na de tiendheffing terwijl er
onweer of ander onheil dreigt. Veel tienden zijn in de loop der eeuwen omgezet in sloptienden. Er
wordt een vast aantal mudden afgesproken die op een later tijdstip onder het slop op de deel van de
boerderij in ontvangst wordt genomen door de tiendheer. Daarin schuilt weer een nieuw nadeel: bij
een goede oogst krijgt de tiendheer te weinig en bij misoogst krijgt hij meer dan hem toekomt. Er zijn
voorbeelden dat bij echte misoogsten en onmacht van de boeren de tiendheren ook met minder
genoegen namen.
Uitgangen: Zijn kleinere lasten op het erve. Ze zijn vaak ontstaan via schenkingen van de eigenaren,
bijvoorbeeld aan kerkelijke instellingen (proosdijen, kapittels, vicaries en kloosters) als tegenprestatie
voor de stichting van memories of jaargedachtenissen. Ook kunnen uitgangen het gevolg zijn van het
feit dat eigenaren van een erve (tijdelijk) geld nodig hebben en daarvoor bijvoorbeeld 1 mud rogge als
uitgang in de boerderij vestigen, totdat de schuld is terugbetaald. Sommige schulden zijn nooit meer
ingelost en daardoor zijn de uitgangen blijven bestaan totdat ze, soms vele eeuwen later, zijn
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afgekocht. Uitgangen moeten door de boer op een vaste dag in het jaar bij de rechthebbende worden
afgeleverd. De brenger en zijn paard krijgen dan wel te eten en drinken voordat ze de terugreis
aanvaarden.
Miskoren: Een speciaal soort verplichting is het miskoren. Al ver voor de reformatie, waarschijnlijk
vanaf het ontstaan van de kerspelkerk, moeten de grote boeren binnen het gericht 1 schepel rogge als
miskoren betalen aan de parochiekerk. 3) Hiervan kunnen de voorgangers (pastoors en na de
reformatie dominees) van een levensonderhoud worden voorzien. Dat geldt ook voor andere
functionarissen, zoals de koster, de voorzanger, de organist en de doodgraver. De verplichting rust op
het huisperceel en aan de hand daarvan heb ik diverse huispercelen die in 1832 al onbebouwd zijn
kunnen traceren. Ook zeggen de gegevens veel over de geschiedenis van een boerderij. Als een volle
boerderij gedeeld is in twee halve erven dan zijn die beide belast met 2 spint rogge. De nog kleinere,
veelal later gestichte boerderijen, worden belast met stuivers en hoenders. Zowel het ontstaan als het
einde van het miskoren verdient nog veel onderzoek. Omdat in Enschede van de administratie van het
miskoorn in de 19e eeuw overzichten zijn bijgehouden is over het einde van het miskoorn veel
informatie bekend. Op 17.10.1831 maakt Herman Horst, die het miskoorn reeds meer dan 30 jaren
heeft opgehaald, een lijst van 139 erven waar hij jaarlijks de rogge in ontvangst heeft genomen. Het
systeem is dan grotendeels nog intact. Alleen bij enkele erven waarop geen huis meer staat is er geen
mogelijkheid meer om de rogge te innen. Zo staat bij het erve Nijhuis in Boekelo (VPR 1331) vermeld
‘komt niet meer van; dat is afgebrand en niet weer opgebouwd’. Op 01.12.1851 volgt een verzoek aan
het college van Kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente van Enschede van vele
belanghebbenden om uitkoop van de uitgangen. Tussen 1852 en 1870 maken 56 eigenaren van
erven gebruik van de mogelijkheid tot uitkoop tegen een bedrag van ƒ 30,-- per schepel rogge.
Waarschijnlijk is het ‘herstel van de pauselijke hiërarchie’ in 1853 van invloed op de uitkoop, omdat er
gerede kans is op aanspraken vanuit de katholieke parochies. Evenals in andere plaatsen is er in
Enschede tevens sprake van het weigeren van met name katholieke boeren om het miskoren te
betalen. Er volgen in Twente (ook in Enschede) gerechtelijke processen, waarin de rechtmatigheid
van het miskoren wordt aangevochten. In 1873 volgen nog eens 25 uitkopen. De prijs is dan
gedevalueerd tot ƒ 10,-- voor 1 schepel rogge. Of de kerk van de overige boeren nog iets heeft
ontvangen is twijfelachtig. Het verloop en de afloop van de rechtszaken is nog een mooi punt voor
nader onderzoek, evenals de ontwikkelingen bij de andere kerken in Twente.
Tot zover de lange termijn geschiedenis, ofwel de schering van ons weefsel. Als inslag zijn drie
momentopnamen gekozen. Ze zijn momentopnamen van de boerderijen in het gericht Enschede:
Het Schattingsregister van 1475
Als eerste referentie bij de boerderijen is ‘Het schattingsregister van Twente van 1475’ opgenomen. 4)
Het handschrift bevindt zich in Staatsarchiv te Munster in Westfalen. De gegevens zijn ongewijzigd uit
de publicatie van Hulshoff overgenomen. Voetnoten vermelden ook gegevens uit schattingsregisters
van 1495 en 1499. Deze bevinden zich in het Gemeentearchief van Deventer. Voor zover ze relevante
informatie over de Twentse boerderijen bevatten zijn die opgenomen.
De schatting is een buitengewone belasting die door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht en
landsheer van Twente, wordt geheven als hij in bijzondere omstandigheden extra geld nodig heeft. Dit
na goedkeuring van Ridderschap en Steden. De hoofdregel is dat ieder volgewaard erve 2 schilt ofwel
3 gouden rijnse guldens moet bijdragen en iedere kathe 1 schilt ofwel 1½ gouden rijnse guldens. Het
is echter een misvatting om het aantal gemelde boerderijen in de schattingsregisters als uitgangspunt
te nemen voor het aantal gezinnen en inwoneraantallen van Twente, zoals bijvoorbeeld Slicher van
Bath dat heeft gedaan. 5) Dat geldt tevens voor de velen die deze bron daarna gevolgd hebben.
Er ontbreken nogal wat huizen en gezinnen en daarmee is het aantal inwoners rond 1500 in Twente
vele keren groter dan op basis van de schattingsregisters wordt aangenomen. Vergelijkend onderzoek
levert op dat veel huizen anno 1500 niet in de schattingsregisters vermeld zijn.
Alle huizen en boerderijen uit de vrije heerlijkheid Almelo (Stad en Richterambt Almelo en
Vriezenveen) behoren niet tot de jurisdictie van de bisschop van Utrecht en ontbreken geheel. De
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heerlijkheid Diepenheim is sinds 1331 wel van de bisschop van Utrecht, maar heeft een eigen
administratie. Zowel de huizen uit de stad Diepenheim als de erven uit Kerspel Diepenheim en
Markvelde ontbreken geheel.
Burgerhuizen in steden, dorpen en buurschappen in overig Twente zijn vrijgesteld van de schatting en
worden niet vermeld. Toch heeft de stad Enschede in 1475 al een aanzienlijke hoeveelheid huizen en
bewoners. Ook in de buurschappen zullen er enige burgerhuizen zijn geweest: schoolmeesters,
herbergen en ambachtslieden. Al die huizen en hun bewoners worden niet vermeld.
Maar daarmee zijn we er nog niet. De bisschoppelijke hoven en hun bodegoederen waren vrijgesteld
van schatting. De richter van Enschede heeft de bodegoederen Smeding in Groot Driene (VPR 1397),
alsmede Spölmink en Mekkelholt in Lonneker (VPR 1182 en 1195) wel in het register opgenomen,
met als kanttekening “moet penden”. Ze moeten helpen bij de panding van de wanbetalers.
De Twentse kloosters met hun bewoners komen we ook nergens in de schattingsregisters tegen,
terwijl ze wel degelijk bestaan. Ook de riddermatigen mogen een boerderij vrijstellen van belastingen,
dus ook voor deze schatting. De Borg Enschede (later Loenshof) ligt in het stadsgebied en wordt niet
genoemd.
Volgens Germaans recht heeft ieder volgewaard erve het recht om een lijftuchthuis op het erve te
plaatsen. Er wordt in het schattingsregister een aantal lijftuchten genoemd, met daarbij de
aantekening dat ze bij het hoofderve horen en daarmee voldaan hebben. Er mag echter aangenomen
worden dat alle volgewaarde erven in 1475 een lijftucht hebben, maar die worden niet allemaal
vermeld, omdat ze begrepen zijn in het hoofderve. Vaak hebben de hele grote erven ook nog
wonersplaatsen en ook die zijn niet vermeld.
Het uitgangspunt van Slicher van Bath, dat het aantal vermelde boerderijen de basis is voor het aantal
huizen en inwoners, behoeft nuancering. Het door hem vermelde aantal is ongeveer 5 of 6 keer zo
groot geweest. Hij heeft daarmee het vooroordeel van het lege Twente gevoed. Dat standpunt is
echter niet houdbaar.
De Verpondingsregisters van 1601 en 1602
Deze verpondingsregisters bevinden zich in Zwolle. 6) Ze zijn getranscribeerd door een cursusgroep
Oud-schrift van de Oudheidkamer Twente. 7) Ook deze registers geven een verre van compleet beeld
van de huizen en hun bewoners rond 1600. De Tachtigjarige oorlog heeft zijn sporen in Twente
achtergelaten. In de richterambten Ootmarsum en Oldenzaal zijn veel boerderijen verlaten en liggen
woest. De soldaten van koning Philips II worden genoemd als daders. Ze hebben het platteland
afgestroopt naar hout, voedsel en roofgoed en hebben zo bijgedragen aan de verwoestingen. In 1601
proberen de Staten van Overijssel de belastingheffing via de verponding (grondbelasting) weer op te
starten en moeten de boeren en bewoners van dorpen en steden opgave doen van hun landerijen.
Voor iedere 2 mudden land moet 1 daalder (30 stuivers) betaald worden en voor 1 mud 15 stuivers. In
tegenstelling tot Ootmarsum en Oldenzaal en omgeving hebben de erven in het richterambt
Enschede blijkbaar minder schade opgelopen, in ieder geval kan de belastingheffing op de oude voet
worden hervat.
Een ander probleem steekt nu de kop op. De steden en adel beroepen zich op oude privileges die hun
vrijdom van belasting garanderen. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen daar evenwel niet van
weten, zodat er schoorvoetend en mondjesmaat en gedeeltelijk aangifte volgde. Met de maten van de
mudden is altijd al gerommeld. Als het areaal bouwland van een boerderij door ontginning of aankoop
groter wordt, blijft de opgave van het aantal mudden steeds gelijk. Vandaar dat de mud bouwland in
de loop van de eeuwen ook steeds groter wordt: van 24 aren, naar 28 aren, naar 32 aren en 40 aren.
Ook in de verpondingsregisters vindt men geen compleet beeld van het aantal huizen en bewoners.
Alleen degenen die land in gebruik hebben (en dat hebben aangegeven) staan vermeld, maar er zijn
ongetwijfeld een aantal inwoners geweest die geen grond hebben gepacht of dat hebben verzwegen.
In dit document over Enschede zijn de nummers uit de publicatie van de Oudheidkamer Twente
overgenomen, omdat deze nummering inmiddels veel gebruikt is in bronvermeldingen. De in
1601/1602 ontbrekende erven zijn genummerd met A, B et cetera. Uit deze publicatie zijn ook de
teksten betreffende 1601 en 1602 overgenomen.
Het Minuutplan van het Kadaster 1832
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De referenties met de jaartallen 1953 en 1980, aangegeven door ‘plaatselijk deskundigen’ in de
Schattings- en Verpondingsregisters, zijn in deze studie niet gebruikt. Ze bevatten fouten die
onderzoekers op het verkeerde been kunnen zetten. Een flink aantal boerderijen is in de 19 e eeuw
verdwenen en zijn een eeuw later in het veld niet meer te traceren. Ook hebben sommige erven een
andere naam gekregen. Op de minuutplans van het kadaster 1832 en de bijbehorende oorspronkelijke
aanwijzende tafels is 98% van de oude Twentse erven moeiteloos aan te wijzen. 8)
Veel boerderijen zijn op de kadastrale minuutplans vermeld met hun naam. Andere namen blijken uit
de tenaamstelling in de kadastrale leggers, ofwel uit transport- en hypotheekaktes. Uit de belastbare
waarde in de OAT’s en leggers van het kadaster zijn het hoofderve en de lijftucht en wonersplaatsen
te herleiden. De hoofderven zijn geschat in de klasse bewoond van 10, 9, 8 of lager met een
belastbare waarde van ƒ18,-- ƒ24,-- ƒ30,-- of hoger; de kleinere boerderijtjes zijn geschat in de
klasse bewoond van 13, 12 of 11 met een belastbare waarde van ƒ 6,-- ƒ 9,-- of ƒ12.
De marken in het richterambt Enschede zijn verdeeld tussen de jaren 1840 en 1860. Na de
markendelingen kunnen de grote wijzigingen in het landschap plaatsvinden: ontginningen tot
cultuurgrond (de eigen boeren), bebossing (landgoederen) en de bouw van nieuwe huizen en
fabrieken. Deze ontwikkelingen zijn precies vastgelegd door het kadaster en zijn dus prima te volgen.
Hierdoor is het minuutplan van het kadaster het goede scharnierpunt tussen de nieuwe tijd en de oude
situatie van vóór de markendelingen. De marken hebben een groot conserverend effect gehad op de
inrichting van het platteland van Twente en ze hebben het oude, grotendeels al vanuit de
middeleeuwen stammende, cultuurlandschap goed in stand gehouden. Zo blijkt dat de domeinkaarten
uit 1778, nagenoeg ongewijzigd kunnen worden teruggevonden op de kadasterkaarten van 1832.
Alleen blijkt na de precieze opmeting van de percelen bouwland dat het areaal bouwland vele keren te
klein is opgegeven bij de verponding en dat er dus flink grondbelasting is ontweken. Het aantal
mudden bouwland in 1601 blijkt neer te komen op het aantal hectaren bouwland in 1832, dus een
mud blijkt geen 40 aren, maar 100 aren te zijn. Er kan in de tussentijd wel enig nieuw bouwland zijn
bijgekomen, maar lang niet 2½ keer zoveel. De conserverende werking van de marken, maar ook de
onvoldoende toename van stalmest zouden zo’n grote uitbreiding onmogelijk hebben gemaakt. Dit
wordt bevestigd door de vergelijking van de grootte van ongewijzigde, ingeklemde percelen bouwland
op de kaarten uit 1778 met die op de kaart van 1832. Het aantal mudden is stelselmatig te laag
opgegeven.
Tenslotte zijn bij diverse boerderijen gegevens opgenomen die te maken hebben met de hofhorige
goederen in Twente:
Het Hofrecht van Twente van 1546
Het recht dat gebruikt wordt op de hoven voor de verhouding tussen landsheer, hofmeijer en
hofhorigen is al eeuwenlang mondeling gewoonterecht, als in 1546 de Twentse hofmeijers en oudste
hofgenoten opdracht krijgen van de nieuwe landsheer Karel V om op de Hof Ootmarsum te
verschijnen en het “Hofrecht van Twente” op te schrijven. Het Hofrecht bevat elementen die stammen
uit het Germaans recht, zoals bijvoorbeeld de ondeelbaarheid van boerderijen en het lijftuchtsrecht.
Deze elementen zijn niet exclusief voor het “Hofrecht”; ze komen bijvoorbeeld ook voor in het
“Landrecht van Overijssel”. Op de bijeenkomst van 1546 zijn twee inwoners uit het gericht Enschede
aanwezig. 9) De Hofmeijer van Oldenzaal laat zich o.a. vergezellen door zijn boden Johan
Speelmyng (VPR 1182) en Johan ten Meckelholt (VPR 1195). Deze aanwezigheid is bij de
betreffende erven als referentie vermeld.
De Domeinkaarten van 1778
Het dreigement van de Staten van Overijssel om alle erven te laten opmeten om een eind te maken
aan de voortdurende ontwijking van de grondbelasting is nooit uitgevoerd. Wel zijn de Domeinerven in
Twente door landmeters opgemeten. 10) Blijkens hun kostendeclaraties is dat omstreeks 1778

8 “Kadastrale Atlas 1832 Enschede en Lonneker” kaartenmap en digitaal bestand als uitgave van de Stichting
Kadastrale Atlas Overijssel, Zwolle 2006, i.s.m. HCO Zwolle ook uitgegeven als digitaal bestand, 2012.
Originele bron: HCO Zwolle, toegang 145, hypothecaire boekhouding.
9 H. Woolderink, “De Hof te Borne”, Borne, 2006, pag. 50, 51 e.v.
10 HCO Zwolle, Collectie Domeinkaarten, inventarisnummers 1234~1244.

gebeurd. Op de kaarten zijn de percelen bouwland, hooiland, wilde grond en bos opgemeten en in
een legenda samen met de veldnamen vermeld. Lang niet alle Domeinkaarten zijn bewaard gebleven
en soms duikt er een onbekende kaart op in particulier bezit.
Omdat het zulke goede en mooie bronnen zijn, zijn ze bij de betreffende boerderij als referentie
vermeld:
VPR 1173
VPR 1174
VPR 1182
VPR 1195
VPR 1209
VPR 1323
VPR 1354
VPR 1359
VPR 1364
VPR 1397

Rotert
Gerberink
Spolmink
Mekkelholt
Bekkinkhof
Joossink
Geerdink
Haimerink
Baardink.
Smedink

Lonneker
Lonneker
Lonneker
Lonneker
Lonneker
Usselo
Twekkelo
Twekkelo
Twekkelo
Groot Driene

HCO kaarteninventaris nr. 1282
HCO kaarteninventaris nr. 1280
HCO kaarteninventaris nr. 1283
HCO kaarteninventaris nr. 1281
HCO kaarteninventaris nr. 1279
HCO kaarteninventaris nr. 1305
HCO kaarteninventaris nr. 1307
HCO kaarteninventaris nr. 1306
HCO kaarteninventaris nr. 1304
HCO kaarteninventaris nr. 1245

Een bijdrage aan de cultuurhistorische beschrijving van de vroegste ontstaansgeschiedenis.

Vele decennia werd geschiedenisstudie gekenmerkt door een nadruk op geschreven bronnen. Alles
wat niet berustte op documenten was eigenlijk niet wetenschappelijk en werd ontkend of
weggeredeneerd. Momenteel is zo’n standpunt niet meer houdbaar. Allereerst zijn er de afgelopen
jaren door archeologisch onderzoek nieuwe gegevens over vroegere tijden boven de grond gekomen,
die geleid hebben tot nieuwe inzichten en correcties van vroegere standpunten. Daarnaast zijn er
vooral in Oost-Nederland flinke stappen te maken door, in wisselwerking met geschreven bronnen en
archeologische bevindingen, gebruik te maken van Germaans recht, Germaanse mythologie,
middeleeuws kerkelijk recht en gebruiken, volksgebruiken, overleveringen, sagen, et cetera. Met
behulp daarvan wordt hierna getracht een cultuurhistorische beschrijving te geven over de vroegere
ontstaansgeschiedenis van de Stad Enschede en het gericht Enschede.
Alle steden en dorpen in Twente met hun kerken zijn gebouwd op een oude hof. Deze hebben als
voorgangers Germaanse sala’s gehad: heel grote huizen (40 tot 80 meter lang) op strategisch goed te
verdedigen plekken. Daar is alles onder één dak: de woonvertrekken voor de bewoners, hun
veestallen, wagenstalling en er zijn ook sacrale ruimten waar Germaanse erediensten plaatsvinden.
Na de klimaatsverandering omstreeks het jaar 1000 (het boreaal) wordt het klimaat warmer en droger.
De sala’s worden als hoven herbouwd op wat lager gelegen plekken en hebben dan ook bijgebouwen
voor opslagruimte en wagenschuren. De hoven zijn bestuurscentra voor hun omgeving: daar wordt
markerecht en hofrecht gesproken en in de beginperiode ook vormen van buurtrecht en strafrecht. In
de tijd van de kerstening hebben de missionarissen hun kerken gebouwd op plekken waar de mensen
gewend zijn om hun sacrale bijeenkomsten te houden, namelijk de sala’s, later hoven. Door de bouw
van Christelijke kerken is er aldaar tevens geen plek meer voor Germaanse erediensten. Vandaar ook
de stelling dat in Twente alle steden en dorpen met hun kerken gebouwd zijn op een oude Germaanse
hof die op het moment van de kerstening al eeuwenlang bestaat. Het omgekeerde van de stelling is
niet waar: niet op iedere hof is een stad of dorp ontstaan en een kerk gebouwd. Daarvoor waren er
teveel hoven.
De periode tussen de Romeinse tijd en 800 is, in ieder geval wat Twente betreft, een duistere periode
waar pas de laatste jaren wat meer gegevens boven water komen. Gerard Seyger heeft baanbrekend
werk verricht door oude en nieuwe gegevens te ordenen. 11)
De vertaling van de Heliand werpt ook nieuw licht op de periode rond 800. 12) De vier evangeliën zijn
in één verhaal verteld en tevens vanuit de begrippen- en belevingswereld van de mensen in het
Germaanse gebied. Ook archeologen hebben met opgravingen o.a. in Oldenzaal, Borne en recentelijk
Vasse verdwenen sporen aan het daglicht gebracht. Veel nieuwe vragen doemen bij deze
ontwikkelingen echter op en nader onderzoek van het geheel vormt een uitdaging voor de toekomst.

11 G. Seyger, “Oudheid van Twenthe”, Uitgeverij Twentse Welle, Enschede 2010.
12 J. van Vredendaal e.a., “Heliand, een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen”, Amsterdam 2006.

De stad Enschede
De Stad Enschede is gelegen in de Esmarke. De stad is ontstaan rond de Borg Enschede, in latere
tijden naar de bewoners ook de Loonshof genoemd. Op de grond van de borg is bij de kerstening de
kerk gebouwd, waarbij de Weemhof (de pastorie) een belangrijk centrum is. Ook in Enschede zijn
(evenals bijv. in Oldenzaal, Borne en Ootmarsum) cijnsen of tinsen bekend die de huizen op de tuinen
bij de borg en de kerk moeten betalen aan de eigenaar van de Borg Enschede. In Oldenzaal en
Ootmarsum is sprake van geldtijnsen; in o.a. Borne en Enschede is sprake van “tins hoenders”. Het
dynastengeslacht Van Loon is in 1316 uitgestorven met het overlijden van Herman van Loon. Via het
huwelijk van Sophia van Ottenstein met Hendrik, graaf van Solms, komt de Borg Enschede in dit
geslacht. 13) Op 26 juli 1331 verkoopt Hendrik van Loon, met toestemming van zijn vrouw en
kinderen aan de Utrechtse bisschop Johan van Diest ‘al die renthe ende recht ende verval welke hij
hadde in de stad Enschede binnen den uitersten oever van den Staedsgraven’, met uitzondering van
‘zijn olt Hoveden Hoefsteden ende Olt Hoveden gaerden’ die in de stad lagen en hem jaarlijks pacht
gaven, namelijk ’40 tins hoenders op St. Jacobi’. Door deze aankoop kwam de bisschop van Utrecht
volgens Stroink in het onbeperkt en onbetwist bezit van de stad Enschede. In het manuaal van de
rentmeester van Twente (circa 1385) komen 35 hoenders voor die jaarlijks aan de bisschoppelijke
rentmeester betaald moeten worden (Stroink, pag. 193).
In de Stad Enschede bleef de Borg Enschede (Loonshof) echter in het bezit van Solms-Ottenstein. Bij
de verdeling van de Ottensteinse goederen in 1489 ontvangt Everwijn II van Bentheim “een wueste
stede bynnen Enschede, dar de van Solmyss plach eyn spieker up staene to hebben” en “veertich
honre van tins honre van wosten steden bynnen Enschede welcke stede eyn deel vercommen und
verwöstet sind”. 14) Uit dezelfde verdeling blijkt dat ook buiten de Stad Enschede er vele erven in het
bezit zijn van Solms-Ottenstein, o.a. de Lippinkhof (VPR 1236) met het holtgerichte van de Esmarke.
Op loopafstand daarvan ligt de Tijplaats (VPR 1268), waar vroeger de markevergadering of holting
werd gehouden.
Het is merkwaardig dat de Borg Enschede tijdens de republiek niet tot de havezathen van Twente is
gerekend. Het huis voldeed aan de voorwaarde dat het adellijk betimmerd was, het was voldoende
gegoed en bezat zelfs een eigen leenkamer, de familie van Loon behoort wel tot de vanouds
riddermatige geslachten, maar wordt toch geweigerd omdat zij geen voorouder kunnen aanwijzen die
ooit op de landdag of ter klaring verschenen is. 15 )
Tot de Esmarke behoorde een moerassig gebied het Aamsveen. Daarin lag de Hölterhof, een
moerasborg van dezelfde categorie als de Hunenborg in het Voltherbroek. Aan de hand van enkele
vondsten dateerde dr. J.H. Holwerda te Leiden deze ronde walburg met gracht in de 9 e eeuw. Het
Aamsveen is ter plaatse van de Hölterhof totaal ontgonnen en van de borg zijn geen zichtbare sporen
meer aanwezig.
De buurschap Lonneker
De belangrijkste hof in deze buurschap is de Hof te Lonneker. Aan deze hof was het
erfmarkerichterschap van de marke Lonneker verbonden. Deze Hof is oorspronkelijk ook in het bezit
van de geslachten van Loon, Solms-Ottenstein. De Hof Lonneker is in de 15e eeuw in tweeën gesplitst
namelijk de erven Hofman (VPR 1179) en Boerrichter (VPR 1178). Ook hebben beide erven twee
eigenaren die gezamenlijk de markevergaderingen voorzitten. De ene helft van Hofman en Boerrichter
is eigendom van het O.L. Vrouwegilde te Oldenzaal. De Armenzorg komt ten tijde van de republiek in
handen van het Stadsbestuur van Oldenzaal en in feite oefenen de burgemeesters van Oldenzaal het
halve markenrichterschap uit. Daar hebben ze ook groot belang bij, want de Stad Oldenzaal heeft
geen beschikking over een veengebied, waaruit turf gewonnen kan worden. Dat gebeurt dus in het
noordelijk gedeelte van de marke Lonneker. Ten tijde van de verdeling van de marke Lonneker
ontstaan gerechtelijke processen tussen de marke Lonneker en de Stad Oldenzaal over dit
gewoonterecht, waarbij eerst de marke Lonneker bij de Arrondissementsrechtbank in Almelo een
gunstig vonnis krijgt, waarna in beroep het Provinciaal Gerechtshof van Overijssel dit vonnis vernietigt
en de marke Lonneker niet ontvankelijk verklaart. Hangende het beroep in cassatie bij de Hoge Raad
komt het tot een minnelijke transactie, waarbij de marke Lonneker afstand doet aan de Stad

13 L.A. Stroink, “Stad en Land van Twente”, Hengelo 1962, pag. 193-196.
14 L.A. Stroink, “Stad en Land van Twente”, Hengelo 1962, pag. 247.
15 A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten van Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995, pag. 19.

Oldenzaal van een gedeelte van het ‘Oldenzaalse veen’ (na opmeting van het kadaster groot ruim 188
ha) terwijl de Stad Oldenzaal afstand doet van al haar aanspraken op de marke Lonneker, behalve
dan dat de Stad Oldenzaal of de Provisorie van Oldenzaal voor haar andere eigendommen in de
marke Lonneker naar evenredigheid zal meedelen (dit betreft Hofman en Boerrichter). 16)
Een andere belangrijke Hof betreft de Hof te Espelo (VPR 1170), een hoofdhof van circa 25 Twentse
erven van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Hier wordt hofrecht gesproken volgens het ‘Hofrecht
van Twente’.
Ook de bisschop van Utrecht heeft in de middeleeuwen een eigen Biscopinghof of Hof te Vaarwerk
(VPR 1204) gehad in Lonneker, maar die wordt na 1500 niet meer genoemd.
Ten slotte
Deze publicatie wil de onderzoeker archieven en publicaties aanreiken waarin verder onderzoek kan
plaatsvinden over de boerderijen in het richterambt Enschede, waarvan het bestaan teruggaat tot in
de (vroege) middeleeuwen. Die hebben mede aan de wieg gestaan van de vorming van het landschap
en de samenleving op het platteland. Hoewel er veel sporen worden aangereikt is deze publicatie bij
lange na niet uitputtend. Er is nog zeer veel te onderzoeken en de gegevens kunnen in deze
publicatie worden ingevoegd zodat er een steeds beter instrument voor onderzoek ontstaat.
In dit boek worden veel vragen beantwoord, maar zoals dat gaat, deze geven weer aanleiding tot nog
meer nieuwe vragen. Wij hopen dat dit boek niet beoordeeld wordt op de leemtes die erin zitten, maar
op de sporen naar verder onderzoek. Daarmee wensen wij (nieuwe) onderzoekers veel succes en wij
zien de resultaten met veel belangstelling tegemoet.

16 H.C.O. toegang 145, hypothecaire boekhouding, overschr.register Almelo, deel 31 acte 11. d.d. 09.09.1844.
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LONNEKER
1164

erve Voortman
eig. Abdij Werden
hofh. Monnikhof de Lutte
eig. fam. Blijdenstein
eig. Jan Berend Heing
sloptiende 1 mud rogge aan Proosdij Oldenzaal
aan Jan Voortman
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1499
1499
1601

1602
1832

1165

Then Voirde, is gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt)
3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Voert, 2 s(chilt), dat licht woeste.
Voerde, pauper.
Vortman, 7 mudde gesei, 1 dach grasz meyens unnd gifft ter pacht 2 mudde roggen,
1 mudde haever, noch 1 mudde roggen sloeptende in die probstie to Oldenseell,
tohoerende die juffer van Westerholt.
3 – 15 – 0.
Voortman, groodt wesende seven mudde boulant, een hoymate van anderhalven dach
gras meyens, heel lege verdruncken landt, dat up halff land geëstimeert wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 633.

erve Perrevoort
allodiaal erve
eig. Stift Metelen
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Hof Espelo
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1166

<1000-1768
<1000-1768
vanaf 1769
1832
<1601-1808
vanaf 1808
<1500>1873

<1601>1806
1832
<1280-1777
vanaf 1777
<1500>1873

Pervort, is ein gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt)
3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Perrenvordt, 6 mudde gesei, 1½ dach grasz meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen,
2 mudde gersten to teinden an die heren S.Peter in Utrecht, tohoerende der g. frouwe van
Mettelen.
3 – 0 – 0.
Perrenvoort, groot ses mudde boulandt, een hoymate van anderhalven dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 974.

erve Vaneker
leen
eig.
eig.
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601
1601

1602

Proost St.Pieter Utr.
Borg Enschede
fam. Raterink
fam. Lethmate
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

<1399-1800
<1399-1688
1688-1723
1723-1785
vanaf 1788
<1500>1873

Vaniker, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Fannicker, licht woste, togehoerich Caspar van Loen.
Faniker, grot 8 mudde gesey und 2½ dach grasmeiens und ys enne garffgot und lycht
woste, dair eytelyck landt wort darfan gebrueket fur de kanter bussgeje, toebehorrich
Cassper fan Lon. (VPR 1403)
Fannicker, licht woest, is groodt ses mudde bowlandt, waervan men drie mudde gebouwt

1832

1167

worden, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 995.

erve Wilmink / Winkel /
allodiaal erve
eig. fam. Wissink Esmarke
uitgang 1 pond was aan Kerk te Enschede
aan Berend Winkels
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1495
1601
1602
1832

1168

Wilmyng, gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) my
3 golden r(ijnse) g(uldens). (VPR 1207)
Wilminge, 2 s(chilt), pauper.
Winckell, 9 mudde gesei, 1 dach grasz meyens, to pacht 5 mudde weiten, togehorich Gert
Schulten unnd den Gelmer.
4 – 15 – 0.
Winckel, groodt wesende ses mudde bowlandt, een hoymate van eennen dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1017.

erve Avermaat
hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden leen Bentheim (Solms)
eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan W.Hazerberg
1475
1601

1602
1832

1169

<1832-1865
<1500-1818
vanaf 1818
<1500>1873

<1601-1829
vanaf 1829
<1400>1489
<1601-1829
vanaf 1829
<1500-1860
vanaf 1860

Avermoding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Avermenck, 7 mudde gesei, 1 dach grasz meyens, unnd is dusz lange woste gelegen dan
etlich lant darvan gebrucket, darup geseit umbtrint 3 mudde roggen, teindet in die probstie
to Oldenseell unnd dat erve hordt to in die probstie to Oldensell.
3 – 15 – 0.
Avermenck, groott wesende seven mudde boulandt, een hoymate van eennen dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1075.

erve Sprakel
allodiaal erve
eig. Aelken van Delden cs.
eig. erven Stokmans
eig. de bewoners zelf
sloptiende 5 mud haver aan Kapittel Oldenzaal
en 2 mud gerst
aan de bewoners zelf
tins ƒ 1-15-0 aan Hof Espelo
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1601
<1675>1770
1832
<1500-1805
vanaf 1805
<1283-1799
vanaf 1799
<1500>1873

Sprakelrot, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Spraeckell, tobehoerende Aelken van Delden midt oer consorten, heft woste gelegen,
is umbtrint 7 mudde geseis, gift die 5 gerve vor die pacht, to tenden 3 mudde haever,
1 mudde gersten sloeptende in Oldenseell.
3 – 15 – 0.
Sprakel, groodt sevendehalff mudde bouwlant, een hoymate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1123.

1170

Hof Espelo / Hofmeijer /
hoofdhof Kapittel St. Pieter
Utrecht
hofh. Hof Espelo
eig. fam. Davina (bewoners)
tiendvrije hof eig. de eigenaren zelf
uitgang 5 pond was aan Kerk te Enschede
aan Gemeente Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan G. Davina
1475
1601

1602

1832

1171

<1500-1852
vanaf 1852
<1500-1853
vanaf 1853

Espelo, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Arent die Meyer to Espeloe, 12 mudde gesei, 6 dage grasz meyens, 2 mudde vry lant,
noch 3 dage graesz meyens vry maeten, gift ter pacht 20 carolus gulden, tobehorich den
heren van S.Peter in Utrecht.
6 – 0 – 0.
Die meyer thoe Espeloe, groott wesende twelff mudde boulant, waer ingetekent twe
mudde lant hem eigen vry thoebehorende. Noch een hoymate van drie dach meyens. Die
twe dach meyens heel unduchtich landt up halff landt geëstimeert. Noch drie dach gras
meyens vry landt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie B nummer 202.

erve Vergert
leen Overijssel
eig. fam. van Keppel
eig. Huis Boekelo
eig. de bewoners zelf
erve gesplitst
½-½
½ erve opnieuw gesplitst ¼ - ¼
tiendvrij erve eig. de eigenaren zelf
sloptiende 1½ mud rogge aan Proosdij Oldenzaal
en 3½ mud gerst
aan Hendrik Pennink ½ en
Hendr. Vergert /H. Breteler ½
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1172

<1215-1776
vanaf 1776

<1401-1800
1491-1586
1586-1688
vanaf 1688
in 1736
in 1740
<1601-1808
vanaf 1808
<1500>1873

Vergard, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Vergert, tobehorende Unico Ripperda, groeth wesende 6 mudde geseis, 1 dach grasz
meyens, darvan jarlix die derde garve, noch to sloptende 3½ mudde gersten, 6 scepel
roggen, so Ripperda van die vurg(enoemde) derde garve moth miszenn. 3 – 0 – 0.
Vergert, groott wesende ses mudde bowlandt, een hoymate van eennen dach gras
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie C nummers 1093, 1094 en 1096.

erve Volkerink / Volker Vergert /
allodiaal erve
eig. Mechtelt Olen
eig. Jan Hendrik Assink
tienden eig. Kapittel Oldenzaal
eig. Jan Hendrik Assink en
Gerrit Volkert
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1601
1832
<1500-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Wolkerynck, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Folckerinck, tobehorende Mechtelt Olen, groth wesende 4 mudde gesei unnd gifft die

1602
1832

1173

vierde garve, tendet in die probstie in Oldenseell.
Volker, groott synde vyr mudde bouwlant.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1101.

2 – 0 – 0..

erve Roterdink / Rotert /
hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
perceelsgewijs verkocht en
huis afgebroken
½ mud koppelgerst aan landrentmeester Twente
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1778
1832

1174

1601
<1500>1873

Roterding, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golt r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), d.
Roterinck, tobehoerende der probstie in Oldenseell, groth wesende 6 mudde roggen gesei
unnd plecht ter pacht to doen 5 scepel roggen, 2 mudde gersten; noch ½ mudde koppell
gersten, so die rentmeester Ter Helle plecht toe boeren.
3 – 0 – 0.
Roeterinck, groodt ses mudde boulandt, een mate van eennen dach gras meyens.
Domeinkaart “Rotert in Lonneker”, HCO kaarteninventaris nummer 1282.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1187.

erve Gerbertink / Gorbert /
hofh. Hof Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Vicarie Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
ook tienden eig. Armen Oldenzaal later
eig. Latijnse school Oldenz.
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1495
1499
1601
1602

1778
1832

1175

<1601-1829
1829-1855
in 1855

<1385-1829
vanaf 1829
<1650-1829
vanaf 1829
<1700>1754
<1500>1873

Ghorberting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Gerberting, 2 s(chilt), desolatum.
Gerberting, woeste.
Gerbertinck, tobehorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth wesende
7 mudde gesei, licht woste unnd is gein meyer up dat erve.
3 – 15 – 0.
Gerbertinck, groodt wesende seven mudde boulant, waervan men twe mudde gebruickt
wordt, die reste licht woest. Noch een dach gras meyens, ruw met heett bewassen, is up
halff landt geëstimeert.
Domeinkaart “Gerberink in Lonneker”, HCO kaarteninventaris nummer 1280.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1208.

erve Roelvink / Roolvink /
eig. Graaf van Bentheim
eig. fam. de Reijger Delden
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
achterleen Huis Saasveld
eig. Borg Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan H. Naafs AJzn.
1475
1601

1601
-1718
vanaf 1718
<1395-1800
<1549>1645
<1601>1645
<1500-1855
vanaf 1855

Roelving, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), is gewart, my bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), d.
Weszel Rolvinck, tohoerende den graven to Benthem, groth wesende 9 mudde gesei,
1 dach meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde haver, tendet aver ’t lant an

1602

1832

1176

Caspar van Loen.
4 – 15 – 0.
Wessel Roolvinck, groodt wesende acht mudde bowlandt, een hoymedeken van een
halven dach meyens heel met elsen und met warven holdt bewassen, dat up halff landt
geëstimeert wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1218.

erve Wiefker
hofh. Hof Espelo
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Bentheim (Solms)
1 mud koppelgerst aan landrentmeester Twente
later uitgang ƒ 5-0-0
koe- en voergeld 6 stuivers aan drost van Twente
en 1 hoen
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1177

<1675>1811
<1500>1873

Wiveking, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wifker, tobehorende den heren S.Peter in Utrecht, groth wesende 5 mudde geseis, 1 dach
grasz meyens, gift ter pacht 6 scepel moltes, 5 scepel roggen, 1 mudde koppelgerste an
den rentmeester Ter Helle, tendet an die probstie in Oldenseell (sic). 2 – 15 – 0.
De Wyffker, groott wesende ses mudde boulandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 159.

erve Rokkerink / de Rökker /
hofh. Hof Espelo
eig. de bewoners zelf
1 mud koppelgerst aan landrentmeester Twente
later uitgang ƒ 5-0-0
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1178

<1283-1777
vanaf 1777
<1400>1675
<1601>1675

<1283-1777
vanaf 1777
<1601>1675
<1500>1873

Rockering, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), d.
Roeckerinck, tobehorende den heren van S.Peter in Utrecht, licht woste unnde is umbtrint
van viftehalf mudde gesei, und het plecht ter pacht t’ doen 7 mudde moltes, 5 scepel
roggen, 1 mudde koppelgerste an den rentmeester Ter Helle, wanner dar ein bouman up
is.
2 – 7 – 8.
Roeckerinck, groott vyff mudde boulandt, een mate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 142.

erve Boerrichter
½ erfmarkerichterschap
½
½
weder ½
weder ½
sloptiende 27 sch. zwarte haver
later sloptiende 1 mud koren,
1 mud boekweit en 3½ mud gerst

marke Lonneker
eig. Armen Oldenzaal
perceelsgewijs verkocht
eig. Gert Schulten
eig. Jan van der Mey
aan Proosdij Oldenzaal
aan Proosdij Oldenzaal

aan
uitgang 3 schepel rogge en aan
5 schepel gerst
aan
uitgang ½ pond was aan
aan

<1601-1869
in 1869
1601
1832
<1601>1754
>1754-1812

G. Boerrigter
Klooster Klein Burlo

vanaf 1812
<1500-1737

fam. Nieuwenhuis Old.
Kerk te Enschede
Hermannus Boerrigter

1737>1754
<1500-1818
vanaf 1818

1475
1601

1602
1832

1179A

1179

Hof te Lonneker
erfmarkerichterschap marke Lonneker
eig. Graaf van Bentheim
eig. Hinrich van Echteler
eig. Armen Oldenzaal
gesplitst in erve Hofman (1179) en erve Boerrichter (1178)
erve Hofman
½ erfmarkerichterschap marke Lonneker
½ eig. Armen Oldenzaal
weder ½ eig. Gert Schulten
eig. Egbert Lutje Varwik
½ eig. Berend Hofman
weder ½ eig. fam. Rierink
weder ½ eig. fam. Baurichter
sloptiende 27 sch. zwarte haver aan Proosdij Oldenzaal
aan Egbert Lutke Varwik
uitgang 3 schepel rogge en aan Klooster Klein Burlo
5 schepel gerst
aan fam. Nieuwenhuis Old.
wasgeld 3 stuivers aan Kerk te Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1180

zie de Hof te Lonneker hierna. VPR 1179
Die Burrichter, tobehoerende der stadt van Oldenseell und Gert Schulten, groth wesende
7 mudde gesei, 2 dach meyens, gift ter pacht 5 mudde roggen, 7 mudde haver, noch to
sloptende in die probstie in Oldensel 3½ mudde haver; unnd is ein half erve. 3 – 15 – 0.
Die Buerichter, groodt seven mudde bowlandt, een hoymate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie C nummers 216 en 221.

-1430
1430-1488
vanaf 1488
vóór 1601

<1601-1730
1601
<1812-1821
1820>1832
1821-1870
vanaf 1870
<1601-1812
vanaf 1812
<1500-1737
1737>1821
1754
<1500>1873

De Hoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Leffert ten Haeve, tobehoerende der stadt Oldensell unnd Gert Schulten, groth wesende
7 mudde gesei unnd licht woste unnd plecht ter pacht t’ doen als die burrichter
vurg(enoemd); unnd is ein half erve.
3 – 15 – 0.
Lieffert then Have, groodt ses mudde bowlant, een hoymate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie C nummer 255 en 298.

erve Holtman / Halte /
eig.
eig.
tienden leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1499
1499
1601

Stift Metelen
de bewoners zelf
Overijssel
fam. van Eerde
Hofmeijer Espelo
de bewoners zelf
fam. Stroink
fam. ten Cate
Kerk te Enschede

<1601>1806
1832
<1330-1800
1489-1554
<1601<1675
<1675-1714
1714-1751
1751>1800
<1500>1873

De Hole, is ein gewart erve, ligget woste, 2 s(chilt), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),
volle scattinge, d.
Die Halet, 2 s(chilt), pauper.
De Haelle, pauper.
Halte, tobehorende der frouw van Metelen, groth wesende 6½ mudde gesei, den tenden

1602
1832

1181

aver ’t lant an den meyer to Espelo unnd gift ter pacht die derde garve. 3 – 7 – 8.
Geerdt ther Haelte, groott wesende sevendehalff mudde bouwlandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 243.

erve Wegman
allodiaal erve
eig. Graaf van Bentheim
eig. Hinrich van Echteler
eig. Armen Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
uitgang ½ pond was aan Kerk te Enschede
aan J. Wegman
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1182

Wech, is ein gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uld.), sal men penden, d.
Wechman, tobehoerende der stadt Oldenseell, groth 6 mudde gesei, gift ter pacht 6 mudde
boickweiten, tendet aver ’t lant in die probstie in Oldenseel.
3 – 0 – 0.
Wechman, groodt ses mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 268.

erve Spölmink (bodegoed)
hofh. Hof Oldenzaal
eig. Jan van der Mey
tienden leen Overijssel
achterleen Huis Saasveld
eig. Borg Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1546
1601

1602

1778
1832

1183

-1430
1430-1488
1488-1732
1832
<1601-1805
vanaf 1805
<1500-1818
vanaf 1818
<1500>1873

<1385-1821
1832
<1395-1800
<1549>1645
<1601>1650
<1500>1873

Spelemening, badeguet, 2 s(chilt), moet penden, d.
Johan Speelmyng aanwezig bij opschrijven “Hofrecht van Twente”.
Spelminck, togehorich an die heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 4 mudde gesei,
½ dach grasz meyens, gift ter pacht 18 flemessche, tendet aver ’t landt an Caspar van
Loen.
2 – 0 – 0.
Spolminck, groodt wesende vyr mudde boulandt, waervan die meyer in syn sinnen
gekrencket is unde gaet met syn kinderen bidden, wordt hem derhalven by die geswaren
setters um Godts willen quydt gegeven.
Domeinkaart “Spolmink in Lonneker”, HCO kaarteninventaris nummer 1283.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 285.

erve Boekerink / De Beuker /
eig.
eig.
eig.
eig.
leen
eig.
aan

Bentheim (Solms)
Amelis van Ripperda
de bewoners zelf
Johannes Palthe Old.
Overijssel
Kapittel Oldenzaal
Proosdij Oldenzaal

1386-1658
vanaf 1658
1832
<1832>1857
<1395>1455
<1500>1674
<1601-1808

aan
miskoorn ½ schepel rogge aan
miskoorn ½ schepel rogge aan
aan

Hendrik Pennink
Kerk te Enschede
Kerk te Enschede
Johannes Palthe Old.

vanaf 1808
<1500>1873
<1500-1855
Vanaf 1855

erve Oude Beuker
erve Nieuwe Beuker
tienden
sloptiende 3 schepel rogge en
3 schepel haver

1475
1601

1602
1832

1184

Bodekering, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Boeckerinck, togehorich den graven to Benthem, groth 7 mudde gesei, 2 dage grasz
meyens, gift to pacht 6 scepel roggen, tendet aver ’t lant in die probstie in Oldenseell.
3 – 15 – 0.
Boeckerinck, groott wesende ses mudde gesey, een hoymate van eennen dach gras
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie D nummers 206 en 212.

erve Vegerink
leen Overijssel
eig. Huis Heeckeren
eig. Hofmeijer Espelo
erve gesplitst
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
achterleen Huis Saasveld
eig. fam. Nyterts
uitgang ½ pond was aan Kerk te Enschede
aan Jannes Veger
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1185

1601
1602
1832

1186

Veghering, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), is gewart, bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), d.
Vegerinck, togehorich den Gelmer by Swolle, groth 6 mudde gesei, ½ dach meyens, gift
ter pacht 14 goltgulden, tendet aver ’t lant an Plechem Nyters binnen Linge. 3 – 0 – 0.
Vogerinck, groot synde ses mudde geseys, een hoymate van een halven dach gras
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 238.

erve Luttike Welle / Welman / Weele / Kroeze /
hofh. Hof Oldenzaal
eig. Gerrit Kroeze
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Gerrit Kroeze
koe- en voergeld 14 stuivers en aan drost van Twente
1 hoen
uitgang 2 pond was aan Kerk te Enschede
aan Jan Kroese
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475

<1379-1800
<1379-1602
1602-1762
in 1762
vanaf 1762
<1395-1800
<1545>1630
<1545>1630
<1500-1818
vanaf 1818
<1500>1873

<1385-1821
vanaf 1821
-1805
vanaf 1805
>1811
<1500-1818
vanaf 1818
<1500>1873

Luttike Welle, is ein gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my
bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lutticke Welle, togehorich den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 5 mudde
geseis, licht woste, unnd is nicht ein spint sades by myn weten up geseit. 2 – 15 – 0.
Lambert ther Welle, groott vyff mudde boulandt, een hoymate van anderhalffen dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 181.

erve Grote Welle / Welman /
eig.
eig.
tienden eig.
eig.

Stift Metelen
erven Bern. Welman
Proosdij Oldenzaal
Bernardus Welman

<1601>1806
1832
<1601-1805
vanaf 1805

miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1187

Grote Welle, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), betaelt al, d.
Die Grote Welle, togehorich der frouw van Mettelen, groth 5½ mudde gesei, 2 dage grasz
meyens, gift ter pacht 2 mudde gersten, tendet aver ’t landt in die probstie in Oldensell.
2 – 22 – 8.
Geerdt ther Welle, groodt vyff mudde boulandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 173.

erve Assink
hofh. Hof Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden eig. O.L.Vrouwen gilde later
eig. Armen Oldenzaal
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan de bewoners zelf
1475
1495
1601

1602
1832

1188

<1385-1829
vanaf 1829
1460-1862
<1500-1860
vanaf 1860

Assing, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Assing, 2 (schilt), combustum (=verbrand), myns Heren.
Aszinck, togehorich an den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 5½ mudde gesei,
2 dage grasz meyens, gift ter pacht 1 mudde und 1 spint roggen, 7 scep(el) gersten, tendet
aver ’t lant in die probstie in Oldenseell.
2 – 22 – 8.
“Noch ½ mud meer, 0 – 7 – 8.”
Assinck, groottt wesende ses mudde boulandt, een hoymate van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 136.

erve Wigger / Wiggerink /
eig. Abdij Werden
hofh. Monnikhof de Lutte
eig. de bewoners zelf
sloptiende 27 schepel haver aan Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1189

<1500>1873

<1000-1768
<1000-1768
vanaf 1768
<1601-1808
vanaf 1808
<1500>1873

Wiggering, is ein gewart erve, 2 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt)
3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wigger, togehorich die frouw van Westerholt, groth 5½ mudde geseis, 2 dage grasz
meyens, noch 1½ mudde landes woste, 1 dach grasz meyens woste, gift ter pacht
3 mudde weiten, sloeptende 7 mudde haver min 1 spint in die probstie in Oldenseell.
2 – 22 – 8. “Noch 1 schepel meer angegeven, 0 – 3 – 12”
Die Wigger, groodt wesende ses mudde boulandt, een hoymate van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 374.

erve Breteler / Bretelaar /
leen
eig.
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1499
1601
1602

Overijssel
Borg Enschede
Berent Paschen
Amelis van Ripperda
Kerk te Enschede

1644
<1601>1644
-1661
vanaf 1661
<1500>1873

Bretlar, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Breteller, 2 s(chilt), pauper.
Breteler, togehoerende Caspar van Loen, licht woste, groth 7 mudde gesei, 1 dach grasz
meyens.
3 – 15 – 0.
Breteler, licht woost, groott wesende vyr mudde gesey, een hoymate van een dach

1832

1190

meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 87.

erve Perik
allodiaal erve
eig. Borg Enschede
eig. Joan Cost, richter
eig. Amelis van Ripperda
1601
1602
1832

1191

Perick, togehorende Caspar van Loen, licht woste, groth, 4½ mudde gesei, darup is geseit
½ mudde roggen min 1 spint.
2 – 7 – 8.
Pyrrick, groott vyr mudde gesey, noch een mudde vrylandt, een hoymaette van een dach
meyens, heel unduchtich, wennich moorich landt, ‘twelck up halff landt gepryseert is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 103.

erve Robertink / Robert /
eig.
tienden eig.
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1601

1602

1832

1192

Huis Saasveld cs
Proosdij Oldenzaal
fam. Rierink
fam. Baurichter
Kerk te Enschede

1601
<1601-1808
1808-1870
vanaf 1870
<1500>1873

Robertinck, togehoerich up ’t huis to Sasfelt unnd Waterman by Swolle, groeth umbtrint
12 mudde geseis, 1 dach grasz meyens, dan licht woste unnd wordt tom dele umbtrint die
helfte van gebouwet, gift ter pacht 1 boeten vlasses jarlixs; tende aver ’t lant in die probstie
to Oldensell.
6 – 0 – 0.
Roebertinck, groott synde twelff mudde boulandt, alwaer omtrendt ses mudde van
gebruickt wordt. Noch een hoymate van een dach meyens. Noch een dach meyens
unduchtich weaterich landt, dat voor halff landt geëstimeert is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 65?

erve Polman
kamerling Hof Ootmarsum
eig. de bewoners zelf
erve in drie delen gesplitst
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1193

<1601-1649
1649-1661
vanaf 1661

<1385-1829
1829-1852
in 1852
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Pol, is ein gewart erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) 3 golden
r(ijnse) g(uldens), d.
Polman, togehorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 7½ mudde
geseis, 1½ dach meyens, gift ter pacht 3 mudde rogge, 3 mudde haever, tendet aver
’t landt in die probstie in Oldensell.
3 – 22 – 8.
Polman, licht woost, groodt acht mudde gesey, een hoymate van een dach meyens, welke
die borger binnen Enschede gebruicken.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 56.

erve Amelink
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
uitgang ½ pond was aan

Graaf van Bentheim
de bewoners zelf
fam. Blijdenstein
Hof Espelo
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

<1544-1705
1705<1751
<1751>1925
<1283-1771
vanaf 1771
<1500-1818

aan heer Blijdenstein
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan B.W. Blijdenstein
1475
1601
1602
1832

1194

Amelinghoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Amelinck, tobehorende den graven to Benthem, groth 7 mudde gesei, 2 dage meyens, gift
ter pacht 3 rixdaller; tendet aver ’t landt.
3 – 15 – 0.
Aemelinck, groott wesende seven mudde boulandt, een hoymate van een dach gras
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 522.

erve Demmer / ten Dam /
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
sloptiende 9 mud haver aan Proosdij Oldenzaal
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
afkoop ¼ aan wed. J. Spiele
1475
1601
1601

1602
1832

1195

<1808>1840
-1808
vanaf 1808
<1500>1873
vanaf 1852

Ten Damme, 1 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my sat to pande 1 schale
voir 1 schult, Joffer van Wullen bet(aalt) my 4 golden (rijnse) (guldens), d.
Dam, vry guidt den kinderen, groth 9 mudde gesei, licht woste.
Dam, 19 sein ffrye got, grot 9 mudde gesey und ½ dach meiens und lycht woste und de
olderen synne darfan forstarffen, de kynderen synnen noch ein del noch nycht monddych
und stet dar noch wal soe felle schulders up als et wert ys und der get jarlykes uth
6 mudde haffere sloptende yn de praeffstyje bynnen Oldensell. (VPR 1404)
Dam, groott synde vyff mudde boulandt, een hoymedeken van een halven dach gras
meyens unduchtich lant, ‘twelck voor halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 500.

erve Mekkelholt (bodegoed)
hofh. Hof Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
1475
1546
1601
1602
1778
1832

1196

vanaf 1818
<1500-1856
vanaf 1856

<1385-1829
vanaf 1829

Mekelholt, bodegoet, 1 s(chilt), moet penden, d.
Johan ten Meckelholt aanwezig bij opschrijven “Hofrecht van Twente”.
Meckelholt, tobehorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groeth 5 mudde
gesei, ½ dach grasz meyens, pacht 6 scepel roggen und 1 spint. Koetter. 2 – 15 – 0.
Meckeholt, groott wesende vyff mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven dach
meyens heel unduchtich landt, ‘twelck up die helffte geëstimeert is.
Domeinkaart “Mekkelholt in Lonneker”, HCO kaarteninventaris nummer 1281.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 928.

erve Lutje Wageler (bodegoed)
hofh. Hof Espelo
eig. de bewoners zelf
uitgang ½ mud koppelzaad aan landrentmeester Twente
later uitgang  2-10-0
uitgang 2 rydergld. Of  2-8-0 aan Armen Oldenzaal later
aan Latijnse school Oldenz.
1475
1601

1602

<1283-1779
vanaf 1779
<1601>1675
<1675>1754

Luttike Wageler, is ein kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lutticke Wageler, tobehorende den heren to S. Peter in Utrecht, groth 4 mudde gesei,
2 dage grasz meyens, gift ter pacht 5 scepel roggen, 7 scepel molts, ½ mudde koppel saidt
an den rentmeester ter Helle.
2 – 0 – 0.
Lutticke Waegeler, groodt wesende vyr mudde boulandt, een hoymate van een dach

1832

1197

meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie B nummer 322.

erve Nijhuis
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
1475
1601
1602
1832

1198

Klooster Oldenzaal
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf

Nyehus, gewart erve, 2 s(chilt), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens) wil de pater betalen,
desse twe erven der Susteren tho Oldenzael, als hy komet, d. (vergelijk VPR 1199)
Nyhuis, toebehoerende in ’t kloster to Oldenseell, groth wesende 2 mudde geseis, gift ter
pacht die vierde garve, tendet aver ’t lant in die probstie in Oldenzaell. Koetter. 1 – 0 – 0.
Nyhuis, groodt wesende drie mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 186.

erve Kotte / later halve erve Kuiper /
allodiaal erve
eig. Jan Kuiper(s)
1475
1601
1602
1832

1199

1601
1602
1832

1601
1832

Then Kathe, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens). (VPR 1206)
Kuper, vry guidt, groth wesende 2½ mudde geseis, 1 dach grasz meyens, koetter.
1 – 7 – 8.
Kotte, groodt wesende derdehalff mudde bowlandt, een hoymate van een halven dach
meyens. (VPR 1206)
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 118.

erve Jegerink / later halve erve Kuiper /
eig.
halve erve Kuiper eig.
tienden eig.
tienden in erfpacht aan
uitgang 1½ pond was aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475

1200

<1475-1812
vanaf 1812
<1601-1805
vanaf 1805

Klooster Oldenzaal
Jan Kuiper
Proosdij Oldenzaal
Jan Kuiper
Kerk te Enschede
Jan Kuiper
Kerk te Enschede

<1475-1808
vanaf 1808
<1475>1808
1808
<1500-1818
vanaf 1818
<1500>1873

Yeghering, gewart, 2 s(chilt), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), wil de pater betalen,
desse twe erven der Susteren tho Oldenzael, als hy komet, d. (vergelijk VPR 1197)
Jegerinck, tobehorende in ’t kloster to Oldensell, groth 5 mudde gesei umbtrint, unnd gift
die vierde garve, tendet in die probstie to Oldenseell. Bysitter.
2 – 15 – 0.
Niet genoemd.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie D nummer 120.

erve Wallenbeke
eig.
eig.
uitgang 1½ pond was aan
aan
1601
1602
1832

Borg Enschede
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
J.H. Wallenbeek

1601
1832
<1500-1818
vanaf 1818

Wallenbecke, togehorich Caspar van Loen, groth 6 scepel gesei, unnd gift die garve.
bysitter.
0 – 22 –8.
Wallenbecke, groodt synde twe mudde bowlandt, een hoymate van een halven dach
meyens, unduchtich landt up halff landt gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 145.

1201

erve Viekerink / de Vieker /
eig.
eig.
eig.
eig.
eigenaar E 63 eig.
eigenaar E 65 eig.
1475
1601
1602
1832

1202

<1601-1649
1649-1661
vanaf 1661
<1832-1836
vanaf 1836
vanaf 1836

Vikering, is en kathe, 1 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Fickerinck, tohoerende Caspar van Loen, groth 2½ mudde gesei, unnd gift die garve.
bysitter. 1 – 7 – 8. “Noch 1 mudde, na des richters verklaronghe
0 – 15 – 0”
Vyckerinck, groodt derdehalff mudde bouwlant, noch een mudde gesey vry landt, een
hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie E nummers 63 en 65.

erve Klaaskate
leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
1475
1601
1602
1832

1203

Borg Enschede
Joan Cost, richter
Amelis van Ripperda
Jan E. Costers Gronau
Gerhardus Grondman
Gradus Vieker

Proost St.Pieter Utrecht
fam. Nijtert
Willem Gerverdink
fam. Queeckeboom
fam. Hoedemaker
de bewoners zelf

<1623-1800
<1601-1704
1704-1727
1727-1735
1735>1800
1832

Clawes Kathe, is ein kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Claszkatte, tohorende Tonis Nyters in Oldensell.
Toegevoegd: “grot 3½ mudde gesey, 1 dach meyens”.
1 – 22 – 8.
Claeskotte, groott wesende vyff mudde boulandt, een hoymate van een halven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 637.

erve Bolhaar / Balhaar /
eig. Borg Enschede
1601
1602
1832

1204

1601

Balhaer, tohorende Caspar van Loen, groth 2½ mudde gesei, gift die garve. bysitter.
1 – 7 – 8.
Balhaer, groodt wesende derdehalff mudde gesey.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie ? nummer ?

Hof Vaarwerk / Bisschopshof /
Volgens C.J. Snuif “Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe”, Amsterdam 1930,
pagina 31 wordt deze hof reeds in 1280 gemeld als ‘Curia episcopi in Lonekare dicta Vaerwerke’,
in 1330 ‘curtis Vaerwerke’, in 1493 ‘hof Varwerck’ en als laatste vermelding 1499 ‘Varwerck’.
Daarna wordt Vaarwerk niet meer vermeld. Het zou zijn opgegaan in het Amelink (VPR 1193).
1499
1601

Varwerck, 1 s(chilt).
1602 en 1832 niet meer vermeld.

1205

1475

Dat Krop, is gewart, hevet under Gese van Heyden, 2 s(chilt) sal men penden, is
angepant, d.

1206

erve Kotte

zie nummer 1198

1207

erve Wilmink

zie nummer 1167

1208

1475

In der Ryset, is en holt, hoert in Speling (Spolmink), sal de richter vraegen, woe dat

dairinne is.

1209

erve Bekkinghof / Bekker /
lijftucht van Hegehuis te Berghuizen
hofh. Hof Oldenzaal
<1385-1829
eig. Jan Hend. Hegehuis Ol.
1829-1832
eig. ’s Rijks Domeinen
1832-1840
eig. fam. Baurichter Ensch.
1840-1870
eig. fam. Becking
vanaf 1870
tienden leen Overijssel
<1360>1382
eig. Hendrikus Hofman cs.
1839
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
<1500<1830
miskoorn verwaterd
vóór 1830
1475
1602
1778
1832

1210

De Beke, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), tenetur noch 1½ r(ijnse) gulden,
bet(aalt) my 3 golden r(ijnse) g(uldens).
Die Beecke, groodt wesende vyr mudde gesey, een hoymate van een halven dach
meyens, welk gants niet gebruicket kan worden.
Domeinkaart “Bekkinkhof in Lonneker”, HCO kaarteninventaris nummer 1279.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 1161.

katerstede Bouwhuis
allodiale katerstede
eig. Gert Schulten cs.
eig. Jan Wiefker
eig. de bewoners zelf
opgegaan in landgoed Amelink /VPR 1193
uitgang 1 mud rogge aan Hof Espelo
aan Jan Wiefker
1475
1601
1602
1832

1601
1777
1832
<1280-1777
vanaf 1777

Niet genoemd, hoewel dit erve reeds vanaf 1280 genoemd wordt.
Dat Bowhues, grot 2 mudde gesey und ys duslange woste gelegen und gyff jarlykes
2½ mude roggen, got hor Gert Schulten und Waterman. (VPR 1405)
Bouwhuisz, groot wesende twee mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 537.

ESMARKE
1211

erve Zegeldink / Zeggelt /
hofh. Hof Delden
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Gymnasium Steinfurt
eig. div. boeren Esmarke
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan B. Zeggelt
1475
1601

1602
1832

<1385-1821
vanaf 1821
<1716-1773
vanaf 1773
<1500-1860
vanaf 1860

Segheling, my bid det ick wil bouwen, betalen 2 stuver in den dat de anderen gheven, d.
Seggelt, tohorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 9½ mudde gesei,
3½ dach grasz meyens, unnd gift die derde garve, tendet aver 't lant in die probstie in
Oldenseell (sic).
4 – 22 – 8.
Seggelt, groodt negendehalff mudde bowlandt, een mate van een dach gras meyens.
Noch een dach meyens unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie C nummer 728.

1212

erve Menkmate / Minkmaat /
leen
eig.
tienden eig.
eig.
uitgang 9 mud rogge leen
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1601

1602
1832

1213

Overijssel
de bewoners zelf
Kapittel Oldenzaal
de bewoners zelf
Overijssel
Kerk te Enschede

Niet vermeld, hoewel het erve reeds vóór 1400 genoemd wordt.
Menckmatte, togehorich Tungeren in Oldenseell, groth 11 mudde geseis , 2 dage grasz
meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, 3½ mudde boickweiten, 3½ mudde haver, tendet
aver 't landt in die probstie (sic) in Oldenseell.
5 – 15 – 0.
Meckmaete, 3½ mudde gesei, behorende in ’t Wemhoeff und is leenguidt, liggende in die
Eeschmarcke buten der stadt wigbolt unnd gift sloeptende in die Probstie to Oldenzaell.
In de marge: “1 deell van dat erve Wemhoeff”
1 – 22 – 8. (VPR 2904)
Menckemate, groott wesende negen mudde bowlandt, een mate van anderhalven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 199.

erve Wolterinkhof
leen Steinfort
eig. van Loen
eig. Ketteler tot Lage
tienden eig.
eig.
uitgang 6 schepel 1 spint rogge aan
en 7 schepel 1 spint gerst
aan
uitgang 1 pond was aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1499
1601

1602
1832

1214

1395-1800
vanaf 1642
<1500-1804
vanaf 1804
1422-1463
<1500-1873

13851601

Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Hof Oldenzaal

<1500-1804
vanaf 1804
1385-1802

de bewoners zelf
Kerk te Enschede
Kerk te Enschede
Hendrik Naafs Az.

vanaf 1802
<1500-1818
<1500-1855
vanaf 1855

Wolterdinghoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wolterdinghoeff, Enschede.
Wolterinckhoeff, togehorich der Kettelersche, groth 12½ mudde geseis, 1 maete van
5 dage meyens, gift ter pacht 11 mudde roggen, 6 mudde haever, noch 6 scepel roggen,
7 scepel gersten an den rentmeester Ter Helle, tendet aver 't landt in die probstie in
Oldenseell.
6 – 7 – 8.
Woltrinckhoff, groott wesende sess mudde bowlandt, een hoymate van vyr dach meyens,
waervan de helffte geseyt unde die ander helffte geweidet wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 93.

erve Ribbelt
leen Steinfort
eig. Ketteler tot Lage
sloptiende 18 schepel haver aan
en bloedtiende
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1601

Proosdij Oldenzaal

<1601-1808

de bewoners zelf
Kerk te Enschede
Bos

vanaf 1808
<1500-1866
vanaf 1866

1475
1601

1602
1832

1215

erve Volbertink / Volbert /
hofh. Monnikhof de Lutte
allodiaal erve

<1601-1747
vanaf 1747

sloptiende 12½ schepel rogge aan Proosdij Oldenzaal
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede

<1601-1804
vanaf 1804
<1500-1873

1475
1499
1601

1602
1832

1216

Folberting, is gewaert erve, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my betalt
3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wolberting, Enschede.
Volbert, tohorende der frouw van Westerholt, groth 8 mudde gesei, 1 koe weide, 1 maet
van 1½ dach meyens, gifft ter pacht 6 rixdaller, sloeptende 3 mudde unnde ½ scepel
roggen in die probstie to Oldenseell.
4 – 0 – 0.
Volbert, groott synde acht mudde boulant, een medeken van eennen halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 16.

erve Kolthof (latere afsplitsing erve Spiele)
leen Bentheim
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Gerrit Spiele ¾ en
eig. Gerrit Kolthof ¼
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1217

Ribbelding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Rybbolt, tohorende der Kettelersche, groth 13 mudde gesei, 1 maett van 1 dach meyens,
noch 1 maett van 1½ dach meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 6 scepel gersten,
3 mudde haever, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldensell.
6 – 15 – 0.
Ribbelt, groott wesende tyn mudde bouwlandt. Noch een mate van eennen dach meyens.
Noch een dach meyens unduchtich landt up halff landt gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 41.

<1401>1674
<1805>1832
<1601-1805
vanaf 1805
<1500-1852

Colthoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Kolthoeff, togehorich den rentmeester van Linge sinen kinderen, groth 10 mudde gesei, gift
jarlickes umbtrint 25 carolusgulden, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldenseell.
5 – 0 – 0.
Kolthoff, groott wesende negen mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 25 en 34.

erve Verveld / Varenvelt / Vorvelt /
leen Overijssel
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
sloptiende 6 schepel rogge en aan Proosdij Oldenzaal
10 schepel gerst om het andere
jaar en 18 schepel haver
aan Mannes en Egb. Vervelt
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1601

1385-1422
<1500
vanaf <1601
-1808

vanaf 1808
<1500-1873

Varenvelt, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Vorvelt vry guidt, 3½ mudde geseis.
1 – 22 – 0.
Tussengevoegd: “Noch ½ meer angegeven
0 – 7 – 8.”
Hyndderck toe Ferffelde, 3½ mudde gesey und ys syn eyggen got und den tenden aeffer
dat landt yn de praffstyje bynne Oldensel. (VPR 1406)

1602
1832

1218

erve Luttike Vorvelt
1475
1601
1602
1832

1219

Vorvelt, groodt wesende twe mudde bowlandt. Noch een stucke van vyrdehalff schepel
gesey, 'twelck den armen thoe behoort.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 654.

Zie nummer 1217 hiervoor.
Lutticke Vorvelt, tohorende Johan SchuIten in Oldenseell, groth 2 mudde gesei, gift die
vierde garve.
1 – 0 – 0.
Lutticke Vorvelt, groodt wesende twe mudde bowlandt, noch drie schepel gesey
gehorende ind' t vorige Vorvelt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 649

erve Weldink
leen
eig.
eig.
tienden eig.
eig.

Steinfort
Borg Enschede
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
Jan Weldink (1/3)
Jannes Weldink (1/3)
Hermen Vrijlink (1/6)
Herm. Geuvers (1/6)
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan A. ter Horst
1475
1495
1601
1602
1832

1220

<1500-1853
vanaf 1853

Welding, is en kathe, is twivel, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens).
Welding, 1 s(chilt), desolatum, Enschede.
Weldinck, tohorende Caspar van Loen, groth 7 mudde geseis, ½ dach grasz meyens, gift
die vierde garve ter pacht, tendet aver 't landt in die probstie in Oldenseell. 3 – 15 – 0.
Weldinck, groodt wesende sevendehalff mudde bowlandt, een mate van een halven dach
meyens unduchtich landt, waervan niet kan genoten worden.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 661, 664 en 667.

erve Lippink / Lipper /
eig. Kommende Steinfort
eig. Rijks Domeinen
rechtszaken met bewoners
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
1475
1495
1601

1602
1832

1221

1601
1832
<1601-1805
vanaf 1805

1419-1806
1806-1811
tot 1841
<1601-1804
vanaf 1804

Lupping, is twivel wat et is.
Lupping, 1 s(chilt).
Lipper, togehorich den Blier van Stenforde, groth 5 mudde geseis, 1 dach grasz meyens,
gift ter pacht 1 mudde gersten 6 flemessche, tendet aver 't landt in die probstie in
Oldenseell.
2 – 15 – 0.
Die Lippere, groott wesende vyfftehalff mudde bowlant, een hoymate van een halven dach
meyens, welke heel verdornig is, also dat daer in lange niet affgenoten is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 714.

erve Wooldrik
eig.
eig.
eig.
eig.

Bentheim (Solms)
Huis Lage
de bewoners zelf
fam. Cromhoff /ter Kuile

1386-1674
1674-1708
1708-1817
1817-1951

tienden

miskoorn 1 schepel rogge
2 ¾ spind
1 ¼ spind
1475
1601

1602
1832

1222

eig.
eig.
eig.
en
aan
aan
aan

<1500-1855
vanaf 1852
vanaf 1855

erve Schouwink

1475
1601

1602
1832

Steinfurt / Bentheim
fam. van Wullen
fam. van Raesfelt
Huis Middachten
Jan Becker Enschede
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
O.L.Vrouwengilde Ens.
Kerk te Enschede
F.B. Cromhoff

<1316-1805
1380-1539
1539>1601
<1614-1716
1716-1767
1767-1843
<1601-1804
vanaf 1804
vanaf 1493
<1500-1852
vanaf 1852

Schouwing, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Schouwinck, tohorende den drost to Borckeloe, groth 10 mudde geseis, 1 maett van
2 dage meyens, gift ter pacht 3½ mudde roggen, 3½ mudde haver, tendet aver ’t landt
in die probstie to Oldenseell.
5 – 0 – 0.
Schouwinck, groott negen mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 810.

erve Tegeder / Tegelaar /
hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. Janna Roolvink en kk.
koppel 1 mud gerst aan landrentmeester Twente
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1499
1601

1602
1832

1224

vanaf 1951
<1601-1804
vanaf 1804

Wolderkinck, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wolderinck, tohorende den graven to Benthum, groth 13 mudde geseis, 1 kamp den hie
vor weide lant plecht to gebrucken van 1 mudde geseis, 1 maett van 4 dage meyens, gift
ter pacht 7 mudde roggen, 5 mudde haver, tendet aver 't landt in die probstie in Oldenseell.
6 – 15 – 0.
Woolderick, groott wesende sess mudde bowlandt. Een hoymate van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 823.

leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
uitgang 2½ mud rogge aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1223

gemeente Enschede
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf 2/3
Jan Teylers Cs. 1/3
Kerk te Enschede
F.B. Cromhoff
J.H. Hulsken

<1325-1829
vanaf 1829
1601
<1500>1873

Tegherdering, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Tegedring, Enschede.
Tegederinck, togehorich in die probstie to Oldenseell, groth 7½ mudde geseis, 1 maett van
2 dage meyens, gift ter pacht 3 mudde roggen, 3½ mudde gersten; noch an den
rentmeester ter Helle 1 mudde gersten koppellsait.
3 – 22 – 8.
Tegedrinck, groott wesende sevendehalff mudde bowlandt, een hoymaette van een dach
meyens unduchtich landt, up halff landt geëstimeert
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1109.

erve Heutink
eig. Ketteler tot Lage
eig. van Ittersum tot Nijenh.

1601
-1639

eig.
eig.
tienden leen
leen
eig.
sloptiende 9 schepel rogge aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602

1832

1225

de bewoners zelf
fam. Scholten
Overijssel
Huis Wysch
Morbeck v. Oldenhues
Gymnasium Steinfurt
div. boeren Esmarke
Kerk te Enschede

Hoting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hoetinck, togehorich der Kettelersche, groth 11 mudde geseis, 4 dach grasz meyens, unnd
is garfguidt, unnd plecht to dingen vor 5 mudde roggen, 3 mudde haever,
sloeptende 9 scepel.
5 – 15 – 0.
Hoettinck, groott wesende negen mudde bouwlandt, noch een hoymate van anderhalven
dach meyens, noch een mate in den velde gelegen, met heett bewassen unde niet
gebruickt wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1146.

erve Derkink
eig. Kommende Steinfort
eig. Rijks Domeinen
rechtszaken met bewoners
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1226

1337-1806
1806-1811
tot 1841
<1500>1873

Dericking, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Derckinck, tohorende den Blier to Stenfurt, groth 7 mudde geseis, 3½ dach grasz meyens.
3 – 15 – 0.
Hendrick Derrickinck, groott wesende seven mudde boulant, een hoymate van twe dach
meyens unduchtich landt, 'twelck up halff landt geëstimeert wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1177.

erve Mensink
leen Bisdom Munster
eig. hofmeijer Monninkhof
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
miskoorn verwaterd
1475
1601

1602
1832

1227

1639-1847
1847-1973
<1394-1433
1518
1518
<1601-1773
vanaf 1773
<1500>1873

1339
<1601>1694
<1750>1820
<1500<1832
vóór 1832

Mensing, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Mensinck, tohorende die Westerholtsche, groth 9 mudde geseis, 1 maet van 3½ dach
meyens, is garfguidt, plecht to dingen vor 3 mudde roggen, umbtrint 3 mudde haver.
4 – 15 – 0.
Menssinck, groodt wesende acht mudde gesey, een hoymate van een dach meyens
unduchtich landt, 'twelck up halff landt geëstimeert wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, huis verdwenen: huisplaats sectie O nummer 1148 (west)?

erve Schukkink
leen
eig.
eig.
tienden leen
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475

Overijssel
Huis Brandlecht
de bewoners zelf
Overijssel
Kerk te Enschede
E. Kromhof

Scucking, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.

<1395-1800
<1601-1722
vanaf 1722
<1350-1433
<1500-1852
vanaf 1852

1601

1602

1832

1228

Schuckinck, tohorende der frouwen van Rhede, groth 9½ mudde geseis, 1 maett van
3 dach meyens, unnd 5 scepel vry landt, gift ter pacht 5 mudde roggen, 5 mudde haver.
4 – 22 – 8.
Johan Schuckinck, groott wesende tyndehalff mudde gesey, waervan hem vyff schepel
selffes thoe kompt, een hoymate van twe dach meyens unduchtich landt, up halff landt
gestymeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1212.

erve Kromhof
eig.
eig.
tienden leen
eig.
eig.
sloptiende 6¼ schepel rogge aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1499
1601

1602
1832

1229

<1280-1705
vanaf 1705
<1379-1433
>1433<1600
<1600-1730
<1601-1804
vanaf 1804
<1500-1852
vanaf 1852

Kummehoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Crummehof.
Cruemhoef, tohorende den grave to Benthum, groth 12½ mudde geseis, 1 maet van
1 dach meyens, gift ter pacht 7½ mudde roggen, 7½ mudde haver unnd 6 scepel roggen
sloptende in die probstie to Oldenseell.
6 – 7 – 8.
Crumhoff, groott wesende tyndehalff mudde bowlandt; wordt geen groenlandt by
bevonden.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1230.

erve Wilmink / Rabertink /

sloptiende 18¾ schepel rogge
ged.
ged.
ged.
ged.
uitgang 1 mud rogge
miskoorn 1 schepel rogge
1475
1495
1601

1602
1832

1230

Graaf van Bentheim
de bewoners zelf
Overijssel
Kapittel Oldenzaal
Armen Oldenzaal
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
E. Kromhof

allodiaal erve
eig. Lambert Budden cs.
aan Proosdij Oldenzaal
aan Hendrik Wilmink
aan Hermen Kempers
aan Jan Kempers
aan Jan ten Brinke
aan Hof Espelo
aan Derk Kok Oldenzaal
aan Kerk te Enschede

1601
<1601-1804
vanaf 1804
vanaf 1804
vanaf 1804
vanaf 1804
<1283-1776
vanaf 1776
<1500>1873

Wilmyng, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
Wilmyng, 1 s(chilt).
Wilminck, tohorende Lamberto Budden unnd Alberto de Laer, groth 7½ mudde gesei; noch
3 mudde landes, so Tonis Klant in vortiden darvan gekoft heft, is garfguidt, unnd den
sloeptende in die probstie to Oldenseel.
3 – 22 – 8.
Wilminck, groodt wesende acht mudde boulandt, een hoymate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1248. (er zijn afsplitsingen).

erve Honhof
allodiaal erve
eig. Steven van Driene
eig. Bentheim (Solms)
eig. de bewoners zelf

-1343
1343-1705
vanaf 1705

miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1231

Honhoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hoenhoef, tohorende den graven to Benthum, groth 13 mudde geseis unnd 1 scepel,
1 maet van 4 dage meyens, gift ter pacht 7½ mudde roggen, 8 mudde haever. 6 – 18 – 12.
Hoenhoff, groott wesende tyn mudde bowlant, een hoymate van een dach meyens. Noch
een dach meyens unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1300.

erve Hulswick
hofh. Hof Delden
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan J. Roerink
1475
1601
1602
1832

1232

<1385-1717
vanaf 1717
vanaf 1717
<1500-1852
vanaf 1852

Groete Hulswyck, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), sal men
penden, d.
Hulsick, togehoerich den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 10 mudde 1 scepel
geseis, 1 maet van 1½ dach meyens vry landt, unnd is garfguidt.
5 – 3 – 12.
Hulssinck, groodt wesende negen mudde bowlandt waervan hem een halff mudde zelven
thoe kumpt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1559.

erve Verwoold / Varenwolde /
eig.
eig.
tienden leen
eig.
eig.
koe- en voergeld 18 stuivers aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1233

<1500>1873

Stift Metelen
de bewoners zelf
Overijssel
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
drost van Twente
Kerk te Enschede
H. Verwoold

<1601-1782
1782-1971
<1379-1433
<1601-1804
vanaf 1804
1727
<1500-1852
vanaf 1852

Varenwolt, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Vorwolt, togehorich der frouwen van Mettelen, groth 10 mudde geseis, hoilandt 3 dach
meyens, gift ter pacht 5 mudde gersten, tendet aver 't landt in die probstie to Oldenseell.
5 – 0 – 0.
Verwoolt, groodt wesende acht mudde gesey, een mate van twe dach meyens unduchtich
landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie F nummer 5.

erve Hanenberch
allodiaal erve
eig. Kerk te Enschede
later Stad Enschede
eig. fam. Rutbeek
1475
1601

1602
1832

<1500-1878
vanaf 1878

Hanenberch, is ½ erve, 1 s(chilt), sal men penden, d.
Hanenberch, ein ha(l)f erve, gehorich in eine vicarie binnen Enschede, groth 4½ mudde
geseis, 1 maett van ½ dach meyens, gift ter pacht 3 mudde roggen, 2 mudde boickweiten.
2 – 7 – 8.
Haennenberch, groodt vyfftehalff mudde bowlandt, een hoymate van een halven dach gras
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1604.

1234

erve Walmink / Walle /
eig. Bentheim (Solms)
eig. fam. Wissink
tienden leen Overijssel
1475
1601

1602

1832

1235

Walmanshus, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Walminck, ein half erve, togehoerich den grave to Benthum, groth 5 mudde gesei, 1 matt
ein weinich aver einen halven dach meyens, gift ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde
haver, noch 2 mudde geseis unnd 3 dage meyens vry landt.
2 – 15 – 0.
Walminck, groodt wesende vyfftehalff mudde bowlandt, een hoymedeken van een halven
dach meyens. Noch een hoymate hemselven thoebehorende van twe dach meyens,
unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1607.

erve Eeftink / Efink /
eig.
eig.
eig.
sloptiende 7 schepel 2 sp. rogge aan
en 8 schepel 2½ spint gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601
1602
1832

1236

<1360-1705
1815-1898
<1379-1394

Bentheim (Solms)
Huis Hengelo
de bewoners zelf
Kapittel Oldenzaal

1386-1650
1650vanaf 1713
<1500-1804

de bewoners zelf
Kerk te Enschede
de bewoners zelf

vanaf 1804
<1500-1873
vanaf 1873

Eveking, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
Efkinck, togehorich den graven to Benthum, groth 9 mudde geseis, 3 dage grasz meyens,
gift ter pacht 3½ mudde roggen, 4 mudde gersten, unnd 4 mudde sloeptende. 4 – 15 – 0.
Effkinck, groott wesende acht mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 34.

erve Lippinkhof
hoofdhof Solmse goederen
erfmarkenrichter Esmarke
eig. Bentheim (Solms)
eig. de bewoners zelf
eig. Nathan Jacob Menko
tienden leen Huis Bronkhorst
eig. Johan Wonder
eig. fam. van Oldenhuis
eig. Consistorie Steinfort
eig. de bewoners zelf
sloptiende 14 schepel rogge aan Kapittel Oldenzaal
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan de bewoners zelf
1475
1601
1602

<1325-1705
1705-1903
vanaf 1903
<1422-1800
1422
1546>1590
<1686-1773
vanaf 1773
<1500-1804
vanaf 1804
<1500-1873
vanaf 1873

Lippinghoff, 2 s(chilt).
Lippinckhoeff, togehorich den graven to Benthum, groth 12½ mudde geseis, 5 dagen grasz
meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, 8 mudde gersten, tendet aver 't landt. 6 – 7 – 8.
Lippinckhoff, groott wesende tyn mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven dach
meyens.

1832

1237

Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1619.

erve Diekman / Dijkman /
leen Bronkhorst
eig. fam. van Beloe te Goor
eig. Huis Scherpenzeel
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
½ aan A.J. te Weele
1475
1601

1602
1832

1238

Dyck, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Dickman, togehoerich den erfgenamen van Beloe to Ghoer, groth 9½ mudde geseis,
1 maett van 1 dach meyens, gift ter pacht die vierde garve, tendet aver 't landt in die
probstie to Oldenseell.
4 – 22 – 8.
Dyckman, groodt wesende negen mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1466a.

erve Engerink
leen
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1239

<1675-1700
1601
<1675>1700
vanaf 1700
<1804>1832
<1601-1804
vanaf 1804
<1500>1873
vanaf 1873

Bentheim
Huis Weleveld
Scheel tot Koehof
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
J. Hegerink

<1346>1601
<1346<1694
<1694-1720
vanaf 1720
<1601-1804
vanaf 1804
<1500-1852
vanaf 1852

Engelreking, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Engerkinck, togehoerich ScheIl van Welfelde, groth 12½ mudde geseis, 1 maett van
4 dage meyens umbtrint, gift 10 mudde roggen, 7 mudde haever ter pacht, tendet aver 't
landt in die probstie to Oldensell.
6 – 7 – 8.
Engerkinck, groott tyndehalff mudde gesey, een hoymate van een dach meyens. Noch een
dach grasz meyens, unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1489.

erve (Groot) Spelborg
eig. Stift Metelen
eig. de bewoners zelf
sloptiende 3 mud rogge aan Kapittel Oldenzaal
en 2½ mud gerst
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan Hendrik Spelberg
1475
1495
1601

1601

<1601-1811
vanaf 1811
<1500-1804
vanaf 1804
<1500-1854
vanaf 1854

Speleborch Beyde, gewart erve, sal men bouwen uth der stadt, d. (zie ook VPR 1285)
Spelborch Beide, 2 s(chilt).
Spelborch, togehoerich der frouwen van Mettelen, groth 9 mudde geseies, gift ter pacht
5 mudde gersten, sloeptende 3 mudde roggenn, 2½ mudde gersten, in ’t capittel to
Oldenseell.
4 – 15 – 0.
N.B. Zowel de eigenaar Stift Metelen als de hoeveelheid sloptiende komt overeen met het
erve Groot Spelborg. Het erve Groot Spelborg in VPR 1409 genoemd als eigendom van

1602
1832

Casper van Loon is dan wellicht het Kleine Spelborg. Hier ligt nog een mooi puzzeltje om
uit te zoeken.
Spolborch, groott wesende negendehalff mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven
dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 979.

1239A erve Kleine Spelborg / Lutje Spelberg /
eig.
eig.
sloptiende 2¼ mud rogge aan
en 3½ mud gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601
1602
1832

1240

Borg Enschede
de bewoners zelf
Kapittel Oldenzaal

1601
1832
<1500-1804

H. Pennink Hzn.
Kerk te Enschede

vanaf 1804
<1500>1873

Zie Groot Spelborg hiervoor.
De Groete Spelberch (?), grot 9 mude gesey und 2½ dach meiens, toegehorrych Ca(s)per
fan Lon und Loen hefft solfer unde de plach (=ploeg). (VPR 1409)
Niet genoemd.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 972 en 973.

erve de Borg / Schultenhof / Schultink / Wendeshuis /
tienden eig. Kapittel Oldenzaal
eig. G.D. Palthe/ T.B. Kok
1475
1601
1602
1832

<1665-1804
vanaf 1804

Sculting alias Sculte Johan, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Schultenhoef, 2 koeweide, ½ mudde gesei vry landt, noch 1½ mudde gesei vry lant.
1 – 0 – 0.
Schultenhoff, licht woest, groodt wesende twe mudde bowlandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1446.

Volgenn die kaetters unnd bysitters in den Enscheder Eesch.
1241

erve (Groot) Wageler
leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
sloptiende 3¼ mud rogge aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1242

Bisdom Munster
Gerd Dunker
fam. van Wullen
fam. van Raesfelt
Gert Cost cs.
Helmich van Heek
Hof Espelo
Herman Vrijlen
Kerk te Enschede

<1364>1555
<1428~1435
~1428-1539
1539>1555
1601
1832
<1283-1778
vanaf 1778
<1500>1873

Niet vermeld, hoewel het erve reeds vóór 1400 genoemd wordt.
Wageler, togehorich Gert Kost midt sine consorten, groth 12 mudde geseis, 1 maet van
5 dagen meyens, gift ter pacht 10 mudde roggen, 8 mudde boickweiten, to sloptende
3 mudde roggen an den amptman Lefert Schulten van den heren van S. Peter to Utrecht.
6 – 0 – 0.
Grootte Waegeler, groott synde tyn mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens;
unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie B nummer 516.

erve Walhof
eig. Armen van Horstmar cs.
eig. de bewoners zelf

1601
1832

1601
1602
1832

1243

Walhoef, togehoerich den armen to Horstmar unnd to Scoppinge, ider half, groet 5 mudde
geseis, 1 dach grasz meyens, gift ter pacht 3 mudde min 1 scepel roggen. 2 – 15 – 0.
Walhoff, groott wesende vyfftehalff mudde boulant, een mate van een halven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie B nummer 455.

erve de Horst
leen
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
1475
1601
1602
1832

1244

Overijssel
Huis Saasveld
Huis Brandlecht
Proosdij Oldenzaal
Egbert Tijen

Niet vermeld, hoewel het erve reeds vóór 1400 genoemd wordt.
Die Horst, togehorich up Saszfelt, groth 4 mudde geseis, gift ter pacht 3 mudde gersten,
teinde aver ‘t landt in die probstie to Oldenzaell.
2 – 0 – 0.
Die Horst, groott wesende vyrdehalff mudde boulandt
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 244?

erve Veluwe / Velve /
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Lambert Kosters
1475
1495
1601

1602
1832
1832

1245

<1601-1805
vanaf 1805

Veluwe, 1 stucke land in civitate.
Velve, 1 s(chilt).
Veluwe, togehorich den rentmeester to Gronouw, groth 4 mudde geseis, gift die garve,
tende aver ‘t landt in die probstie to Oldenseell.
2 – 0 – 0.
Toegevoegd: “Noch ½ mudde meer
0 – 7 – 8.”
Veluwe, groott synde vyr mudde gesey.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie nummer . Valve O2 784
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 721.

erve Hofstede
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
uitgang 8 mud rogge aan Stift Metelen
1475
1499
1499
1601
1601

1602
1832

1246

<1395-1800
1601
1662-1684
<1601-1805
vanaf 1805

1601
<1601-1804
vanaf 1804
1504<1601

Hoffstede Hermen, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
De Hoefstede, 2 s(chilt), denstman.
De Hoefstede, denstman Macharius Penningen.
Hoefstede, vry guidt, noch etlich landt, dar hie jarlixs in die kercke to Enschede van gift
6 scepel boickweiten, tende aver ‘t landt in die probstie to Oldenzaell. 2 – 0 – 0.
Wyllem ter Hoffstedde, 2½ mudde gesey, dyt ys syn eygen got, noch hefft he te bowwen
dat toe Enschede yn de kerke hort, grot 7 scheppell gesey, dar sinnen jarlykes 6 scheppell
haefferen te gefen, den tenden aeffer dat landt yn de praeffstyje bynne Oldensel.
(VPR 1407)
Hoffstede, groot synde drie mudde gesey. Noch een mudde lants gehudet uit die kercke
thoe Enschede, een hoymate, die in twintig jaeren niet gebruickt is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 800.

erve Luttike Weldink / Horst /
leen Overijssel

<1395-1800

eig.
eig.
tienden eig.
eig.
1475
1601
1602
1832

1247

fam. Tongeren Oldenz.
Stad Enschede
Proosdij Oldenzaal
Stad Enschede

Zie hiervoor nummer 1219.
Lutticke Weldinck, tobehorende Tungeren to Oldenseell, groeth 4 mudde gesei, is
garfguidt, tende aver ‘t landt in die probstie, ut supra.
2 – 0 – 0.
Lutticke Weldinck, groott vyrdehalff mudde bowlandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 705.

erve Stenvers / Stenfort /
allodiaal erve
eig. Graaf van Steinfurt
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Jan Bolk 1/3,
Lambert ten Bruggencate 1/3
en Hendrikus Revius 1/3
1601
1602
1832

1248

1601
vanaf 1770
<1601-1805
vanaf 1805

1832
<1601-1805
vanaf 1805

Stenfort, vry lant, groth 6 scepel gesei, 1 koe weide, tenden, ut supra. 0 – 22 – 8.
Stenfort, groott ses schepel bouwlant.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 1128 en 1129.

erve Schurink
leen Overijssel
achterleen Huis Twickel
eig. Huis Hengelo
eig. Borg Enschede
eig. de bewoners zelf
sloptiende 6¼ schepel rogge aan Proosdij Oldenzaal
en 10½ schepel gerst
aan de bewoners zelf
1475
1601

1602

1832

<1394-1800
<1394-1800
1513-1591
1591-1720
vanaf 1720
<1601-1804
vanaf 1804

Schuring, de richter zeget sy ein kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) my enen alden schilt, d.
Schurinck, tobehorende Caspar van Loen, groth 5½ mudde geseis, 1 maett van 2 dagen
meyens, gift ter pacht die derde garve, sloeptende 6 scepel roggen, 2½ mudde gersten in
die probstie to Oldensell.
2 – 22 – 8.
Schuirinck, groott wesende vyfftehalff mudde boulandt, een hoymate van een dach
meyens, 'twelck altydt under 't waeter staet, daer niet van thoe krigen is als up een heel
drogen sommer.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1135.

1832

Brun Schurinck, 3½ scepel gesei vry landt, 1 mecken van ½ dach meyens. 1 – 22 – 8.
Bruin Schuirinck, groott wesende vyrdehalff schepel gesey, een stuck groenlandes van
een vyrden dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1131 (Lutje Schurink).

1250

1601
1602
1832

Detmer Hoetinck, vry lant, 1 mudde geseis, ½ dach meyens.
Dietmer Hoettinck, 1 mudde boulant.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1142 (Oude Heutink).

1251

1601
1602

Hinderick Schuckinck, vry lant, ½ mudde gesei, 1½ dach meyens.
0 – 7 – 8.
Hendrick Schuckinck, groott wesende een halff mudde boulant. Noch een mate van een
dach meyen heel unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.

1249

1601
1602

0 – 15 – 0.

1832

Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1210 (Oude Schukkink).

1252

1601
1602

Lambert Wilminck, vry lant, ½ mudde geseis, ½ dach meyens.
0 – 7 – 8.
Lambert Wilminck, groott synde seven spint geseys, een hoockxen groenlandes umttrent
van een uuir meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1257? (Oude Wilmink).

1253

1601
1602

Brinck Gert, vry lant, 5 scepel gesei, 1 dach grasz meyens.
0 – 18 – 12.
Brinck Geerdt, groott wesende vyff schepel gesey, een hoymate van een dach meyens.

1254

1601
1602
1832

Arnt Derckinck, vry lant, 6 spint geseis.
0 – 5 – 10.
Arendt Derrickinck, groott wesende ses spint, hetwelck hem eigen thoebehorich is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1181 (Oude Derkink).

1255

1601
1602

Recker Egbert, 1 maet van ½ dach meyens.
Recker Egbert, een hoymate van een halven dach meyens.

1256

erve Luttike Hulswik
in pandschap aan
eig.
tienden leen
eig.
eig.
1475
1601

1602
1832

1257

Johan van Rees cs.
de bewoners zelf
Overijssel
Kapittel Oldenzaal
de bewoners zelf

1601
<1804>1900
1394-1433
<1500-1804
vanaf 1804

Luttike Hulswyck, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hinderick ter Hulsick, die richter Johan van Reesz midt sin consort heft datsulve in
pandtscup, groth 5 mudde gesei, 1 maet van 1 dach meyens, gift to pacht 4 mudde
roggen, 4 mudde haever, tende aver 't landt in die probstie to Oldenseell. 2 – 15 – 0.
Hendrick ther Hulssick, groott wesende vyfftehalff mudde gesey, een hoymate van een
halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1567.

erve Zwartkate
leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. de bewoners zelf
1475
1601
1602
1832

1258

0 – 2 – 8.

<1379-1557
<1601-1800
<1650-1969

Swarte Kote, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Swartkaete, leenguidt, groth 6 scepel geseis, 1 maete van 1½ dach meyens. 0 – 22 – 8.
Swart Kotte, groodt wesende ses schepel boulandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1594.

erve Stroink / Strodink /
leen
eig.
eig.
eig.
sloptiende 1 mud rogge aan
en 6 schepel gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

Overijssel
Stad Enschede
de bewoners zelf
gemeente Enschede
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
weduwe Stroink

Broekheurne
<1379-1557
<1601-1751
1751-1965
vanaf 1965
<1601-1804
vanaf 1804
<1500-1852
vanaf 1852

1475
1499
1601

1601
1601
1602
1832

1259

Stroding, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
Stroding, 1 s(chilt), pauper.
Strodinck, togehorich der stadt Enschede, groeth 10 mudde gesei, 2 mede van 4 dage
meyens, gift ter pacht 8 mudde roggen, sloeptende 1 mudde roggen, 1½ mudde gersten in
die probstie to Oldenzaell.
5 – 0 – 0.
Tussengevoegd: “Kamp Jan, 3 spint.
0 – 3 – 0.”
Tussengevoegd: “Lucas Berent, 3 schepell.
0 – 11 – 4.”
Stroinck, groott wesende negendehalff mudde gesey. Noch twe hoymaten yder van een
dach meyens, unduchtich met allerlei unkruit bewassen up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 118.

erve Smalenbroek
leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1260

Bisd.Munster (Nienborg)
Gerd Dunker
fam. Van Wullen
fam. van Raesfelt
Huis Middachten
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

Smalenbroick is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(ulden), sal men penden, d.
Smalenbroick, togehorich den droste to Borckeloe, groeth 7½ mudde geseis, 1 maet van
4 dagen meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, 3½ mudde weiten, tende aver 't lant in die
probstie to Oldenseel.
3 – 22 – 8.
Smaellenbroeck, groott wesende seven mudde gesey, een mate van vyr dach meyens,
unduchtich landt up halff lant geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 133.

Hof te Coesfelt
leen Bisd.Munster (Nienborg)
eig. Gerd Dunker
eig. fam. Van Wullen
eig. fam. van Raesfelt
eig. Huis Middachten
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
uitgang 2 molt rogge leen Overijssel
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1261

Broekheurne
<1364>1555
<1428~1435
~1428-1539
1539>1601
<1614<1700
<1707-1837
<1601-1804
vanaf 1804
<1500>1873

Broekheurne
<1364>1555
<1428~1435
~1428-1539
1539>1601
<1614>1716
vanaf <1804
<1601-1804
vanaf 1804
<1379-1433
<1500>1873

De Hoff to Coesfelde, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hoeff Cosfelt, togehorich den drosten to Borckeloe, groeth 6 mudde geseis, 1 maet van
2 dach meyens, gift ter pacht 6 mudde roggen, 3 mudde weiten, tende aver ’t lant in die
probstie to Oldenseell.
3 – 0 – 0.
Hoff Koesfelt, groot synde ses mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens. Noch
een dach meyens unduchtich lant up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 426.

erve Groot Berenbroek
leen Proosdij Deventer
eig. Borg Enschede
als allodiaal erve verkocht

<1662-1732
<1601-1725
in 1725

eig. de bewoners zelf
eig. Gerhardt Jannink
1601
1602
1832

1262

Johan ten Berenbroick, togehorich Caspar van Loen, groth 3 mudde geseis, is garfguidt.
1 – 15 – 0.
Johan ten Berenbroeck, groott wesende drie mudde boulant.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 173.

erve Lutje Berenbroek
leen Proosdij Deventer
eig. Borg Enschede
eig. de bewoners zelf
1601
1602
1832

1263

1725-1905
vanaf 1905

<1662-1732
<1601>1694
1832

Hille ten Berenbroick, togehorich Caspar van Loen, groth 3 mudde geseis, is garfguidt.
1 – 15 – 0.
Hille then Berenbroeck, groodt wesende drie mudde boulant.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie G nummers 230 en 235.

erve Mensenboer
eig. Borg Enschede
eig. Hendrik Duivengoor
1601
1602
1832

1264

Mensen Bernt, togehorich Caspar van Loen, groeth 3 mudde geseis, is garfguidt.
1 – 15 – 0.
Menssen Bernt, groott synde drie mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 278.

erve Ypkemeule
allodiaal erve
eig. Kommende Steinfort
eig. de bewoners zelf
1475
1499
1601
1602
1832

1265

1341<1601
vanaf <1813

Ybekemole, en kathe, 1 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Ybekemole, Enschede.
Johan in die lbbekemolle, vry guidt, groth 2 mudde gesei und 1 scepel, 1 maet van
1½ dach meyens.
1 – 3 – 12.
Johan in die lbkemolle, groodt wesende twe mudde boulant, een hoymate van een dach
meyens, unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie H nummers 17 en 21.

erve de Braker
allodiaal erve
eig. de bewoners zelf
1601
1602
1832

1266

1601
1832

vanaf <1601

Braeck Bernt, vry guidt, 1 mudde geseis, 1 maet van 2 dach meyens. 0 – 15 – 0.
Braeck Berent, groodt anderhalff mudde boulant, een hoecxken groenlandt ungeveer van
een vier uuir meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie H nummers 24.

erve Luttike Vaarwerk / Lutke Varwik /
leen
eig.
eig.
eig.
eig.

Stift Vreden
fam. van Besten
fam. van Keppel
Borg Enschede
Gerrit Jan Naafs

<1492>1562
-1492
1492>1601
<1682<1751
1832

tienden leen
eig.
eig.
eig.
eig.
1475
1601

Huis Bronkhorst
Johan Wonder
fam. van Oldenhuis
Consistorie Steinfort
de bewoners zelf

<1422-1800
1422
1546>1590
<1686-1773
vanaf 1773

1832

Varwerck, de Luttike, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lutticke Vervick, togehoerich Keppell, groth 4 mudde gesei, 1 maett van 2 dach meiens,
gift ter pacht 4 mudde roggen, 1 mudde haever, tende aver het lant.
2 – 0 – 0.
Lutticke Vervick, groodt wesende vyr mudde boulandt, een hoymate van anderhalven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 986.

1267

1601
1602

Brinck Herman, vry lant, 1 mudde geseis.
Brinck Harms, groodt wesende een mudde boulandt.

1268

erve Thy / Huysink /

1602

0 – 15 – 0.

allodiaal erve
eig. Klooster Marienborn
eig. Boldewijn van Steinfurt
eig. Huis Ootmarsum
eig. Bernard van Laer en vr.
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Egbert Tijen Enschede
1475
1495
1601
1602
1832

1269

Thy.
Thije, 2 s(chilt).
Thie Herman, vry lant, 5 scepel gesei, des gift hie jarlixs 1 daller.
0 – 18 – 12.
Thy Hermen, groodt synde vyff schepel bouwlandt.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 1499 en 1504.

erve Kortman / ten Kotte /

½
½
weder ½
weder ½
tienden

1475
1601

1602
1832

1270

-1280
1280<1528
<1528-1635
1635-1643
vanaf 1643
-1805
vanaf 1805

leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. fam. Beloe te Goor
eig. A.F. v. Hoevel en vrouw
eig. fam. Wagelaar
eig. de bewoners zelf
eig. fam. Cost Ens./ Devent.
eig. Willem ten Cate
eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Lucas ten Cate en
Willem ten Cate

<1379-1399
<1674-1800
1601
-1692
1692-1755
vanaf 1755
1692-1796
vanaf 1796
<1601-1805
vanaf 1805

Dat Kate, steet tusschen ons beyden richters, 1 s(chilt), d.
Gert ten Kaette, gehoerich den erfgenamen van Beloe to Ghoer, groth 9 mudde gesei,
1 dach grasz meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, 2 mudde gersten, tenden aver ‘t lant
in die probstie to Oldenseell.
4 – 15 – 0.
Geert then Kotte, groodt achtehalff mudde bowlandt, een hoymate van anderhalven dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie O nummers 1624 en 1648.

erve Goolkate

eig.
later
uitgang 2 mud rogge aan
aan
sloptiende 2 schepel rogge aan
aan
1601
1602
1832

1271

Kerk te Enschede
Stad Enschede
Kerk te Enschede
Stad Enschede
Kapittel Oldenzaal
Stad Enschede

<1500-1865
vanaf 1865
-1804
vanaf 1804

Golkaette, togehorich in ein vicarie to Enschede, groth 5½ mudde gesei, ½ dach meyens,
gift umbtrint 8 daller jarlixs.
2 – 22 – 8.
Goolkaette, groott wesende sestehalff mudde boulandt, een hoymate van een halffen dach
meyens niet weerdt synde unde niet affgenoten wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 135.

erve Bult
eig. Graaf van Bentheim
eig. de bewoners zelf
1601
1602
1832

1272

<1500>1832

<1601<1694
1832

Bult Bernt, togehorich den graven to Benthum, licht woste, groth 4 mudde gesei.
Bult Berent, groodt synde vyr mudde bouwlandt, waervan twe mudde woest liggen.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie E nummer 278.

erve Schipholt
eig. Graaf van Bentheim
eig. de bewoners zelf
1601

<1601-1705
vanaf 1705

1602
1832

Scipholt, togehorich den graven to Benthum, groth 3½ mudde gesei, gift die derde garve,
is dit jaar dar ersten up gekamen.
1 – 22 – 8.
Schipholt, groodt synde vyrdehalff mudde bowlandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie F nummer 213.

1273

1475
1499

Loehues, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lohues, Enschede.

1274

erve Haverkate

zie Usselo nummer 1289

1275

erve Oosterveld

zie Usselo nummer 1294

1276

erve Unland / Onland /
leen Solms
eig. Huis Heeckeren/ Rhaan
tienden eig. Kapittel Oldenzaal
eig. H. Revius q.q.
1475
1495
1601

1832

1277

<1475>1601
<1601-1804
vanaf 1804

Unlant, de hoster dach geven bet Sunter Johannes, Roloff van Koverden.
Unlant, 2 s(chilt).
Ullandt, tobehoerende Goesen van Coverden, groth wesende 15 mudde landes umbtrint,
warvan liggen buten wigboltz in die Eeschmarke 10½ mudde unnd die reste als t’ weten
4½ mudde binnen wigboltz, wordt gebrucket van Gert Kost, gift jarlix 25 goltgulden, tendet
aver ’t landt in capittell to Oldenzaell; noch 5 dage grasz meyens, 3 koeweide, noch
½ mudde vry lant, liggende buten wigboltz in die Eeschmarcke.
7 – 15 – 0. (VPR 2900)
Bijgeschreven: “noch 0 – 12 – 0.”
Kadaster gemeente Enschede/Lonneker, sectie en nummer niet meer te bepalen.

erve Weemhof / Pastorie /

leen Steinfort
eig. Kerk te Enschede
¼ allodiaal goed
perceelsgewijs verkocht
ook ¼ allodiaal goed
sloptiende 7 schepel gerst aan Proosdij Oldenzaal
en 18 schepel haver
aan G. Pennink
1475
1495
1601

1832

<1495-1800
<1601-1762
in 1670
in 1762
in 1782
<1601-1808
vanaf 1808

Wedemhoff.
Wedemhoff, 2 s(chilt).
Die pastorie tho Enschede, geheten die wemen erve, heft die pastor altidt sulvest
gebrucket, also dat die Burgemeisterenn nicht eigentlick wetten, wo groth dat erve is dan
umbtrint oeres bedunckene 9 ofte 10 mudden landes, 2 dach grasz meyens umbtrint,
warvan binnen wigboltz licht umbtrint 5 spint geseis unnd die reste van boulandt unnde
groen landt licht in die Eeschmarcke, buiten wigboltz.
5 – 0 – 0. (VPR 2899)
Kadaster gemeente Enschede/Lonneker, sectie en nummer niet meer te bepalen.

1278

Hof te Brunink

zie Usselo nummer 1286

1279

erve Wesseler / Wesselink /

zie Usselo nummer 1292 en

1293

1280

erve Geessink

zie Usselo nummer 1290 en

1291

1281

erve Elshof
perceelgewijs verhuurd
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Jan Bolk 1/3,
Lambert ten Bruggencate 1/3
en Hendrikus Revius 1/3
sloptiende 5 schepel haver aan Proosdij Oldenzaal
aan G. Pennink
1475
1601
1832

1282

vanaf <1601
<1601-1805
vanaf 1805

<1601-1808
vanaf 1808

Elshoff, is en lifftucht, 1 s(chilt).
Niet als zodanig genoemd, maar vergelijk 2927 en 2953.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie en nummer niet meer te bepalen.

erve Slagvoort
leen Steinfurt / Bentheim
gezamenlijk leen met erve
Schouwink (VPR 1222)
eig. fam. van Wullen
eig. fam. van Raesfelt
eig. Huis Middachten
tienden leen Overijssel

<1316-1805

1380-1539
1539>1601
<1614>1716
<1394-1433

1475
1499
1832

Slachvoert, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Slachvoert, Enschede.
Kadaster gemeente Lonneker, verdwenen en huisplaats niet meer te bepalen.

1283

1475

Tybrinck, is en kathe, 1 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden (rijnse guldens), d.

1284

erve Grote Vaarwerk / Grote Varwijk /

leen Stift Vreden
eig. fam. van Besten
eig. fam. van Keppel
perceelgewijs verhuurd
tienden leen Huis Bronkhorst
eig. Johan Wonder
eig. fam. van Oldenhuis
eig. Graaf van Bentheim
eig. Consistorie Steinfort
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1601
1832

1285

Varwerck, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Grote Ffarwyk, grot 9 mude gesey und 2½ dach meiens. Hermmen ffan Keppell ter
Nyejenbarch ys gother darfan, dan et ys wal en 9 jar fersat gewest under uns borgers und
eytelyck huslue de den Keppel hebben dar gelt up gedan, en tyt fan jarren dar s’et fur
gebruket, den tenden aeffer dat landt an den graefen fan Benthum. (VPR 1408).
Perceelsgewijs verhuurd, zie bijv. Stad Enschede VPR 2953 en 2954
Kadaster gemeente Lonneker, sectie O nummer 1429.

erve Kleine Spelborg

zie

nummer 1239A

1285A erve Brammelo / Braamlo /
sloptiende om het andere jaar aan Proosdij Oldenzaal
3 schepel rogge en 4 schepel gerst
aan G. Pennink
1832

<1389>1562
1389-1492
1492>1601
vanaf <1601
<1422-1800
1422
1546>1590
1601
<1686-1773
vanaf 1773
<1500-1873

-1808
vanaf 1808

Kadaster gemeente Lonneker, sectie en nummer niet meer te bepalen.

1285B erve Lazonder

zie Stadsgericht Enschede

o.a. 2901

1285C erve Lunenborg
allodiaal erve
oudste vermelding erve
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
1475
1601
1832

in 1350
<1651-1965
<1379-1433

Niet vermeld, hoewel het erve al eerder genoemd is.
en 1602 niet vermeld.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 62.

1285D erve Pelshuis

zie Stadsgericht Enschede

2912-2915

USSELO
1286

erve Brunink / Hof te Brunink /
leen Bisd.Munster (Nienborg)
eig. Viermond tot Odink
tienden leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. fam. Beloe te Goor
eig. Huis Scherpenzeel

Broekheurne
<1364>1379
1601
<1379-1411
<1379-1800
1601
<1626-1686

eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1287

Heeckeren- Enghuizen
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
Hendrik Roerink

Bruning, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens). (onder Esmarke VPR 1278)
Sander Bruninck, toegehoerich Viermundt to Odinck, groth 14 mudde gesei, 12 dage grass
meyens, gift ter pacht 10 mudde boickweiten, tenden aver ’t landt an die erfgenamen van
zallige Beloe to Ghoer.
7 – 0 – 0.
Bruinninck, groodt wesende ses mudde boulandt, eenne hoymate van twee dach gres
meyens, noch twe dach meyens unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 394.

erve Weustink
eig. fam. Swicker te Coesfelt
tienden leen Overijssel
eig. Huis Heeckeren
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1288

eig. Huis Weldam
tienden leen
eig.
eig.
eig.

1602
1832

1289

Huis Heeckeren
fam. Beloe te Goor
Huis Scherpenzeel
de bewoners zelf

leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. fam. Swicker te Coesfelt
eig. fam. Wesselink Steinfurt
eig. de bewoners zelf
tienden eig. fam. Beloe te Goor
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede

1601
1602

Broekheurne
1601
<1675-1800
1601
<1626-1686
vanaf 1686

Queckeboem, togehorich juffer Ripperda up ’t Weldam groth 4 mudde gesei, 2 dach
meyens, gifft ter pacht 4 mudde roggen, 2 mudde weiten, 2 mudde haever, tende aver
’t lant an den erfgenamen van zallige Beloe to Ghoer.
2 – 0 – 0.
Queckeboom, groott wesende vyrdehalff mudde bowlandt. Noch een halff mudde vry landt,
een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 331.

erve Haverkate

1475

Broekheurne
1601
<1379-1411
<1379-1411
<1500>1873

Wostynck, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden (rijnse guldens), d.
Wostinck, togehoerich den Swicker to Cosfelt, groth 5 mudde gesei, licht woste, dan is
umbtrint 1 mudde roggen up geseit.
2 – 15 – 0.
Woestinck, groodt synde vyff mudde bowlandt, een mate van een dach meyens. Slim
unduchtich landt, met heedt bewassen, halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 338.

erve Queckeboom

1601

1692-1756
vanaf 1756
<1500-1852
vanaf 1852

Broekheurne
<1379-1557
<1661-1800
1601
<1661-1711
vanaf 1711
1601
<1500>1873

Haverkote, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1 s(chilt), sal men penden, d. (onder Esmarke)
(VPR 1274)
Haverkaette, toegehoerich den Swicker to Cosfelt, groth 7 mudde geseis, 1 maet van
2 dach meyens, gift ter pacht 3 mudde roggen, 2 mudde haever.
3 – 15 – 0.
Haeverkotte, groott wesende soven mudde boulant, een hoymate van anderhalven dach

1832

1290

meyens; heel unduchtich wilt landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 293.

half Geessink
eig.
leen
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn ½ schepel rogge aan
1475
1499
1601

1602
1832

1291

Ghezing, is gewart, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), sal men penden, d.
(onder Esmarke VPR 1280)
Gesing, 1 s(chilt), licht woeste.
Half Giessinck, togehorich juffer Morbecke, groth 3 mudde gesei, ½ dach grass meyens,
gift ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde boickweiten, tende aver 't lant in die probstie
tot Oldenzaell.
half 1 – 15 – 0.
Een halff erve, Giessinck, groott synde drie mudde bowlandt, een hoymate van een dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 241.

half Geessink
eig.
leen
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn ½ schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1292

fam. Moerbecke
Huis Oosterhof
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

fam. Moerbecke
Huis Oosterhof
de bewoners zelf
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

leen Overijssel
achterleen Huis Oosterhof
eig. fam. Moerbecke
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn ½ schepel rogge aan Kerk te Enschede

1601

1602
1832

1293

Broekheurne
<1499>1620
<1722-1800
vanaf 1722
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Zie nummer 1290.
Half Giessinck, togehorich juffer Morbecke, groth 3 mudde gesei, ½ dach grass meyens,
gift ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde boickweiten, tende aver 't lant in die probstie
tot Oldenzaell, dan licht woste.
half 1 – 15 – 0.
Een halff erve, Lutticke Giessinck, groott synde derdehalff mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 245.

half Wesselink / Wesseler /

1475

Broekheurne
<1499>1620
<1712-1800
vanaf 1712
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Broekheurne
<1384-1715
<1634-1800
1601
vanaf 1734
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Wesseling Gerlich, 2 s(chilt), bet(aalt) my 3 golden r(ijnse) g(uldens), d. (onder Esmarke)
(VPR 1279).
Half Wesselinck, tohorende juffer Morbecke, groth 3 mudde gesei, 1 dach meyens, gift ter
pacht 3 mudde roggen, 3 mudde boickweiten, darvan entfenckt Bernt Wolderick jarlixs van die
pacht 8 daller 10 stuver, tende aver 't lant in die probstie to Oldenzaell. halff 1 – 15 – 0.
Zie 1293
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 46.

half Wesselink / Wesseler /
leen Overijssel

Broekheurne
<1384-1715

achterleen Huis Oosterhof
eig. fam. Moerbecke
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn ½ schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1294

Zie nummer 1292.
Half Wesselinck, tohorende die juffer wie baven, groth 2½ mudde gesei, 1½ dach meyens,
gift als dat vorige.
half 1 – 7 – 8.
Beide Wesselingen, groott thoesaemen ses mudde gesey, een mate van een dach
meyens; gantsz unduchtich landt, daer niet kan affgemeten worden.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 46.

erve Oosterveld
leen Overijssel
achterleen Huis Oosterhof
eig. fam. Moerbecke
eig. de bewoners zelf
sloptiende 2 mud koren aan Proosdij Oldenzaal
en 3 mud gerst
aan de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1295

1832

1296

eig.
eig.
tienden eig.
eig.

1602
1832

1601

Bosewinckell, togehorich Bernardus Cernego, groeth 5 mudde gesei unnd 1½ dach grass
meyens, gift darvan die vierde garve.
2 – 15 – 0.
Bosewinckel, groott synde vyr mudde gesey. Een hoymate van anderhalven dach meyens;
heel unduchtich, verwildert landt, dat ’t saemen up een halven dach meyen geëstimeert
wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 45.

erve de Wigger / ’t Riet /

1601

vanaf 1812
<1500>1873

Helmigzijde
allodiaal erve
eig. Bernardus Cernego

1602

Broekheurne
<1433-1617
<1634-1800
1601
vanaf 1714
<1626-1812

Oestervelt, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1 s(chilt), tenetur (blijft verschuldigd) 1 s(chilt),
sal men penden, d. (onder Esmarke VPR 1275).
Ostervelt, togehorich juffer Morbecke, groth 6 mudde gesei, is woste, unnd is umbtrint
darup geseit 3 scepel roggen.
0 – 11 – 4.
Oostervelt, groott synde ses mudde gesey licht aver halff woest.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 47.

erve Boswinkel

1601

<1634-1800
1601
vanaf 1734
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Graaf van Bentheim
de bewoners zelf
Huis Oldemeule
de bewoners zelf

Rutbeek
<1601-1705
vanaf 1705
1601
vanaf 1705

Johan die Wigger, togehorich den grave to Benthum, groth 5½ mudde gesei, 1 dach
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde haver, tendet aver ’t landt an Jost van
Bevervorden.
2 – 22 – 8.
Johan die Wigger, groott wesende vyff mudde geseys. Een hoymate van een dach
meyens.Slim unduchtich landt, dat up die helffte geëstimeert wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 467.

1297

erve op de Kolk / Leefertsboer /
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1601

1602
1832

1298

erve Grote Rutbeek

1475
1601

1602
1832

Overijssel
Bentheim (Solms)
de bewoners zelf
Huis Oldemeule
Kerk te Enschede
Gerrit Rutbeek

eig. Bentheim (Solms)
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Huis Oldemeule

1602
1832

1300

Rutbeek
1386-1642
vanaf 1753
<1601>1626

Niet genoemd, hoewel het erve reeds vóór 1400 vermeld wordt.
Egbers Johan, togehorich den graven tho Benthum , groth 5 mudde geseis , ½ dach grass
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde haever, tendet aver 't landt an Jost van
Bevervorden.
2 – 15 – 0.
Egbers Johan, groott synde vyr mudde geseys, een hoexken groenlandes van een quartyr
dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 512.

erve Zwerink
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

Rutbeek
1414-1800
1386-1642
vanaf 1753
<1601>1626
<1500-1856
vanaf 1856

Niet genoemd, hoewel het erve reeds vóór 1400 vermeld wordt.
Grote Rutbecke, togehorich den graven tho Benthum, groth 9 mudde gesei, 3 dagen
graess meyens, gift ter pacht 15 rixdaller, tendet aver 't landt an Jost van Bevervorden.
4 – 15 – 0.
Grootte Rutbecke, groott wesende negendehalff mudde gesey, een hoymate van twe dach
gres meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 495

erve Klein Rutbeek

1475
1601

Rutbeek
1601
1832
1601
vanaf 1714
<1500>1873

Bernt up den Kolck, togehorich den graven van Benthum, groth 5½ mudde gesei, 2 dach
grass meyens, tendet aver 't landt an Jost van Bevervorden, unnd gift ter pacht 2 mudde
roggen,2 mudde haver.
2 – 22 – 8.
Berent up den Kolck, groott wesende sestehalff mudde bowlandt, een mate van
anderhalven dach gres meyens; heel unduchtich landt, up die helffte gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 450.

leen
eig.
eig.
tienden eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1299

Graaf van Bentheim
Egbert Lefers
Huis Oldemeule
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

Huis Oldemeule
Heeckeren-Enghuizen
de bewoners zelf
Graaf van Bentheim
Kerk te Enschede
weduwe Stroink

Helmigzijde
<1601>1626
1694
1832
<1601>1626
<1500-1852
vanaf 1852

Swedering, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Swerinck, togehorich Jost van Bevervorden, groth 8 mudde geseis , 2 dach grass meyens,
licht woste unnd is gein meyer up dat erve, dan is umbtrint upgeseit 2 mudde roggen,
tendet aver 't landt an den graven tho Benthum.
4 – 0 – 0.

1602
1832

1301

Swyrinck, groodt wesende achtehalff mudde gesey, wordt ungeveer anderhalff mudde van
gebowt. Die rest licht t' saemen woest. Die hoymate licht unbouruchtet voor vogelweide.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 1125.

erve Elferink
leen Overijssel
achterleen Huis Nijenhuis
eig. Huis Oldemeule
eig. Klooster Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan G.A. Lasonder
1475
1601
1602
1832

1302

Elverking, 1 s(chilt), bet(aalt) 1 s(chilt), d.
Elverick, togehorich Jost van Bevervorden, groth 9 mudde gesei, 2½ dach grass meyens,
gift die garve, tendet aver 't landt in die probstie (sic) to Oldenzaell.
4 – 15 – 0.
Elvertinck, groott wesende achtehalff mudde gesey, een hoymate van twe dach meyens,
met elsen, he(e)l unduchtich bewassen landt, up halff landt gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 1114.

erve Egbertink

tienden
sloptiende 2 mud rogge
miskoorn 1 schepel rogge
afkoop ¼
afkoop ¼
1475
1601

1602
1832

1303

eig.
eig.
eig.
eig.
aan
aan
aan
aan

Melchior Gerliges c.s.
de bewoners zelf
Graaf van Bentheim
Usseler boeren
Armen Oldenzaal
Kerk te Enschede
G. Afink
H. Geerdink

eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1602
1832

Helmigzijde
1601
vanaf <1678
<1601-1695
vanaf 1695
1601
<1500>1873
vanaf 1873
vanaf 1873

Ecberting, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Egbertinck, togehorich Melchior Gerliges midt sin consorten, groth 7 mudde gesei, 2 dach
meyens, unnd hebben ter pacht gekregen in 19 jaren 7 scepel boickweiten, unnde die
derde deel licht umbtrint woste, tendet aver 't landt an den graven to Benthum, noch
2 mudde roggen tende den armen to Oldenzaell.
3 – 15 – 0.
Egbertinck, groott sovendehalff mudde gesey, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummer 349, 355 en 361.

erve Grote Morsche

1475
1601

Helmigzijde
<1379-1800
<1379-1625
<1590-1613
1613>1625
1832
<1601-1804
vanaf 1804
<1500-1852
vanaf 1852

Stift Metelen
de bewoners zelf
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede
G.A. Lasonder

Helmigzijde
<1601-1811
vanaf 1811
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1852
vanaf 1852

Then Mersche, 1 s(chilt), bet(aalt) 1 s(chilt), d.
Egbert to Morsche, togehorich der frouw van Mettelen, groth 8 mudde geseis , 2 dagen
grass meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde gersten, tendet aver 't land in die
probstie tho Deventer.
4 – 0 – 0.
Egbert thoe Marsche, groott synde achtehalff mudde boulant, een hoymate van een dach
meyens, heel unduchtich woest wilt landt, dat kuim halff landt verstrecken kan.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 1082.

1304

erve Kleine Morsche / Lange Mors /
eig. Stift Metelen
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. burgers Old./ Los./ Ens.
eig. boeren Usselo
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602

1832

1305

Luttike Mersch, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hinderick to Morsche, togehorich der frouw van Mettelen, groth 8 mudde gesei, 4 dagen
grass meyens, pacht 2 mudde roggen, 2 mudde gersten, tendet aver ’t landt an Mechtelt
Olen to Oldenseell.
4 – 0 – 0.
Hendrick thoe Marsche, groodt wesende soven mudde gesey, waervan syn broeder, een
arm, lam man synde ses schepel landes gebruiket; 't welck hem van die gemene
huisluiden um syn armoets halven wort quydt gegeven. Noch een hoymate van twe dach
meyens, heel unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 1056.

erve Helmink / Helmer /
eig. Hoefslach te Munster
eig. Huis Twickel
tienden leen
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1495
1601

1602

1832

1306

Overijssel
Huis Brandlecht
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
H. ter Kuile

eig.
eig.
tienden leen
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1602
1832

Helmigzijde
1601
<1682>1779
<1395-1800
1576-1687
vanaf 1687
<1500-1852
vanaf 1852

Helmyng, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Helming, 2 s(chilt).
Johan Helmer, togehorich Hoeffslach to Munster, groth wesende 8 mudde gesei, 3 dagen
meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, 4 mudde bockweiten, 1 mudde haver, tendet aver
’t landt an der frouw van Rhede.
4 – 0 – 0.
Johan Helmer, groott wesende acht mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Slim unduchtich landt, up halff landt getaxyrt; noch een dach meyens unduchtich landt,
woest liggende unde niet gebruicket wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 455.

erve Konink

1475
1601

Helmigzijde
<1601-1811
vanaf 1811
<1379-1557
1433-1800
<1601-1716
1716>1800
<1500>1873

Stift Metelen
de bewoners zelf
Overijssel
Huis Heeckeren
burgers Delden
Kerk te Enschede
G.J. Koning

Helmigzijde
1368-1811
vanaf 1811
<1379-1411
<1379-1411
<1626>1727
<1500-1833
vanaf 1833

Konninck, 1 s(chilt), bet(aalt).
Konninck, togehorich der frouw van Mettelen, groth 6 mudde gesei, 2 dagen meyens, gift
ter pacht 3 dalIer to 30 stuver.
3 – 0 – 0.
Konninck, groott wesende ses mudde bowlandt, een mate van twe dach meyens. Slim
leech landt, meestetydt under water staende, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 465.

1307

erve Nijhof
eig. Bernardo Cernego
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Albert Lammertink en cs.
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1499
1601

1602
1832

1308

tienden leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. Mechtelt Olen
eig. fam. Cerniago te Vreden
eig. fam. Wissink
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede

1602
1832

1309

eig. Ketteler tot Lage
tienden leen
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan

1602

1832

1310

Helmigzijde
1601
<1379-1557
1433-1800
1601
1651-1693
1693>1800
<1500>1873

Wenneking, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wennekinck, togehorich Bernardo Cernego, groth 6 mudde gesei, 1 dach meyens, unde
bouwet die guither dat erve sulvest, tendet ut supra aver ’t lant an Mechtelt Olen. 3 – 0 – 0.
Wennekinck, groot synde ses mudde gesey, een hooymate van een dach meyens. Heel
slim unduchtich landt, up halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 448.

erve Leussink

1475
1601

<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Nyhoff, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Nyehoff, 1 s(chilt), woeste.
Nyhoeff, togehorich Bernardo Cernego, groth 7 mudde gesei, 1 dach meyens, unnde
bouwet die guither dat erve sulvest, tendet aver 't lant in die probstie to Oldenseell.
3 – 15 – 0.
Nyhoff, groott wesende ses mudde bowlants, een mate van een halven dach gres meyens,
heel unduchtich landt, up halff landt gepriseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 479.

erve Wennekink / Wenniker / Wennink /
eig. Bernardo Cernego

1475
1601

Helmigzijde
<1601>1626

Overijssel
Huis Heeckeren
Vicarie te Delden
Kerk te Enschede

Helmigzijde
1601
<1379-1411
<1379-1411
<1620-1874
<1500>1873

Loezing, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Loesinck, togehorich der Kettelersche, groth 6 mudde gesei, 6 dach meyens, gift ter pacht
5 rixdaller.
3 – 0 – 0.
Loessinck, groott ses mudde boulant, licht aver halff woest; een mate van vyr dach
meyens, up zummige hoecken met heedt unde andere buschen bewassen, up halff landt
getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 442.

erve Wissink
eig. Stift Vreden
tienden leen Overijssel

Helmigzijde
<1330-1770
1433-1800

eig.
eig.
eig.
losbare rente 9 schilling aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
afkoop 1/4 aan
1475
1601

1602

1832

1311

1602
1832

1602
1832

1313

Helmigzijde
<1385-1829
vanaf 1829
<1379-1411
<1379-1411
1626
<1500>1873

Lamberting, 1 s(chilt), d.
Lambertinck, togehorich den heren dar ter Helle rentmeister van is, groth 9 mudde geseis,
4 dagen grass meyens, gift die garve.
4 – 15 – 0.
Lambertinck, groott wesende soven mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens,
noch twe dach meyens heel unduchtich landt, up halff landt gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 685.

erve Holschershof / Holscher / Hulscher /
leen Overijssel
eig. Huis Brandlecht
eig. de bewoners zelf
sloptiende 3 mud rogge aan Klooster Klein Burlo
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
afkoop ½ aan G. Breukers
1601

<1601<1626
<1675-1713
vanaf 1713
1331<1500>1873
vanaf 1853

Wisking, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hinderich Wiskinck, togehorich in die abbedie unnd capittell to Vreden, groth 10 mudde
geseis,3 dach meyens, gift ter pacht 8 daller, tendet aver 't landt an Johan van Esschede
to Tubberige.
5 – 0 – 0.
Henderick Wiskink , groott wesende soven mudde gesey. Is urn syn armoets halven niet
hoger als up ses mudde van die gemeene setters angeslaegen; een hooymate van een
dach meyens, gants niet dogende, alse dat daer niet affgenatz wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, N sectie nummer 715.

erve Lambertink / Lammertink / Lammerink /
hofh. Hof Goor
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
eig. Huis Heeckeren
eig. Albertus de Leer
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1312

Huis Eeshof
burgers Hengelo
de bewoners zelf
Ger. de Bermetvelde
Kerk te Enschede
Jan Rosink

Geerdinkzijde
<1395-1684
1576-1663
vanaf 1663
<1601-1651
<1500>1873
vanaf 1852

Die Hulscher, togehorich der frouw van Rhede, groth 7 mudde geseis , 3 dagen grass
meyens, gift ter pacht 1 mudde roggen, 2 mudde haver, to sloeptende 2 mudde roggen in
‘t kloster to Burloe.
3 – 15 – 0.
Die Holscher, groott wesende soven mudde bowlandt, een hoymate van twe dach meyens;
gantsz unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 648, 652 en 673.

Hof te Usselo / Schulten / Scholten /
leen
? eig.
? eig.
sloptiende 7 schepel rogge aan
en 7 schepel gerst
aan

Overijssel
Huis Brandlecht
Tungeren te Oldenzaal
Proosdij Deventer
fam. van Heek

Geerdinkzijde
<1395-1684
1576-1684
1601
<1601-1820
vanaf 1820

miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
afkoop ½ aan Lucas Scholten
afkoop ¼ aan G. Scholten
1475
1495
1601

1602
1832

1314

De Hoff to Uslo, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Die Hoff tUsloe, 2 s(chilt), desolatum. (verlaten)
Sander SchuIten, togehorich Tungeren to Oldenzaell, groth 9 mudde gesei, 3 dagen
meyens, gift ter pacht 5 mudde roggen, 5 mudde weiten, tendet aver ’t lant in die probstie
to Deventer.
4 – 15 – 0.
Sander Schulten, groodt wesende acht mudde bowlandt, een hoymate van drie dach
meyens; slim unduchtich landt, halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 632, 638 en 646.

erve Roesink / Rosink /

Geerdinkzijde
eig. Klooster Almelo
-1458
eig. Joh. Martensen Deventer
1601

tienden leen
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602

1832

1315

Overijssel
Huis Brandlecht
Kerk te Enschede
Jan Rosink

eig. Huis Weldam
tienden leen
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1832

1316

Overijssel
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
A. Röring

Geerdinkzijde
1601
1433-1800
vanaf 1687
<1500-1852
vanaf 1852

Olreking, 1 s(chilt), d.
Olerinck, togehorich juffer Ripperda up I t Weldaem, groth 3½ mudde geseis. 1 – 22 – 8.
Oollerick, groott wesende soven mudde gesey, een mate van twe dach meyens, quaedt
verwildert landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 598.

erve Geerdink
eig. Klooster Varlar
eig. Huis Oldemeule
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

<1395-1684
1576-1684
<1500-1852
vanaf 1852

Rosing, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Roesinck, togehorich Johan Martensen to Deventer, groth 6½ mudde geseis , 1½ dach
meyens, unnd hie heft dat erve noch angenaemen, dan sal sin herscup schicken 1 gulden
vor 2 jaren.
3 – 7 – 8.
Roessinck, groodt wesende soven mudde gesey, waerin gereket wordt een mudde vry
landt; een mate van een dach meyens, heel unduchtich, daer niet van kan genaten
worden.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 619, 625 en 628.

erve Eulderink / Olerink /

1475
1601
1602

<1500>1873
vanaf 1867
vanaf 1852

Geerdinkzijde
12891601
<1601-1804
vanaf 1804
<1500>1873

Gherding, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Gerdinck, togehorich Jost van Bevervorden, groth 8½ mudde geseis, 1½ dach grass

1602
1832

1317

erve Harberink / Harbertink / Herbert /
eig. Bernardo Cernego
eig. Kerk te Enschede
½ eig. Gerrit Harberink
½ perceelsgewijs verkocht
tienden leen Overijssel
eig. Huis Heeckeren
eig. Bernardo Cernego
uitgang 10 schepel rogge aan Kerk te Enschede
½ (5 schepel rogge) aan J. Harberink
½ (5 schepel rogge) aan wed. J.H. Rijt
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1318

meyens, secht dat hie dat erve nicht van sin herscup hebbe angenamen, dan he betalt
jarlixs etlicke penningen an Aele Kost van sin herscupes wegen, tendet aver 't landt in die
probstie to Oldenzaell.
4 – 7 – 8.
Geerdinck, groott achtehalff mudde gesey, een hoymate van anderhalven dach meyens,
up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 575, 578 en 587.

Harberting, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Harbertinck, toegehorich Bernardo Cernego, groth 8 mudde gesei, 2½ dach meyens, gift
die vierde garve, tendet aver 't landt an sin herscup.
4 – 0 – 0.
Harbertink, groodt acht mudde gesey, licht aver halff woest, een mate van twe dach
meyens, heel slim met busche bewassen lant, up halff landt gepryseert.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 516, 522 en 515.

erve Nijhuis
eig. Klooster Varlar
in pandschap aan Johan van Rees cs.
tienden leen
eig.
eig.
sloptiende 1 mud rogge aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601
1602
1832

1319

Overijssel
Huis Heeckeren
Kerk te Delden
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede

Geerdinkzijde
12891601
<1395-1411
<1395-1411
<1620-1874
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

Nyehus, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Nyhuis, tohorende den richter Johan van Rees midt sin consort, in pandtscup, groth
7 mudde geseis.
3 – 15 – 0.
Nyhuis, groott wesende sovendehalff mudde gesey, een mate van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 508, 511 en 513.

erve Afink / Aaftink /
eig. Bernardo Cernego
tienden leen
eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
afkoop ¼ aan
1601

Geerdinkzijde
<1601>1626
-1818
vanaf 1818
in 1818
<1379-1411
<1379-1411
1601
-1818
vanaf 1818
vanaf 1818
<1500>1873

Overijssel
Huis Heeckeren
Bernardo Cernego
Kerk te Enschede
E. van Heek

Geerdinkzijde
<1601>1626
<1379-1411
<1379-1411
<1601>1626
<1500>1873
vanaf 1860

Affkinck, tobehorende Bernardo Cernego groth 7 mudde geseis, heft woste gelegen,

1602
1832
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gift ter pacht 4 mudde bockweiten.
3 – 15 – 0.
Aeffkink, groodt wesende soven mudde gesey, een hoymate van een dach meyens; heel
unduchtich wilt landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 482, 485, 549, 548 en 544.

erve Bartelink
eig. jonker Marck te Ahaus
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1321

Bertolding, 2 s(chilt), is twivel, bet(aalt) 1 s(chilt), d.
Bartelinck, tobehorende den juncker Marck to Ahuis, groth wesende 7 mudde geseis ,
3 dach meyens, wordt van den bueren gebrucket vor die contributie. 3 – 15 – 0.
Bartelinck, groodt wesende soven mudde gesey, licht ungeveer halff woest, een hoymate
van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie N nummers 366, 927 en 924.

erve Busch / Bos / Busscher /
eig. Hoefslag te Munster
eig. Graaf van Bentheim
tienden eig. burgers Lonneker
sloptiende aan Proosdij Deventer
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan J. ter Kuile
1475
1601

1602
1832

1322

eig. Stad Enschede
tienden eig. Graaf van Bentheim
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede

1602

1832

1323

Geerdinkzijde
1601
1694
<1601>1626
<1500-1852
vanaf 1852

Busch, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Buesch, tobehorende Hoeffslach to Munster, groth wesende 10 mudde gesei, 1 dach
meyens, gift ter pacht 4 mudde roggen, 2 mudde boickweiten, 1 mudde haever,
tendet aver 't landt an Gesken up den Brande.
5 – 0 – 0.
Busch, groott wesende achtehalff mudde bowlandt, een mate van een halven dach gres
meyens; unduchtich landt, up halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 468.

erve Wolbertink / Wolbert /

1475
1601

Geerdinkzijde
1601
<1500>1873

Geerdinkzijde
<1601>1751
<1601>1626
<1500>1873

Wolberting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wolbert, tobehoerende der stadt Enschede, groth 8 mudde gesei, 1 vrie mate van 2 dach
meyens, gift ter pacht 6 mudde roggen, 6 mudde boickweiten, tendet aver 't landt to
Benthum, noch 2 mudde gesei unnd ½ dach meyens vry guidt.
4 – 0 – 0.
Wolbert, groott wesende acht mudde gesey, noch een halff mudde vry landt, noch een
mate van twe dach meyens; heel unduchtich landt, up halff landt geëstimeert,
noch een dach meyens goedt landt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 615.

erve Joostink / Josink /
kamerling Hof Ootmarsum
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Huis Brandlecht
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan G. Bos

Geerdinkzijde
<1385-1829
vanaf 1829
1601
<1500-1852
vanaf 1852

1475
1475
1601

1602
1778
1832

1324

Thiozing, up dat Hus to Lage, is en kathe, 1 s(chilt), my bet(aalt), is my bet(aalt) in
Lagessche scattinge, d.
Rozing, 1 s(chilt), bet(aalt) my 1 (schilt), d. (bij erven hoerende up dat Huys to Lage).
Tiostinck, tobehorende an den heren dar ter Helle rentmeister van is, groth 7½ mudde
geseis, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde gersten, tendet aver 't landt an die frouw
van Rhede.
3 – 22 – 8.
Tossinck, groott achtehalff mudde boulandt, een hoymate van twe dach meyens, die helffte
geweit wordende en die andere helffte gehoyt.
Domeinkaart “Joossink in Usselo”, HCO kaarteninventaris nummer 1305.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 421.

erve Bruggeman / Bruggert /
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1325

erve Teesink

1475
1495
1601

1602
1832

Geerdinkzijde
<1601-1705
vanaf 1705
<1601<1626
vanaf <1626
<1500-1852
vanaf 1852

Ther Bruggen, 1 s(chilt, bet(aalt) 1 s(chilt), d.
Bruggeman, tobehorende den graven tho Benthum, groth 7 mudde geseis, 2 dach meyens,
gift ter pacht 6 scepell roggen, 6 scepel gersten, tendet aver 't landt an die frouw van Rhede.
3 – 15 – 0.
Bruggeman, groott synde sovendehalff mudde bowlandt, een mate van een dach gres
meyens. Slim landt, halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie N nummer 269.

leen
eig.
eig.
eig.
sloptiende 4½ schepel rogge, aan
4½ schepel gerst en bloedtiende
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan

1326

Graaf van Bentheim
de bewoners zelf
Huis Brandlecht
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
H. Bruggert

Stift Vreden
fam. van Besten
fam. van Keppel
Huis Boekelo
Proosdij Deventer

Boekelo
<1492-1800
-1492
1492>1562
<1751-1792
<1601-1820

fam. van Heek
Kerk te Enschede
J.H. Wissink

vanaf 1820
<1500-1867
vanaf 1867

Tesing, 2 s(chilt), d.
Thesing, 1 s(chilt).
Tiesinck, tobehorende Keppell, groth 10 mudde geseis, 3 dach meyens, gift ter pacht
5½ mudde roggen, 5½ mudde weiten, sloeptende 4½ scepel roggen, 4½ scepel gersten in
die probstie to Deventer.
5–0–0.
Johan Tiessinck, groott wesende tyn mudde bowlandt, een hoymate van twe dach
meyens; heel slim landt, halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie K nummer 207.

erve (Groot) Wiecherink
eig. Huis Borgbeuningen
eig. de bewoners zelf
sloptiende 6 schepel rogge, aan Proosdij Deventer
6 schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede

Boekelo
1601
1832
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

1475
1601
1602
1832

1327

Wicherding, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wicherinck, tobehorende Herman van Twickell midt sin consorten, groth 7½ mudde geseis,
2 dagen meyens, gifft ter pacht 20 daller ad 30 stuver.
3 – 22 – 8.
Wycherinck, groodt achtehalff mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens; up
halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 390.

erve Lansink
eig.
eig.
eig.
sloptiende 7½ schepel rogge aan
en 3½ schepel gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
afkoop ¼ aan
1475
1601

1602
1832

1328

Stad Delden
Huis Boekelo
de bewoners zelf
Proosdij Deventer

Boekelo
<1601>1603
<1751-1792
vanaf 1792
<1601-1820

fam. van Heek
Kerk te Enschede
A. Eelting

vanaf 1820
<1500>1873
vanaf 1853

Lansinck, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lansinck, tobehorende der stadt Delden, groth 7 mudde geseis, 1 dach meyens, unnd
wordt van die bueren vor die contribution gebrucket, sloeptende 7½ scepel roggen,
3½ scepel gersten in die probstie to Deventer.
3 – 15 – 0.
Lanssinck, groott zoven mudde boulant, licht t' saemen woest unde wordt niet ene garve
van gebruicket.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 379.

erve Averbeek / Overbeek /
leen Overijssel
achterleen Huis Heeckeren
eig. Huis Weldam
eig. Huis Twickel
perceelsgewijs verkocht
tienden eig. Proosdij Deventer
eig. fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1329

Averbeke, sint arme katen, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ r(ijnse) g(uldens), d.
Averbecke, tobehorende juffer Ripperda up ’t Weldam, groth 5½ mudde geseis, 1 dach
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde haver, tendet aver ’t landt in die probstie
to Deventer.
2 – 22 – 8.
Averbecke, groott sestehalff (=5½) mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 349.

erve Spiele
eig. Huis Boekelo
eig. de bewoners zelf
sloptiende 3½ schepel rogge aan Proosdij Deventer
en 3½ schepel gerst
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
afkoop ½ aan H. Cromhoff
1475
1499
1601

Boekelo
<1379-1557
<1379-1800
<1601-1653
1653-1840
in 1840
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

Boekelo
1598-1792
vanaf 1792
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873
vanaf 1852

Twespidele, 2 s(chilt), is nicht gewart en kathe, Twe Spidel my bet(aalt) 1 s(chilt)…
anderen sal men penden, d.
Twe Spidel, 1 s(chilt), pauper.
Spile, tobehorende Unico Ripperda, groth 6 mudde gesei, 3 dach meyens, noch hefft die

1602
1832
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juncker etlich landt baven die 6 mudde sulvest in 't gebrueck “In de marge: tho weten, twie
mudde, sonder liggen wuest noch ter tydt”, darvan in 2 jaren an sin herscup betalt 11
mudde roggen unnd etlich gelt, sloeptende 3½ scepel roggen, 3½ scepel gersten in die
probstie to Deventer.
3 – 0 – 0.
Spylle, groott wesende ses mudde gesey, een hoymate van twe dach meyens, die niet
gebruicket wordt als thot plaggen thoe meyen. Ergo nihil.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie I nummers 334 en 335.

erve Snuverink
eig. Huis Hengelo/ Boekelo
eig. de bewoners zelf
sloptiende 3½ schepel rogge, aan Proosdij Deventer
3½ schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1601

1602
1832

1331

eig. St. Annen Armenhuis
later Huis Twickel
perceelsgewijs verkocht
sloptiende 1 mud rogge aan Proosdij Deventer
en bloedtiende
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
miskoorn ‘komt niet meer van’

1832

1332

Boekelo
<1438-1840
in
1840
<1626-1820
vanaf 1820
<1500<1832
vóór 1832

Nyehus to Boekele, sint arme katen, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Nyehus t’Bokele, 1 s(chilt), combustum (verbrand).
Nyhus, ghroet 7½ mudde geseys.
3 – 22 – 8.
Geert Nyhuis, groott wesende soven mudde gesey, een mate van twe dach meyens wilt
velt grondt in den velde liggende, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, huis is afgebrand en niet weer opgebouwd.
Voormalige huisplaats is sectie I nummer 261.

erve Lubberink
leen
eig.
ged. eig.
sloptiende 6 schepel rogge aan
en 9 schepel gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1499
1601

vanaf 1820
<1500>1873

Snuverinck, tobehorende up 't huis to Hengeloe, groth 11 mudde gesei, 2½ dach meyens,
gift ter pacht 1 mudde roggen, 2 mudde weiten, sloeptende in die probstie to Deventer.
5 – 15 – 0.
Snuverinck, groott wesende ses mudde gesey, een hoymate van anderhalven dach
meyens; slim landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 265.

erve Nijhuis

1475
1495
1601
1602

Boekelo
<1601-1792
vanaf 1792
<1601-1820

Overijssel
fam. Bruggink
de bewoners zelf
Proosdij Deventer

Boekelo
<1379-1800
1499-1832
vanaf 1832
<1601-1820

fam. van Heek
Kerk te Enschede

vanaf 1820
<1500>1873

Lubberting, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lubberting, 1 s(chilt), pauper.
Lubbertinck, tobehorende frouw ter Bruggen, groth 12 mudde geseis, 4 dach grass meyens,
gift ter pacht 6 mudde roggen, 6 mudde boickweiten, sloeptende 6 scepel roggen, 9 scepel
gersten in die probstie to Deventer.
6 – 0 – 0.

1602
1832

1333

Lubbertinck, groodt wesende tyn mudde gesey, een hoymate van derdenhalven dach
meyens; slim unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 105.

erve Hollink
leen Overijssel
? eig. de bewoners zelf
? eig. fam. Bruggink
sloptiende 4 schepel rogge aan Proosdij Deventer
en 4 schepel gerst
aan fam. van Heek
uitgang 2 pond vlas aan Kerk te Enschede
aan Johannes Hollink
1475
1499
1601

1602
1832
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leen
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
eig.
sloptiende 3 mud rogge aan

1602

1832

vanaf 1820
<1500-1818
vanaf 1818

Hanneldinck, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Aneking.
Hallinck, tobehorende frouw ter Bruggen, groth 6½ mudde geseis, 2 dach meyens, gift ter
pacht 3 mudde roggen, 3 mudde weiten, sloptende 1 mudde roggen, 1 mudde gersten in
die probstie to Deventer.
3 – 7 – 8.
Hallinck, groott wesende ses mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 117.

erve Vogelzang / Hof te Boekelo /

1475
1601

Boekelo
1648-1800
<1648-1800
<1601-1820
<1601<1800

Bronkhorst
fam. van Twickel
fam. Ripperda
fam. van Aerssen
fam. Mahony
H.I.C. van Kempen
fam. van Heek
Proosdij Deventer

Boekelo
1450-1800
<1450-1547
1547-1682
1682-1735
1735-1792
1792-1818
1822>2000
<1601-1820

Vogelsang, 1 s(chilt), bet(aalt) 1 olden s(chilt), d. (VPR 1346)
Den Hoeff to Boekeloe unnde dat Keisers lant mach Unico Ripperda sulvest angeven
“Toegevoegd: groet wesende 20 mudde geseyes, in alles ohngeferlich, ende vyff dach
graess meyens, hyrvan binnen beseyt 4 mudde dit jaer mit rogge”.
5 – 0 – 0.
“In de marge: dit op de helfte genamen”.
Den Hoff thoe Boeckele, met het Keissers landt, groodt wesende te saemen sestyn mudde
bowlandt, een hoymate van vyr dach meyens; unduchtich, moraschich landt up halff landt
geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, Huis afgebroken. Huisplaats sectie K nummer 7.
Erve de Keizer is sectie K nummer 75.

Die kotters unnd bysitters in die Usseler Marcke.
0 – 15 – 0.

1335

1601
1832

Willem ten Queckeboem, 1 mudde geseis vry landt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 331.

1336

1601
1602
1832

Lutticke Bruninck, licht woste, dan is umbtrint 3 scepel roggen up geseit, is groth 2 mudde
geseis.
0 – 11 – 4.
Lutticke Brunink, groott wesende twe mudde boulandt, waervan een mudde woest licht.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 364.

1601

Lucken in die Hege, 6 scepel gesei vry lant.

1337

0 – 22 – 8.

1338

1602
1832

Lucken in die Hege, groott synde anderhalff mudde bowlant.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 310.

1601

Gert Meyer, 1 mudde gesei vry lant, noch 1 mudde gesei kumpt Bernardo Cernego tho,
darvan gift hie die derde garve.
1 – 0 – 0.
Geerdt Meyer, groott wesende twe mudde bowlant, waervan drie schepel hemselves
thoekompt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 483.

1602
1832

1339

plaatsje de Reker
uitgang 4 pond vlas aan Kerk te Enschede
aan Gerrit Reker
1601
1602
1832

1340

1601
1602
1832

1341

1601
1602
1832

1342

Johan die Recker, 5 scepel gesei, 1 dach meyens vry lant.
0 – 18 – 12.
Johan die Reker, groott wesende vyff schepel boulant hemzelven thoe kommende, een
hoymaat van dach meyens; unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 259.
Blickmeyer, 2½ mudde gesei, 1 dach meyens darvan jarlickes 3 goltgulden in
S. armenhuis to Delden.
1 – 7 – 8.
Blickmeyer, groodt wesende twe mudde boulant, waervan hem zelvest een halff mudde
thoekompt, een mate van een dach meyens; unduchtich landt up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 449.
Herman Wicherinck, ½ mudde unnd 1 spint geseis, ½ dach meyens vry lant. 0 – 7 – 8.
Harmen Wycherink, groott wesende een halff mudde boulant, een medeken van een
halven dach meyens; unduchtich landt, up halff landt getaxyert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 389.

erve Lutje Wiecherink
eig. Huis Borgbeuningen
eig. de bewoners zelf
sloptiende 3 schepel rogge, aan Proosdij Deventer
3 schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
1475
1601

1602
1832

1343

eig. Huis Hengelo/Boekelo
eig. de bewoners zelf

1602
1832

Boekelo
1601
1832
<1601-1820
vanaf 1820

Zie Groot Wiecherink (VPR 1326).
Lutticke Wicherinck, tobehorende Herman van Twickeloe midt sin consorten, groth
3 mudde gesei, 1 dach meyens, gift ter pacht 4 mudde roggen, sloptende 8 scepel roggen,
8 scepel gersten in die probstie to Deventer.
1 – 7 – 8.
Lutticke Wycherinck, groodt synde drie mudde boulandt, een mate van een halven dach
meyens; heel wilt, unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 384.

erve Klein Snuverink

1601

Boekelo
<1500-1818
vanaf 1818

Boekelo
<1601-1792
vanaf 1792

Bernt Snuverinck, tobehorende up 't huis to Hengeloe, groth 1½ mudde gesei, 1 dach
meyens, gift ter pacht jarlickes 5 daller.
0 – 22 – 8.
Berent Snuverinck, groott synde anderhalff mudde boulandt, een mate van een dach
meyens; heel quaet lant, up halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie I nummer 330.

1344

erve Pelle

Boekelo
1601

eig. Huis Hengelo/Boekelo
1601
1602
1832

1345

Pelle, tobehorende up 't huis to Hengeloe, groth 4 mudde geseis, gift ter pacht 1 mudde
roggen, 1 mudde weiten.
2 – 0 – 0.
Pellen Bartelt, groodt wesende vyr mudde gesey, wordt urn zyn armoetshalven van die
zetters urn Godts wille up twe mudde angeslaegen.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie K nummer 83.

erve Kwinkeler / Quinckelenborch /

Boekelo
1601

eig. Borg Enschede
1601
1602

1832

Quinckellenborch, is tobehorende Caspar van Loen, groth 2 mudde gesei, ½ dach meiens,
unnde gift die derde garve.
1 – 0 – 0.
Quinkellenborg, groott twe mudde bowlants, is in die weke na St. Jacob met huiss unde
alles daerinne verbrant, wordt hem van die geswaren setters urn Goddes wille quydt
gegeven.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie K nummer 133.

1346

erve Vogelenzang

zie nummer 1334

1347

1602

Geerdich Aeffkinck, groodt synde derdehalff schepel bowlandt, een hoymate van een dach
meyens.

1348

1602

Harmen Wermertinck, groott synde een mudde bowlants, waervan men een schepel
gebout wordt.

1349

1602
1832

Hendrick in den Byvank, groott wesende anderhalff mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie H nummer 62. (ook sectie K nummer 14).

1350

1602

Berent SchuIten, groodt wesende derdehalff schepel gesey.

1351

1602

Luickes Berent, groodt wesende drie schepel bowlant.

TWEKKELO
1352

erve Strootman / ’t Stroot /
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1353

Diaconie Enschede
wed. H.J. Roessingh
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede

<1601>1820
1832
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

Stroot, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), borge sat bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens) … alle scattinge, d.
Strotman, tobehorende der stadt Enschede, groth 7½ mudde geseis, 1½ dach meyens, gift
ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde boickweiten, tendet aver ’t lant in die probstie
Deventer.
3 – 22 – 8.
Strootman, groodt achtehalff mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 572; landhuis is sectie M nummer 575.

erve Koitink / Kuite / Bekker /
eig. Huis Oldemeule

1601

eig.
eig.
uitgang 2 mud gerst aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601
1602
1832

1354

Huis Boekelo
de bewoners zelf
landrentambt Twente
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

Beking, is gewart, 2 s(chilt), sal men penden, d. (VPR 1377)
Koitinck, tobehoren Bevervorden, groth 5 mudde gesei, gift ter pacht 15 daller, 2 mudde
koippell gerste an den rentmeester ter Helle.
2 – 15 – 0.
Couttink, groodt wesende vyff mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 564.

erve Geerdink
kamerling Hof Ootmarsum
eig. de bewoners zelf
halve tienden eig. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
halve tienden eig. Proosdij Deventer
eig. fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan Gerrit Overbeek
1475
1475
1601

1602
1778
1832

1355

<1385-1820
vanaf 1820
<1665-1804
vanaf 1804
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1856
vanaf 1856

Gherding, up Hus tho Lage, my bet(aalt) by Schulenberge, sal men reken(en) in Lage
scattinge. d.
Gerding, 2 s(chilt), 3 (golden rijnse guldens), d. (bij erven hoerende up dat Huys to Lage).
Gerdinck, tobehorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 7½ mudde
geseis, 1 dach meyens, darvan ter pacht 6 mudde roggen, tendet aver 't lant in die probstie
to Deventer.
3 – 22 – 8.
Geerdinck, groodt achtehalff mudde boulandt, een hoymate van een dach meyens;
unduchtich landt, up halff landt getaxyrt.
Domeinkaart “Geerdink in Twekkelo”, HCO kaarteninventaris nummer 1307.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 548.

erve Averbeek / Overbeek /
eig. Kommende Steinfort
eig. Rijks Domeinen
rechtzaken met bewoners
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Deventer
eig. fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan Gerrit Overbeek
1475
1601
1602
1832

1356

>1751-1792
vanaf 1792
<1601-1802
vanaf 1802
<1500-1873

1383-1806
1806-1811
tot 1841
vanaf 1841
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1856
vanaf 1856

Averbeke Gert, 2 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Averbecke, tobehoerende den Blier to Stenfurde, groth 4 mudde geseis, 2 dage meyens,
tendet aver 't lant in die probstie to Deventer; die meyer geit propter deum. 2 – 0 – 0.
Averbecke, groodt wesende vyr mudde boulandt, ‘twelck aver halff woest licht, zo vool
groen lant thot twe uren meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 165.

erve Wermertink / Welmer / Wennemarink / Welmink /
eig. Kommende Steinfort
eig. Rijks Domeinen
rechtzaken met bewoners

1337-1806
1806-1811
tot 1841

eig.
sloptiende 7 schepel rogge aan
en 10 schepel gerst
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601
1602
1832

1357

de bewoners zelf
Proosdij Deventer

vanaf 1841
<1601-1820

fam. van Heek
Kerk te Enschede
J. ten Kate

vanaf 1820
<1500-1852
vanaf 1852

Wennemaring, is gewart, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(ld), sal men penden. d.
Wermertinck, tobehoren den Blier ut supra, groth 5½ mudde geseis, gift ter pacht 1 daller,
sloeptende 10 scepel gersten, 7 scepel roggen in die probstie to Deventer. 2 – 22 – 8.
Wermertinck, groodt synde sestehalff mudde bowlandt, een hoymate van een dach
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 102.

erve Hesselink / Hesseler /
leen Ottenstein
eig. Graaf van Bentheim
sloptiende 4 mud gerst aan
aan
uitgang 3 boten vlas of ƒ 1,50 aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1358

<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1855
<1500-1873

Hesseling, is gewart, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Johan Hesselinck, tobehorende den graven to Benthum, groth 7 mudde geseis, 1 dach
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 3 mudde haver, sloeptende 4 mudde gersten in die
probstie to Deventer.
3 – 15 – 0.
Hesselinck, groodt wesende ses mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 97.

erve Roolvink / Reulver /
leen
eig.
eig.
Tienden eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1499
1601
1602
1832

1359

Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede
Kerk te Enschede

<1601>1694

Ottenstein
Kerk te Enschede
Jan Roolvink
Gronau
Kerk te Enschede

<1499-1818
vanaf 1818
1601
<1500-1873

Roeling, is gewart, 2 s(chilt), sal men penden, d.
Rolevyng, 1 s(chilt), hort Sunte Jacob to Enschede (vicarie).
Rolvinck, tobehorende to Enschede in die kercke, groth 6½ mudde geseis, 1 dach meyens,
gift ter pacht 4 daller, tendet aver 't lant to Gronouwe.
3 – 7 – 8.
Roollevinck, groodt wesende ses mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 134.

erve Haimerink / Haimer / Heimer / Haimink /
kamerling Hof Ootmarsum
eig. de bewoners zelf
sloptiende 7 schepel rogge, aan Proosdij Deventer
10 schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
uitgang 3 boten vlas of ƒ 1,50 aan Kerk te Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan de bewoners zelf

<1385-1829
vanaf 1829
<1601-1820
vanaf 1820
<1500<1855
<1500-1873
vanaf 1873

1475
1475
1601

1602
1778
1832

1360

Hademering, up Hus tho Lage, my bet(aalt) by Schulenberge, sal men reken(en) in Lage
scattinge. d.
Hademering, 2 s(chilt), d. (bij erven hoerende up dat Huys to Lage).
Gerdt Haiminck, tobehorende an den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth
6½ mudde geseis, 2 dach meyens, gift ter pacht 1 mudde roggen, 1 mudde gersten,
sloeptende 7 scepel roggen, 10 scepel gersten in die probstie to Deventer. 3 – 7 – 8.
Geert Haeimminck, groodt wesende ses mudde bowlandt, een hoymaette van twe dach
meyens; heel unduchtich landt, up halff landt geëstimeert.
Domeinkaart “Haimerink in Twekkelo”, HCO kaarteninventaris nummer 1306.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 147.

erve Eelkeman / Elekink / Wigger /
eig. Abdij Werden
hofh. Monnikhof de Lutte
eig. de bewoners zelf
eig. Harmen Assink
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1361

Eleking, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), dach geven bet(aalt) to Mey.
Elckeman, tobehorende der Westerholtsche, groth 8 mudde geseis, 2 dach meyens, gift ter
pacht 5 mudde roggen, 2 mudde boickweiten.
4 – 0 – 0.
Eelkeman, groodt wesende acht mudde bowlandt, een mate van een dach meyens, noch
een dach meyens; unduchtich landt, up half landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 86.

erve Brunink
eig. Johan Korst Kampen
eig. de bewoners zelf
sloptiende 7 schepel rogge aan Proosdij Deventer
en 7 schepel gerst
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan G. Vos
1475
1495
1601

1602
1832

1362

<960-1768
<960-1768
vanaf 1768
1832
<1500-1873

1601
1832
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1852
vanaf 1852

Bruninge, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
1 s(chilt), non volunt dare.
Bruninck, tobehorende Johan Korst to Campen, groth 6 mudde gesei, 1½ dach meyens,
gift ter pacht 4 mudde roggen, 3 mudde boickweiten, sloeptende 7 scepel roggen. 7 scepel
gersten in die probstie to Deventer.
3 – 0 – 0.
Bruninck, groott wesende ses mudde bowlandt, een hoymate van een dach meyens;
unduchtich slim landt, up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 129.

erve Reef
leen Overijssel
achterleen Heeckeren
eig. Huis Nijenborg
eig. de bewoners zelf
tienden leen Proosdij Deventer
eig. Borg Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan G. Reef
1475

Dat Reef, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.

<1379-1557
<1379-1800
<1379-1692
vanaf 1692
<1408-1800
1601
<1500-1852
vanaf 1852

1495
1601
1602
1832

1363

2 s(chilt) non volunt dare.
Reeff, tobehoerende den erffgenamen van Beloe to Ghoer, groth 8 mudde gesei, 2 dage
meyens, gift ter pacht 7 mudde roggen, tendet aver 't landt an Caspar van Loen. 4 – 0 – 0.
Reeff, groodt synde acht mudde bowlandt, een hoymate van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 123.

erve Mensink
eig.
eig.
eig.
sloptiende 7 schepel rogge, aan
10 schepel gerst en bloedtiende
aan
sloptiende 4 schepel rogge aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1364

Bentheim (Solms)
Huis Boekelo
de bewoners zelf
Proosdij Deventer

1386<1682
<1682-1792
vanaf 1792
<1601-1820

fam. van Heek
Schoolmeester Ens.
Kerk te Enschede
J. Mensink

vanaf 1820
<1787>1791
<1500-1859
vanaf 1859

Mensing, gewart, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), sal men penden, d.
Mensinck, tobehorende den graven to Benthum, groth 7 mudde geseis, 1½ dach meyens,
gift ter pacht 2½ gulden to denstgelde, sloeptende 7 scepel roggen, 10 scepel gersten in
die probstie to Deventer.
3 – 15 – 0.
Menssinck, groott synde soven mudde boulandes, een hoymate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 207.

erve Baardink
kamerling Hof Ootmarsum
eig. de bewoners zelf
sloptiende 7 schepel rogge, aan Proosdij Deventer
10 schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan B. Baardink
1475
1475
1601

1602
1778
1832

1365

<1385-1829
vanaf 1829
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1855
vanaf 1855

Baeding, up Hus tho Lage, my bet(aalt) by Schulenberge, sal men reken(en) in Lage
scattinge. d.
Baerding, 2 s(chilt), b(etaalt). (bij erven hoerende up dat Huys to Lage).
Bardinck, tobehorende den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 7 mudde geseis,
1 dach meyens, gift ter pacht 3 mudde roggen, 2 mudde gersten, sloeptende 7 scepel
roggen, 10 scepel gersten in die probstie to Deventer.
3 – 15 – 0.
Baerdinck, groodt soven mudde bowlandes, een hoymedeken van een halven dach
meyens.
Domeinkaart “Baardink in Twekkelo”, HCO kaarteninventaris nummer 1304.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 212.

erve Kate / Kotteman / Katman /
eig.
eig.
eig.
sloptiende 7 schepel rogge, aan
9 schepel gerst en bloedtiende
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

Bentheim (Solms)
Huis Boekelo
de bewoners zelf
Proosdij Deventer

1386<1682
<1682-1792
vanaf 1792
<1601-1820

fam. van Heek
Kerk te Enschede

vanaf 1820
<1500-1873

Dat Kate, is gewart, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), sal men penden, d.
Kaette, tobehorende den graven to Benthum, groth 5 mudde geseis, 1½ dach meyens, gift

1602
1832

1366

to denstgelde 2½ gulden, sloeptende 7 scepel roggen, 9 scepel gersten in die probstie to
Deventer.
2 – 15 – 0.
Kotte, groott vyff mudde boulants, een mate van een dach meyens; heel unduchtich landt,
up halff landt geëstimeert.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 274.

erve Lansink
leen
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
sloptienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601

1602
1832

1367

1434-1570
<1601<1682
<1682-1792
vanaf 1792
<1500-1873
vanaf 1873
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1873

Lansing, 2 s(chilt), my bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lansinck, tobehorende Peter van Vorst, groth 6 mudde geseis, 1½ dach meyens, unnde dit
erve hebben die buiren angenamen, unnd geven ter pacht 6 mudde sommerkoeren, tende
aver 't lant in die probstie to Deventer.
3 – 0 – 0.
Lanssinck, groott ses mudde bowlant, een hoymate, diewelke in mennighte van jaren niet
gebruickt is; niet weerdich zynde.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 282.

erve de Helle / Heller /
leen
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1495
1601
1602
1832

1368

Overijssel
Peter van Voorst
Huis Boekelo
de bewoners zelf
Vicarie Enschede
de bewoners zelf
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede

Overijssel
fam. Pyle
ten Lippinckhave cs.
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede

1419-1463
1419>1463
1601
<1601-1820
vanaf 1820
<1500-1873

De Helle, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
2 s(chilt), non volunt dare.
Helle, tobehoerende Evert ten Lippinckhave midt sin consort, groth 5 mudde geseis,1 dach
meyens, gift die vierde garve, tendet aver 't landt in die probstie to Deventer. 2 – 15 – 0.
Helle, groott wesende vyfftehalff mudde gesei, een hoymate van een dach gres meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 460.

erve Nijhuis
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1495
1601
1602
1832

Gert Schulten
de bewoners zelf
Vicarie Enschede
de bewoners zelf
Kerk te Enschede

1601
1832
<1500-1872
vanaf 1872
<1500-1873

Nyehus, 2 s(chilt), 1 olden s(chilt) up rekenschap bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
2 s(chilt), non volunt dare.
Nyhuis, tobehoerende Gert SchuIten, groth 5½ mudde geseis, 1 dach meyens, gift ter
pacht 3½ mudde weiten, tende aver 't landt in ein vicarie to Enschede. 2 – 22 – 8.
Nyhuis, groott wesende vyff mudde bowlandt, een hoymate die gantz niet thoe gebruicken
is.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 369.

1369

erve Schukkink / Schukkert /
erfmarkenrichter Twekkelo
leen Overijssel
eig. fam. van Wolde
eig. Arent Swerinck cons.
eig. Huis Brandlecht
eig. de bewoners zelf
tienden leen Proosdij Deventer
eig. Borg Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1370

Schucking, is gewart, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), sal men penden, d.
Schuckinck, tobehorende Arent Swerinck midt sin consort, groth 6 mudde geseis, 2 dagen
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2 mudde weiten, tendet aver 't lant an Caspar van
Loen.
3 – 0 – 0.
Schuckinck, groodt wesende ses mudde bowlandt, een mate van anderhalven dach gres
meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 380.

erve Gavert / Geuverink / Geuver /
leen Stift Vreden
eig. Huis Wildenborg
sloptiende 7 schepel rogge en aan Proosdij Deventer
9 schepel gerst
aan fam. van Heek
rente 1 molt rogge aan Gasthuis Enschede
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1499
1601
1602
1832

1371

<1379-1407
<1379>1407
1601
1694
1832
<1408-1800
1601
<1500-1873

<1496>1601
1601
<1601-1820
vanaf 1820
1496-1508
<1500>1873

Godeverding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Godevording, pauper.
Gaevert, leenguidt, groth 6 mudde gesei, gift ter pacht 1 flemessch up der Wildenborch,
sloeptende 7 scepel roggen, 9 scepel gersten in die probstie to Deventer. 3 – 0 – 0.
Gavert, groott ses mudde boulant, een hoymate van anderhalven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie M nummers 391 en 446.

erve Wesselink / Wesseler /

tienden
4/67 aandeel
4/67 aandeel
59/67 aandeel
uitgang ƒ 5-0-0 en koppel
uitgang 1 mud rogge
koe- en voergeld 15 stuivers
miskoorn 1 schepel rogge
1475
1601

hofh. Hof Espelo
eig. de bewoners zelf
eig. Kerk te Enschede
eig.wed.A.Ledeboer-Verbeek
eig. wed. G.J. van Heek
eig. de bewoners zelf
aan landrentambt Twente
aan Kerk te Enschede
aan Stad Enschede
aan drost van Twente
aan Kerk te Enschede

<1283-1778
vanaf 1778
<1500-1872
vanaf 1855
vanaf 1860
vanaf 1872
1675
<1500-1852
vanaf 1852
1675
<1500>1873

Wesseling, is en kathe, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), 2 s(chilt), my
bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wesselinck, tobehort den heren to S. Peter to Utrecht, groth 5 mudde geseis, 1 dach grass
meyens, gift ter pacht 2½ mudde roggen, 1 mudde gersten, tendet aver 't lant in ein vicarie
to Enschede.

1602
1832

1372

Wesseler, groott vyff mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 407.

erve Vrielink / Vrieler /
eig. Mechtelt Olen
eig. de bewoners zelf
sloptiende 7 schepel rogge, aan Proosdij Deventer
9 schepel gerst en bloedtiende
aan fam. van Heek
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1373

1601
1832
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

Vriling, 2 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), bet(aalt) 3 golden r(ijnse)
g(uldens), d.
Vrilinck, tobehorende Mechtelt Olen, groet 4½ mudde geseis, 1 dach meyens, gift ter pacht
2 mudde boickweiten, sloeptende 7 scepel roggen, 9 scepel gersten in die probstie to
Deventer.
2 – 7 – 8.
Vrylinck, groott vyfftehalff mudde bowlandt, een hoymaet van een dach meyens; gantz niet
dogende, daer niet van genaten wordt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 412.

erve Lenfort / Lenfert / Lentfert /
eig.
¼ leen
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
1475
1601
1602
1832

Bentheim (Solms)
Steinfort
de bewoners zelf
Proosdij Deventer
fam. van Heek
Kerk te Enschede

1386>1640
1782-1800
1832
<1601-1820
vanaf 1820
<1500>1873

Lentfording, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lentfort, tobehorende den graven to Benthum, groth 8 mudde gesei, 3 dagen meyens, gift
ter pacht 2½ gulden to denstgelde, tendet aver 't lant in die probstie to Deventer. 4 – 0 – 0.
Lentfort, groodt wesende acht mudde bowlandt, een hoymaet van twe dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 426.

Die kotters und bisitters.
1374

plaatsje Wesselink
eig. Borg Enschede
1475
1601
1602
1832

1375

1601

Niet genoemd.
Wesselinck, togehorich Caspar van Loen, groth 2½ mudde geseis, ½ dach meyens, gift ter
pacht 2 mudde roggen, 1 mudde weiten, 1 mudde haever.
1 – 7 – 8.
Wesselink, groodt synde derdehalff mudde boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie nummer .

plaatsje Reefkate
leen
eig.
sloptiende 7 schepel rogge aan
aan
1475
1601
1602

Huis Heeckeren
de bewoners zelf
Proosdij Deventer
fam. van Heek

<1678-1800
vanaf 1692
<1601-1820
vanaf 1820

Niet genoemd; behoort bij erve Reef (VPR 1362).
Reeffkaette, tobehorende den erffgenamen van BeIoe, groth 1½ mudde geseis,
sloeptende 7 scepel roggen in die probstie to Deventer.
0 – 22 – 8.
Reeffkaette, groott synde anderhalff mudde boulandt.

1832

1376

Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer .

plaatsje Oude Reef
1475
1601
1602
1832

Niet genoemd; lijftucht van erve Reef (VPR 1362).
Die Olde Reff, 1 koeweide, vry
Die Olde Reeff, een medeken van een halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie L nummer 118.

1377

erve Bekker

1378

plaatsje Lutje Stroot

0 – 4 – 0.

zie VPR 1353

1475
1601

Lutticke Stroet, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) my 1½ golden r(ijnse) g(uldens).
1602 en 1832 begrepen in erve Stroot (VPR 1352).

1379

1602

Johan Bruninck, een medeken van een halven dach meyens.

1379A

erve Belder / Belderink /

zie VPR 1510 (Oele)
leen Overijssel
achterleen Huis Weemselo
eig. Huis Boekelo
eig. Huis Oldemeulen
eig. de bewoners zelf
miskoren 1 schepel rogge aan voorgangers Delden

1475
1601
1832

<1379-1693
<1379-1693
1601
<1752>1770
1832
<1500>1813

Bellering, 2 s(chilt), behoirt in Hidding, so de richter zegeth, lifftucht.
Belderinck, toebehoerende Hermen Ripperda, is groett van sestehalff mudde geseys,
und is nu in tyn jaer nicht gebouwett, sonder licht wueste.
Gemeente Lonneker, sectie I nummer 13; lijftucht is Hengelo sectie F nummer 491.

GROOT DRIENE
1380

erve Leutink

tienden

hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. Jan Leutink
eig. ’s Rijks Domeinen
eig. fam. Immink cs. Enter
eig. fam. Cromhoff
eig. Huis Eeshof
aan de eigenaren zelf
aan landrentambt Twente
aan Johannes Palthe Old.
aan drost van Twente

1 mud koppelgerst
uitgang ƒ 4,-koe- en voergeld 6 stuivers
en 1 hoen
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
miskoorn niet meer genoemd
1475
1499
1601

<1601-1829
1829-1834
1834-1839
1839-1854
vanaf 1854
1601
vanaf <1829
1601
1839
>1811
<1500>1831
na 1831

Luting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Loeting, 2 s(chilt), pauper.
Loetinck, tobehorende in die probstie to Oldenseell, groth 7 mudde 1 scepel gesei,
1½ dach meyens, noch 1 mudde koppelgerste an den rentmeester ter Helle, gift ter pacht

1602
1832

1381

2 mudde gersten, 3 scepel roggen, 2 mudde haever, tendet aver ’t landt an Johan van
Esschede.
3 – 15 – 0.
Loettinck, groodt achtehalff mudde bowlant, een hooymate van eennen dach meyens,
noch een dach meyens unduchtich landt up halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 1074.

erve Leusink
horig Stift Metelen
eig. Nederlands Domein
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
eig. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan WD. Harmelink
1475
1601

1602
1832

1382

Luetzing, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Loesinck, tobehoerende der frouw van Mettelen, groth 7½ mudde geseis, ½ dach meyens,
gift ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde haever, tendet aver ’t landt in die probstie to
Oldenzaell.
3 – 22 – 8.
Loessinck, groot achtehalf mudde bowlant, een hoymate van een dach gras meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 549.

erve Hegerink / Hegeman /
leen
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
uitgang  50-0-0 aan
aan
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1383

<1601-1808
1808-1829
vanaf 1829
<1382-1420
<1500-1804
vanaf 1804
<1500-1856
vanaf 1856

Ottenstein
Kapittel Oldenzaal
Vicarie Oldenzaal
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Armen Oldenzaal later
Koster Oldenzaal
Kerk te Enschede
G. Hegerink

<1500<1754
<1754-1820
<1601-1804
vanaf 1804
<1700>1754
<1500-1853
vanaf 1853

Heghering, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hegerinck, tobehoerende in ’t capittell to Oldenseell, groth 8 mudde geseis, 2 dage
meyens, gift ter pacht die vierde garve, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldenzal.
4 – 0 – 0.
Hegerinck, groodt wesende acht mudde geseys, een hoymate van twe dachmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 1012.

erve Bos
eig. Graaf van Bentheim
sloptiende 3 mud rogge
en bloedtiende
½ uit erve Jan Hermen Bos
½ uit erve Jan Hendrik Bos
miskoorn 1 schepel rogge
1475
1601

1601

aan Proosdij Oldenzaal

<1601-1805

aan H. Pennink Enschede
aan de bewoners zelf
aan Kerk te Enschede

vanaf 1805
vanaf 1805
<1500>1873

Busschinck, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Buesch, tobehorende den graven van Benthum, groth 7½ mudde geseis, 1½ dach
meyens, gift die vierde garve, sloeptende 3 mudde, ½ scepel roggen in die probstie to
Oldenzaell.
3 – 22 – 8.

1602
1832

1384

Busch, groott synde achtehalff mudde gesey, een mate van anderhalven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie A nummers 1031 en 1058.

erve Beernink
hofh. Hof Delden
in pandschap aan Melchior Wynhoff
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
koe- en voergeld 14 stuivers aan drost van Twente
en 1 hoen
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1385

erve Hoevink

miskoorn 1 schepel rogge
afkoop van ¼
afkoop van ⅛
1475
1601
1602
1832

leen
eig.
leen
eig.
eig.
aan
aan
aan

Bentheim (?)
Johan v.Wellup Hasselt
Huis Bronkhorst
Proosdij Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
G. Hegerink
H. Roelofs

1601
<1674-1800
1601
vanaf 1674
<1500>1873
vanaf 1853
vanaf 1852

Hughing, 2 s(chilt), is gepant ende is denstman, d.
Huvinck, tobehoerende Johan van Wellup to Hasselt, groth 4½ mudde geseis, ½ dach
meyens, gift ter pacht 10 daller, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldenzaell. 2 – 7 – 8.
Huiginck, groodt vyff mudde bowlandt, een hoymedeken van een halven dachmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 782.

erve Elferink / Alverkink /
allodiaal erve
eig. Gert Schulten cs.
tienden leen Overijssel
eig. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
smalle tienden aan Koster Oldenzaal
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan E. ter Kuile
1475
1601
1602
1832

1387

<1500>1873

Niet genoemd, hoewel het erve reeds vóór 1400 genoemd wordt.
Berninck, hie heft dat erve in pandtscup, groth 4½ mudde geseis, ½ dach meyens, tendet
aver ’t landt in die probstie to Oldenzaell.
2 – 7 – 8.
Beerninck, groedt sestehalff mudde gesei, een mate van een halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 974.

tienden

1386

<1385-1829
1556>1601
vanaf 1829
1601
>1811

1601
1391
<1500-1808
vanaf 1808
1674
<1500-1852
vanaf 1852

Elverking, 2 s(chilt), bet(aalt) 1 olden s(chilt), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Elvertinck, tobehoerende Gert Schulten midt sin consort, groth 7½ mudde geseis, ½ dach
meyens, die buiren gebruecken ’t vor die contributie.
3 – 22 – 8.
Elvertinck, groodt seven mudde gesey, een hoymate van een halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie A nummers 674 en 680.

erve Selvert / Selvertink / Zelvert /
allodaal erve
eig. Klooster Oldenzaal
eig. de bewoners zelf

<1601-1808
vanaf 1808

tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601
1602
1832

1388

Kapittel Oldenzaal
de bewoners zelf
Kerk te Enschede
G. Hegerink

Selewerding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Sellewart, tobehorende in ’t kloster to Oldenzaell, groth 8 mudde 1 scepel gesei, 1½ dach
meyens, gift ter pacht 3½ mudde roggen, 2 mudde gersten.
4 – 3 – 12.
Sellewart, tobehorende in ’t kloster to Oldenzaell, groth 8 mudde 1 schepel gesei, 1½ dach
meyens, gift ter pacht 3½ mudde roggen, 2 mudde gersten.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 794.

erve Assink
hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
bloedtiende aan Proosdij Oldenzaal
koe- en voergeld 6 stuivers aan drost van Twente
en 1 hoen
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601
1602
1832

1389

<1601-1829
vanaf 1829
>1811
<1500>1873

Assing, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Assinck, tobehorende in die probstie to Oldenzaell, groth 5 mudde gesei myn 1 scepel,
½ dach meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 2½ mudde gersten. 2 – 7 – 8.
Assink, groott seven mudde bouwlant, een mate van een dachmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 960.

erve Wolterinkhof / Wolterink /
leen Overijssel
eig. fam. Voet
eig. fam. Ketteler te Assen cs
eig. Huis Twickel cs.
eig. Huis Twickel
sloptienden 1 mud rogge aan Proosdij Oldenzaal
en 2½ mud gerst
aan Jannes Selvert (2/3) en
aan Evert Nijhof (1/3)
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1390

<1500-1804
vanaf 1804
<1500-1853
vanaf 1853

<1379-1753
<1379-1546
1546-1626
1578-1750
1750>1753
<1601-1805
vanaf 1805
<1500>1873

Wolterdinchoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wolterinck, tobehorende juffer van Rasfelt, groeth 6½ nudde geseis, 1½ dach meyens, gift
die vierde garve, sloeptende ein mudde roggen, 1 mudde gersten in die probstie to
Oldenzaell.
3 – 7 – 8.
Wolterinck, groodt achtehalff mudde bowlandt, een mate van een dach grasmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 900.

erve Wermtink / Wermetink / Warmtink / Wermer /
hofh. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
bloedtiende aan Proosdij Oldenzaal
koe- en voergeld 6 stuivers aan drost van Twente
en 1 hoen
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
aan Hendrik Wermink

<1601-1829
vanaf 1829
>1811
<1500-1856
vanaf 1856

1475
1601
1602
1832

1391

Wermberting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Wermertinck, toebehorende in die probstie to Oldenzaell, groth 4½ mudde gesei, ½ dach
meyens, gift ter pacht 2 mudde roggen, 3½ mudde gersten.
2 – 7 – 8.
Wermertinck, groodt sestehalff mudde gesey, een hoymate van een halven dachmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 805.

erve Lubbertink
eig. Stift Essen
hofh. Hof Archem
met horige hulder eig. Huis Twickel
allodiaal erve
eig. Huis Twickel
perceelsgewijs verkocht
jaarlijkse rente aan fam. Schröder Borne
aan Huis Twickel
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
is verwaterd
1475
1601
1602
1832

1392

Lubberting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Lubbertinck, tobehorende der juffer van Rasfelt, groth 7 mudde geseis, 1½ dach meyens,
wordt van der juffer unnd den gemenen buiren gebruckt vor contributie. 3 – 15 – 0.
Lubbertinck, groott seven mudde gesey, een hoymate liggende ind’t gerichte van Delden.
Ergo hic nihil.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 892.

erve Asveld

tienden
uitgang 1 mud rogge
miskoorn 1 schepel rogge
afkoop ½
1475
1601

1602
1832

1393

<1564-1735
<1564-1735
1582-1735
vanaf 1735
1735-1737
in 1737
1564-1653
vanaf 1653
vóór 1800

leen
eig.
eig.
eig.
aan
aan
aan

Huis Almelo
Huis Backenhagen
Kapittel Oldenzaal
Lukes Asveld cs.
Kapittel Oldenzaal
Kerk te Enschede
G. Hegerink

<1503-1646
<1503>1646
<1500-1805
vanaf 1805
<1500<1600
<1500>1873
vanaf 1853

Asvelding, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Assvelt, togehorich Baeke, wachtmeister to Oldenseell, groth 4½ mudde geseis, ½ dach
meyens, gift ter pacht 3½ mudde roggen, 2½ mudde gersten, tendet aver ’t landt in die
probstie (sic Kapittel) tot Oldenzaell.
2 – 7 – 8.
Asvelt, groodt wesende vyff mudde bowlant, een hoymate van een halven dach
grasmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 850.

erve Nijhof
eig. Huis Hengelo
tienden eig. Vicarie Oldenzaal
eig. Berent Nijhof cs.
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

1602
1832

1601
<1601-1808
vanaf 1808
<1500>1873

Nyehoff, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Nyhoeff, togehorich up ’t huis to Hengeloe, groth 5 mudde 1 scepel gesei, 1 dach meyens,
gift ter pacht 14 daller, tende aver ’t landt in die probstie (sic Vicarie) to Oldenzaell.
2 – 18 – 12.
Nyhoff, groodt wesende ses mudde bouwlandt, een mate van een dach grasmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie A nummers 148, 152 en 845.

1394

erve Annink
eig.
leen
eig.
tienden eig.
eig.
miskoorn 1 schepel rogge aan
aan
1475
1601

1602
1832

1395

Bentheim (Solms)
Bentheim
fam. Blijdenstein
Proosdij Oldenzaal
wed. Blijdenstein cs.
Kerk te Enschede
J. ter Kuile

Anning, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Anninck, togehorich den graven van Benthum, groth 5 mudde 1 scepel gesei, 1 dach
meyens, gift ter pacht die vierde garve, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldenzaell.
2 – 18 – 12.
Anninck, groodt wesende seven mudde bowlandt, een mate van een dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 67.

erve Bergerink / Bergink /
markerichter Groot Driene
eig. Huis Hengelo
perceelgewijs verhuurd
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. Lucas Bergerink (½) en
eig. H.J. van Heek (½)
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
afkoop ⅛ aan J.W. Bergink
1475
1601
1601

1602
1832

1396

1386-1642
1648-1672
1672>1832
<1601-1808
vanaf 1808
<1500-1852
vanaf 1852

<1601>1615
1601
<1601-1808
vanaf 1808
<1500>1873
vanaf 1873

Berghering, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Bergerinck, togehorich up ’t huis to Hengeloe, is stuckwiss vorhuirt, nicht wetende wo grot.
5 – 0 – 0.
Bergerrynk, grot 9 mudde gesey und 3 dach meiens und plecht ter pacht toe don 9 mude
rogen, 3 mude (boek)weyten, 3 mude haveren und 9 daller toe denstgelde und eytelycke
jarr ys gebowett up de garffe, den tendden aeffer dat landt yn de praefstye bynne
Oldensell, toegehorrych up dat hus toe Hengeloe. (bij VPR 1410).
Beide Bergeringe, groot wesende vyrtyn mudde boulandt, die hoymaten liggen ind’t
gerichte van Delden. Ergo hic nihil.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie A nummers 476 en 497.

erve Hemmink / Hemmer /
horig Stift Metelen
eig. Nederlands Domein
eig. G.H. Immink Enter
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
miskoorn niet meer genoemd
1475
1495
1601
1602
1832

<1601-1808
1808-1840
vanaf 1840
<1727-1812
vanaf 1812
<1500-1831
na 1831

Henning, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Hemmynck, 2 s(chilt), pauper.
Hemminck, togehoerich der frouw van Mettelen, groth 4 mudde geseis 1 scepel, gift ter
pacht 2 mudde roggen, 5 scepel gersten, 5 scepel haever.
2 – 3 – 12.
Hemminck, grootte wesenden vyff mudde ende een schepel boulandt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 510.

1397

erve Smedink / Smeenk / (bodegoed)
hofh. Hof Delden
eig. de bewoners zelf
tienden leen Overijssel
eig. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1495
1601
1602
1778
1832

1398

1602
1832

1399

Smeding, boedeguet, moet penden. (NB: bodegoederen waren vrij van schatting, maar
moesten wel de panding van andere erven verzorgen).
Smedinck, 2 s(chilt), bodeguet.
Smeinck, togehoerich den heren dar Ter Helle rentmeester van is, groth 4 mudde gesei,
2 dagen meyens, wordt van den buren vor die contributie gebruckt. 2 – 0 – 0.
Smeinck, groott wesende vyff mudde bowlant, een mate van een halven dach meyens.
Domeinkaart “Smedink in Drienen”, HCO kaarteninventaris nummer 1245.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 529.

erve Rierink / Rierman / Remboldink /
hofh. Kapittel Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
tienden eig. Proosdij Oldenzaal
eig. de bewoners zelf
koe- en voergeld 12 stuivers aan drost van Twente
miskoorn 1 schepel rogge aan Kerk te Enschede
1475
1601

<1500-1829
vanaf 1829
<1601-1812
vanaf 1812
>1812
<1500>1873

Ridering, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Ryrinck, tobehorende in die probstie (sic kapittel) to Oldenzaell, groeth 4 mudde myn
1 scepel geseis, gift ter pacht 2½ mudde roggen, 2 mudde gersten, tende aver ’t lant an
die probstie to Oldenzaell.
1 – 26 – 4.
Ryrinck, groott wesende vyff mudde bowlandt, een hoymate van een halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie A nummer 542.

erve Waarbeek
eig.
eig.
eig.
eig.
tienden eig.
eig.
eig.
1475
1601

1602
1832

1400

<1385-1829
vanaf 1829
<1379-1399
<1500-1804
vanaf 1804
<1500>1873

Klooster Almelo
Steven Waarbeke
fam. Rierink
fam. Baurichter
Vicarie Oldenzaal
Steven Waarbeke
fam. Rierink

<1601-1808
1808-1818
1818-1870
vanaf 1870
<1601-1804
1804-1818
vanaf 1818

Woirtbeke, is ein kathe, 1 s(chilt), (betaalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens), d.
Waerbecke, tobehorich in ’t kloster to Almeloe, groth 3 mudde gesei, ½ dach meyens, gift
ter pacht 3 mudde roggen, 1 mudde haver, tendet aver ’t landt in die probstie (sic vicarie)
to Oldenzaell.
1 – 15 – 0.
Waerbecke, groott wesende vyff mudde bowlant, een mate van een halven dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie M nummer 45.

erve Witbroek
leen
leen
eig.
eig.

Solms
Huis Bronkhorst
fam. Cost
Bernardus Witbroek en
Bernardus Nijhuis

tot 1500
1500-1800
1697-1796
vanaf 1796

1475
1601
1602
1832

1401

Niet genoemd.
Dat Wittbroecke, vry landt, groet 2 mudde gesei, 3 dage grass meyens. 1 – 0 – 0.
Het Witbroeck, groott wesende twe mudde boulant, een hoymate van twe dach
grasmeyens.
Kadaster gemeente Lonneker, gesplitst: sectie B nummers 250 en 259.

erve Drienerhorst
allodiaal erve
eig. Borg Enschede
1475
1601
1601
1602
1832

1402

Niet genoemd.
Die Dryner Horst licht woste, unnd heft wal 10 jar woste gelegenn.
De Drynder Horst, grot 6½ mude gesey, 1 dach meiens und ys en garffgot, toegehorrych
Casper ffan Lon. (bij VPR 1412).
Drynner Horst, groott wesende vyr mudde bowlant. Eenne mate van een halven dach
grasmeyens; slim unduchtich landt, up halff landt getaxyrt.
Kadaster gemeente Lonneker, sectie B nummer 548.

erve Reimelink / Reimerink / de Reimer /
eig. Kerk te Hengelo
perceelsgewijs verkocht
tienden eig. Vicarie Oldenzaal
eig. B. Ensink
uitgang 2 mud rogge eig. Vicarie Oldenzaal
eig. J.E. Lamberts
1475
1601
1601
1602
1832

1601

1601
in 1739
<1500-1808
vanaf 1808
<1500-1808
vanaf 1808

Reymelding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.
Niet genoemd.
Reymmelinck, grot 6 mude gesey und ½ dach meiens und ys en garffgot, hort yn de kerke
toe Hengeloe. (bij VPR 1411).
Riemelinck, groot wesende ses mudde bouwlandt, een mate van een ½ dach meyens.
Kadaster gemeente Lonneker, ligging niet meer te bepalen.

1402A erve Lonink
eig. Huis Twickel
1475
1832

1652-

1601 en 1602 niet genoemd.
Kadaster gemeente Lonneker, ligging niet te bepalen. Wordt naast het archief Twickel
nergens als erve in Groot Driene vermeld, Wellicht fout in inventaris en wordt erve Lonink
in Beckum bedoeld.

STADGERICHT ENSCHEDE
1601

Anteickenunge deren landerien des Stedekens Entscheide.

1601

Annotatie unnde nhawisinge van die erven unnd vry landt der burgeren Enschede, woe groeth een
jeder erve is van gesei, hoylandt, vhaererde unnde koeweiden; unnde wat jeder erve to pacht
unde to teinden gift, unde wen jeder erve tho hordt unnd waer die erven ofte dat vrie landt gelegen
is, geannotiert in anno 1601.

2899

erve Weemhof / Pastorie /

zie nummer 1277

2900

erve Unland / Onland /

2901

erve Lazonder / Laarzonder /
sloptiende 9 schepel 1½ spint aan Proosdij Oldenzaal
rogge en 15 schepel gerst
aan fam. Rierink Enschede
aan Henr. Willem Baurichter
1601

1601

zie nummer 1276

<1601-1808
1808-1870
vanaf 1870

Halve Lasunde, tobehoerende Johan van Alstede, groth wesende 4 mudde gesei, 2 dach
meyens, tendet aver ’t landt in die probstie te Oldenzaell; noch 3 scepel vry landt binnen
wigboltz, 2 koeweiden vry landt, liggende alles in die Eeschmarcke buten wigbolt.
2 – 11 – 4. Bijgeschreven: “noch 0 – 8 – 0.”
Zie ook VPR 2902 en 2916.

2902

1601

Halve Lasunder, tobehoerende Johan Schulten to Oldenzaell, groth wesende 3 mudde
gesei, 3 koeweide, tendet aver ’t landt in die probstie to Oldenzaell, unnd licht buten
wigbolt in die Eeschmarke.
1 – 15 – 0. Bijgeschreven: “noch 0 – 12 – 0.”

2903

1601

Lambertus Budde, 3 mudde gesei und 1 scepel, gehorende in ‘t Wemhoeff unnd is
leenguidt, liggende buten wigboltz in die Eeschmacrke, gifft sloeptende in die probstie te
Oldenzaell; noch 7 scepel vry landt buten wigboltz, darvan dat eine mudde sloeptendet in
die probstie to Oldenzaell, noch 3 koeweiden, darvan 1 koeweide licht binnen wigbolt unde
2 koeweiden buten wigbolt in die Eeschmarcke.
2 – 15 – 0
Bijgeschreven: “noch 0 – 12 – 0.”

2904

erve Menkmate

2905

1601

Jasper Gerliges, 3 mudde gesei min 1 scepel, gehorende in ’t Wemhoeff, liggende ut
supra, gift sloeptende in die probstie to Oldenzaell, 3 koeweide, van dit vurg(enoemde)
landt unnd weide licht ein mudde unnd 1 koeweide binnen wigbolt.
1 – 15 – 0.
Bijgeschreven: “noch 0 – 16 – 0.”

2906

1601

Engele Helminck, 2 mudde gehorende in ’t Wemhoeff unnd licht binnen wigbolt, noch
6½ scepel, gehorende in ’t Wemhof, licht buten wigbolt in die Eschmarke und is leenguidt,
gift sloeptende ut supra; noch 3 scepel vry landt in die Eschmarke, tendet aver landt in die
probstie, nocht 5 scepel vry landt in die Eschmarke buten stadt wigbolt. 2 – 24 – 6.

2907

1601

Tomas Wichman, heft 6½ scepel gesei, toebehorende in ‘t Wemhoeff, is leenguidt, gift to
sloptende in die probstie to Oldenzaell, liggende buten stadt wigbolt in die Eeschmarcke.
0 – 24 – 6.

2908

erve Schulte ten Thie

zie nummer 1212

horig Huis Ootmarsum
sloptiende 3 schepel haver aan Proosdij Oldenzaal
aan Jan ten Thij Enschede

<1601-1635
-1812
vanaf 1812

1601

Schulte ten Thie, dat erve tobehorende den Cumelaer to Ottmarsen, groth wesende
13 mudde gesei, hiervan 3 mudde 1 scepel gesei binnen wigbolt gelegen unnd die reste
buten wigbolt in die Eschmarcke, gift jarlix 15 daller, 3 dach grasz meyens, 3 koeweide
buten wigbols.
6 – 15 – 0. Bijgeschreven: “noch 0 – 12 – 0.”

2909

1601

Albertus de Laer, 5 scepel gesei binnen wigbolts, 1 koeweide binnen wigbolts, tendet in dat
erve Seggelt; noch 7 scepel gesei, gelegen buten wigbolt in die Eeschmarcke. 1 – 15 – 0.

2910

1601

Gert to Wageler, 2 scepel gesei, 1 dach grasz meyens, liggende buten der stadtwigbolt in
die Twickeler marcke.
0 – 7 – 8.

2911

1601

Her Willem, 2 mudde gesei, tobehoerende in die vicarie S.Antonius to Enschede, liggende
buten der stadtwigbolt in die Eeschmarcke
1 – 0 – 0.

2912

erve Pilshoeve / Pelshuis / Pijlhuis /
leen Bisdom Munster
sloptiende 7½ schepel rogge aan Proosdij Oldenzaal
aan G. Pennink

<1364>1379
<1601-1804
vanaf 1804

1601

Hinderick Smidt, 1½ scepel gesei bynnen stadt wigboltz; noch 1 mudde 1 scepel gesei licht
buten stadtwigbolt in die Eeschmarcke, gehoerende in dat erve Pilszhoeve, unnd gift
sloeptende in die probstie te Oldenzaell.
0 – 24 – 0.

2913

1601

Engelbert Kost, 2 mudde gesei, liggende buten stadtwigbolt in die Eeschmarcke,
gehoerende in dat erve Pilszhoeve unnde gift sloeptende in die probstie to Oldenzaell.
1 – 0 – 0.

2914

1601

Pelgrum Koest to Gronouwe, 2 mudde gesei, liggende buten wigbolt in die Eeschmarke,
gehoerende in dat erve Pilszhoeve, unnd gift sloeptende in die probstie to Oldenzaell, unde
1 dach grasz meyens. Tussengevoegd: “noch 2 mudde geseys van ’t erve Elsshoff in die
Eschmarcke gelegen, tendet in die prauwestie”.
2 – 0 – 0.

2915

1601

Mechtelt Olen to Oldenzaell, 3 mudde gesei, liggende halff buten wigbolt in die Eschmarke,
gehorende in dat erve Pilshoeve, und gift sloptende in die probstie to Oldenzaell.
1 – 15 – 0.

2916

1601

Gerdt Smidt, 7 scepel gesei, gekoft uuyth dat Lasunder, darvan jarlix to sloeptende
1 mudde gersten in die probstie toe Oldenzaell, liggende buten stadtwigbolt in die
Eeschmarcke; noch 1½ koeweiden buten wigboltz.
0 – 26 – 4.
Bijgeschreven: “noch 0 – 6 – 0.”

2917

1601

Arent Swerinck, 3½ scepel gesei vry landt, tendet in die hofstede, liggende buten wigbolt in
die Eeschmarcke, unnd is leenguidt; noch 1 mudde gesei, 1 dach meyens, 2 koeweiden,
liggende in die Twickeler marcke.
0 – 28 – 2. Bijgeschreven: “noch 0 – 8 – 0.”

2918

1601

Hinderick Roeters, 6 scepel gesei, noch 6 spint gesei, tendet in die hoffstede; noch 1 dach
meyens, licht alles buten stadtwigbolt in die Eeschmarcke.
0 – 28 – 2.

2919

1601

Martins Gertken, 1 mudde gesei, liggende buten stadtwigbolt in die Eeschmarke, tendet in
’t Varwick.
0 – 15 – 0.

2920

1601

Frederick Dullebotter, 9 scepel gesei, behorende in S.Steffens vicarie, liggende binnen
wigboltz; noch 2 mudde gesei vry landt, darvan 2 scepel tenden to Oldenzael, liggende
buten wigboltz in die Eeschmarcke.
2 – 0 – 0.

2921

1601

Frederick Adolffs, 1 scepel gesei, liggende buten wigboltz in die Eeschmarcke; noch
½ mudde gesei, ½ dach grasz meyens, buten wigboltz in die Twickeler marcke. 0 – 11 – 4.

2922

1601

Gert ter Welle, 1½ scepel gesei, liggende buten wigbolt in die Usseler marcke. 0 – 5 – 10.

2923

1601

M.Gerrit Rynvisch, 3½ scepel gesei, liggende buten wigbolt in die Eeschmarcke.0 – 13 – 2.

2924

1601

Michell Reckelinckhuis, 2 mudde gesei, liggende buten wigbolt in die Eeschmarcke, hirvan
tendet 5 scepel in Lippinck, 2 koeweide in Usseler marcke.
1 – 0 – 0.

2925

1601

Arle Koest, 2 mudde gesei, gelegen buten wigbolt in die Eeschmarcke, warvan 3 scepel

gesei tenden in ’t Varvick; noch 2 koeweidenn, is leenguidt, liggende buiten wigbolt in die
Eeschmarcke.
1 – 0 – 0. Bijgeschreven: “noch 0 – 8 – 0.”

2926

1601

Willem ten Bouhuis, ½ mudde gesei, gelegen buiten wigbolt in die Eeschmarcke. 0 – 7 – 8.

2927

1601

Lenart van Aecken, ½ mudde uth dat erve Elszhoff, liggende buiten wigbolt in die
Eeschmarcke, tendet in die probstie to Oldenzaell.
1 – 7 – 8.

2928

1601

Robert Robers, 1 dach grasz meyens.

2929

1601

Hille van Lochem, 2 mudde gesei, liggende in die Eeschmarcke buten stadt wigbolt, tende
aver ‘t land in die probstie, noch ½ dach meyens
1 – 0 – 0.

2930

1601

Johan Brouwers kinderen, 2½ mudde gesei min ½ scepel, liggende in die Eeschmarcke
buiten der stadt wigbolt, warvan van 3½ scepel tendet in die hoeffstede; noch 3 mudde
gesei, gelegen binnen wigbolt, darvan jarlix 1 goltgulden in die probstie to Oldenzaell.
2 – 22 – 8.

2931

1601

Johan Brouwer, ½ mudde gesei, tendet aver dat landt; noch 1 koeweide, gelegen alles
buiten stadt wigbolt in die Eeschmarcke.
0 – 11 – 8.

2932

1601

Johan Helminck, 2½ scepel gesei, liggende buiten wigbolt in die Twickeler marcke, 1 dach
grasz meyens in die Usseler marcke.
0 – 11 – 4.

2933

1601

Lucas Becker, 6½ scepel gesei, liggende buiten wigbolt in die Eeschmarcke darvan tendet
1½ scepel gesei in die probstie toe Oldenzaell.
0 – 24 – 6.

2934

1601

Die Koster, 1 mudde, gehoerich in die Eeschmarcke, warvan 6 spint tendet in die probstie
to Oldenzaell, 4 koeweiden ut supra.
1 – 1 – 0.

2935

1601

Johan Kremer, 4½ scepel gesei, liggende in die Eeschmarcke buten wigbolt, 1 dach
meyens in die Usseler marcke, 1 koeweide in die Eeschmarcke, alles buten wigbolt.
0 – 17 – 2.

2936

1601

Hans Ostholt, 7½ scepel gesei, liggende buiten wigbolt in die Eeschmarcke. 0 – 28 – 2.

2937

1601

Evert Smidt, 2 koeweiden, liggende in die Usseler marcke buten stadtwigbolt, ½ mudde
gesei binnen wigbolts.
0 – 15 – 8.

2938

1601

Lubbert Beckker, 6 scepel gesei, liggende buten stadtwigbolt in die Eeschmarcke, tende
aver ’t lant.
0 – 22 – 8.

2939

1601

Gert Beckers vordochter, 2 mudde gesei, liggende buten wigbolt, so die vader vorsaett heft
dorch sin gevenckenisze.
1 – 0 – 0.

2940

1601

Melchior Gerliches, 7 scepel gesei, liggende buten wigbolt in die Eeschmarcke, 1½ dach
meyens, liggende in Usseler marcke buten der stadt wigbolt, van dat vurg(enoemde) landt
geit tende van 2 scepell gesei in Lippinck.
0 – 26 – 4.

2941

1601

Clas Idtziger, 5 scepel gesei vry landt, liggende buten wigbols in die Eeschmarcke.
0 – 18 – 12.

2942

1601

Bernt Brouwer, 1 dach grasz meyens, liggende buiten wigbolt in die Twickeler marcke und
2½ scepel gesey in die Eschmarcke.
0 – 9 – 6.

2943

1601

Gert ten Claeszkaette, 3 mudde gesei, hirvan 1 mudde bynnen wygbolt unnd 2 mudde

0 – 4 – 0.

buten wigbolt in die Eschmarcke; tende aver ’t landt in die probstie to Oldenzaell.
1 – 15 – 0.

2944

1601

Egbert Jorriszen, 1 dach grasz meyens, buiten stadt wigbolt in die Eeschmarcke. 0 – 4 – 0.

2945

1601

Cornelis van Ulsen, ½ mudde gesei, 2 koeweide, buten wigbolt in die Eeschmarcke, noch
3½ scepel gesei, tobehorende Tonis Gerliges to Gronouwe, tendet in die hoeffstede.
0 – 28 – 10.

2946

1601

Hinderick Engerkinck, 1 dach meyens, buiten wigbolt in die Eeschmarcke. Tussengevoegd: “1 mudde gesey, licht in die Eschmarcke, tendet in Engerkinck”.
0 – 15 – 0.

2947

1601

Gertien Micharius, 1 mudde gesei binnen wigbolt, 1 dach meyens in die Usseler marcke,
noch 1 mudde gesei buten wigbolt, noch 2 koeweide, darvan 1 koeweide binnen wigbolt
unnde die ander buiten wigbolt.
1 – 8 – 0.

2948

1601

Johan Robers, 3 scepel, liggend buten wigbolt in die Twickeler marcke, noch hefft hie in ’t
gebrueck 3 scepel gesei, tobehoerende Johan ten Wemhaeve, wonende binnen Dansick.
0 – 22 – 8.

2949

1601

Sander Wermertinck, 3 scepel, liggende buten wigbolt in die Twickeler marcke. 0 – 11 – 4.

2950

1601

Johan Gerritzen, 9 scepel gesei, liggende buten wigbolt in die Eeschmarcke. 1 – 0 – 0.

2951

1601

Johan Passchen, 3 scepel roggen, horende in S. Steffens vicarie binnen Enschede, und
licht binnen wigboldes.
0 – 11 – 4.

2952

1601

Johan Tonis, 1½ scepel gesei, buten wigbolt in die Driner marcke, ½ dach meyens, tende
aver landt in Lippinck
0 – 5 – 10.

2953

1601

Hinderick Haiminck, 2 mudde uuyth dat erve Elshoeff, 1½ mudde uth dat erve Varvick,
noch ½ mudde tende aver dat landt, liggende buiten wigbolt in die Eeschmarcke,
2 koeweide 2 dach meyens.
2 – 0 – 8.

2954

1601

Evert ten Lippinckhaeve, 1½ dach grasz meyens, liggende buten stadt wigbolt in die
Eeschmarcke, noch hefft hie dat vierde deell van dat erve Grote Varvick, gelegen buten
der stadt wigbolt in die Eeschmarcke, groth wesende umbtrint 4½ mudde gesei, so hie in
huir hefft, welch hele erve Herman van Keppel to der Nyenborch behorende is uund is gein
meyer up datsulve erve, dat also dat erve stuckwisz vorpachtet is; unnd 1 dach grasz
meyens, unnd gifft jarlixs van ider mudde 2 goltgulden, tendet aver ’t landt an den graven
to Benthem.
2 – 7 – 8.

2955

1601

Johan ter Hoeffstede, 3½ scepel gesei vry landt, tende aver ‘t landt in Lippinck in die
Eschmarcke gelegen.
0 – 13 – 2.

2956

1601

Schoe Jenneken, 1 scepel gesei vry landt, liggende in die Eeschmarcke buten wigbolt.
0 – 3 – 12.

1601

“Diese vuirg(enoemde) saemende landerienn alleene dat boulandt, ohne die groenlanden,
avergeslagenn, bevindt zich dat die gantze burgerie binnen in gebruick hebben alles in alles, tot
hundert unnd viff unnde viertich muddes gesey, warvann binnen der stadt Enschede wigbolt
gelegen sinnen drie unnde twintich mudde geseis unde een halff schepell, unnde hundert unnde
twie unnde twintich mudde geseis weiniger een halff schepel liggen butenn, die meestediell in die
Eschmarcke unde ten diele in andere marcke, welke im poste vanndien die pachteners derselve
marckenn zich erfreuwenn unnde geneitenn. Soviell nu die landerien angaenn, soe Caspar van
Loen under sin ploech hefft, sinnen in diesenn nicht opgetieckent, vermitz hie dieselvenn nicht
hefft willen latenn upschrivenn, nicht tegenstaende hie mit denn stadt diener driemaelll up eenen

2956A
2956B

dach darumme gerequiriert ist” (hand van de secretaris).
“Noch naderhant, den 19den May, hebben de burgemeesters van Enschede navolgende
personen als by abuis van haren secretaris utgelaten synde, noch angegeven:
1601 Peter Muller, 4½ schepel geseys
0 – 16 – 14.
1601 Hans Tichells, omtrent 8 mudde geseys
4 – 0 – 0.

BRONNEN GERICHT ENSCHEDE
A

Allodiale erven richterambt Enschede
Archief:

HCO Zwolle, toegang 48 Stadgericht Enschede en
HCO Zwolle, toegang 49 Richterambt Enschede.

Almelo, Huis
Archief:
Inventaris:

lenen

HCO Zwolle, Huisarchief Almelo.
A.J. Mensema e.a., “Leenrepertorium van het huis Almelo 1236-1917”, Uitgaven RAO
Zwolle nummer 32, Zwolle 1993.

Almelo, Klooster
Archief:

Literatuur:

HCO Zwolle, toegang 187.1 klooster Almelo.
HCO Zwolle, toegang 4.1.1 ridderschapsarchief inv.nrs. 721 en 723, goederenregisters
van het klooster Almelo in 1664 resp. 1748.
A. Roelofs, “St. Catharina-Klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan”,
bijdrage Stichting Historische Kring Losser, deel 1 1983.
M. Wiegman-Morselt, “Het Catharinaklooster te Almelo in het tweede kwart van de 17e
eeuw”, artikel in “Stad&Ambt”, uitgave Stichting Historische Kring Almelo, januari 2006,
pag. 11-13.

St. Annen Armenhuis Delden

zie Delden, Diaconie en Gasthuizen

B
Backenhagen, Huis
Archief:
Literatuur:

Zoek geraakt in de 19e eeuw na de verhuizing naar Huis Odink te Camen in Duitsland.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 116-123. Zie ook bronvermelding aldaar.

Bentheim
Archief:
Inventaris:

Literatuur:

lenen
Fürstlich Bentheimschen Archiv te Bürgsteinfurt (BRD).
L. Schmitz-Kallenbach e.a., “Inventare der nicht staatlichen Archive des Kreises
Steinfurt”, Münster 1907, pag. 552*-567*.
J. Prinz, “Das Lehnregister des Grafen Otto van Bentheim 1364”, in Mitteilungen des
Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 60 nr. 31, 1940.
J.H. Jung, “Historia Antiquissima Comitatus Benthemiensis”, Hannover en Osnabruck
1773.

Boekelo, Huis
Archief:
Literatuur:

Fragmenten bevinden zich in HCO Zwolle: Bibliotheek Vereeniging tot beoefening van
Overijssels Regt en Geschiedenis en familiearchief Thomassen à Thuessink.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 215-223. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

Borgbeuningen, Huis
Archief:
Literatuur:

Geen huisarchief bewaard gebleven.
A.J. Mensema etc., “Inventaris van het Huisarchief Almelo, Zwolle 1993, inv.nr. 2393.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 387-395. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

Brandlecht, Huis in Bentheim
Literatuur:

A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995.
Zie index.

Bronkhorst, Huis
Archief:

lenen

Rijksarchief Gelderland, archiefblok 0381, inv.nrs. 147-162.

C
Commanderie Duitse Orde

zie Ootmarsum

D
Delden,

Hof

Archief:

Archieven Oudheidkamer Twente Enschede, 2 hofboeken van de Hof Delden.
HCO Zwolle, toegang 3.1. statenarchief,
met name inv.nr. 2920, ligger van de domeinen in Twente (circa 1650).
S. Muller Fz., “De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, deel II”, Werken van
het Historisch Genootschap, nieuwe serie 54, pag. 582-661: “Manuaal van de
rentmeester van Twente 1385”, Utrecht 1891.

Literatuur:

Delden,

Stad

Inventaris:

J.G. Avis, “Inventaris van het Oud-Archief van de gemeente Stad-Delden” 1961 en 1978;
In: van Heel e.a., “Oude archieven in Overijssel”, Assen 1980, pag. 161-226.

Delden,

Diaconie en Gasthuizen

Archief:
Literatuur:

Archief Huis Twickel en archief Stad Delden
G. Seyger, “Hanzerijkdom, Armen- en Ziekenzorg in Twente (797-1626)”, met
Cartularium Oldenzaals OLV-gilde”, Losser 2005, pag. 142-146.

Delden,

Kerk

zie archief Huis Twickel en archief Stad Delden

Delden,

Vicarie

zie archief Huis Twickel en archief Stad Delden

Delden, voorgangers
Archief:

HCO Zwolle, toegang 145 Hypothecaire boekhouding, inv.nr. 496, inschrijvingsregister
kantoor Almelo deel IV, acte nummers 290-322; inschrijvingen d.d. 1813 op grond van
onheugelijk bezit t.b.v. de Gereformeerde Gemeente Delden, thans t.b.v de
vruchtgebruikers de 1e predikant (2/3 deel) en de jongste predikant (1/3 deel).

Deventer, Proosdij
Archief:
Inventaris:

Domeinen,

lenen

Stadsarchief Deventer.
A.J. Mensema, “Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhorige goederen van
de Proosdij van St. Lebuïnus te Deventer”, Zwolle 1981.

Deventer, Proosdij
Archief:
Literatuur:

miskoren

tienden

Stadsarchief Deventer.
“’t Inschrien”, tijdschrift van de Ver. Oudheidkamer Twente, 25e jaargang nr. 1 en 2
(januari en maart 1993): Tienden Proosdij Deventer.
zie ’s Rijks Domeinen

E
Eeshof, Huis Tubbergen
Literatuur:

A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 444-453. Zie ook literatuur, huisarchief en bronvermelding aldaar.

Enschede, Borg achterlenen
Inventaris:

A.J. Mensema, “Repertorium op het leenregister van de Borg te Enschede”, Uit:
“Repertoria van de particuliere leenkamers in Overijssel”, deel 1, RAO 1988, pag. 155157.

Enschede, Kerk
Archief:

Archief Gemeente Enschede 237, gedeponeerd archief Ned. Herv. Gemeente Enschede.
Met name inv.nrs. 103 (ligger 1846), 107 (miskoorn) en 108 (verkopen 1818).

Enschede, Stad en Richterambt
Literatuur:

L.A. Stroink, “Stad en Land van Twente”, Hengelo 1962.
“Boerderijen in Enschede” Esmarke. Uitg.: Stg. Hist. Sociëteit Enschede-Lonneker, 1993.
“Boerderijen in Enschede” Broekheurne, Usselo Rurbeek. Uitg. idem, 1998.

Espelo, Hof in Lonneker
Archieven: HCO Zwolle, toegang 87 hofgerichten, inv.nr 16, Hofboek van Espelo.
HCO Zwolle, collectie ter Kuile, inv.nrs. 3 en 4.
Het Utrechts Archief, toegang 220, Kapittel van St. Pieter.
Literatuur: S. Muller Fz., “Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter in het laatst van de
13e eeuw”, in VenM Ver. Oude Vaderlandsche Recht, den Haag 1886, No. 1, 2e deel.
G.J. ter Kuile, “Geschiedenis van den Hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners”,
uitgave Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle 1908.
C.J. Snuif, “De inkoop van de voogdij van den Hof Espelo door het kapittel van St. Pieter
te Utrecht in 1283”, in “Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe”,
Amsterdam 1930, pag 54-66.
J.H.R. Wiefker, “Hof Espelo, Het Twentse bezit van het Utrechtse kapittel van St. Pieter
1544-1597”, Uitgave Vereniging Oudheidkamer Twente, Enschede 1994.
G.J. Ribbert, “Herengoed in Albergen”, hofhorige erven van het Utrechtse kapittel van
Sint Pieter in de buurschap Albergen, Albergen 2003.
Essen, Stift
Archief:
Inventaris:

hofhorigen
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Bestand Stift Essen nr. CLXXXV.
A.J. Mensema, “Repertorium op de leenregisters van de leen-, tins- en hofhorige
goederen van het Stift Essen”, Zwolle 1992.

G
Goor, Hof in Kerspel Goor
Archief:
Literatuur:

H

HCO Zwolle, toegang 3.1. statenarchief,
met name inv.nr. 2920, ligger van de domeinen in Twente (circa 1650).
S. Muller Fz., “De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, deel II”, Werken van
het Historisch Genootschap, nieuwe serie 54, pag. 582-661: “Manuaal van de
rentmeester van Twente 1385”, Utrecht 1891.

Heeckeren, Huis in Kerspel Goor
Archieven: Fragmenten in HCO Zwolle: familiearchief van Hoevell en
Rijksarchief Gelderland: archief Huis Aerdt.
Literatuur: A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 307-309. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.
Heeckeren, Huis in Kerspel Goor
Literatuur:

(achter)lenen

A. Haga, “Repertorium op de leenprotocollen van het Huis Heeckeren (bij Goor)”, Uitgave
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Deventer 1948.

Hengelo, Huis
Archief:
Literatuur:

Zoek geraakt in de 19e eeuw na de verhuizing naar Huis Odink te Camen in Duitsland.
Enkele fragmenten in HCO: collectie ter Kuile.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 134-142. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

L
Lage, Hof en Huis te Lage
Literatuur:

H. Woolderink, “Het tegenwoordige adellijke groot-grondbezit in Twente”, in Jaarboek
Twente 1965, pag. 41-42 en kaart pag. 58.
P.G. Aalbers, “Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850”,
Uitgave VORG werken 35, Zutphen 1979.
R.F.A. Rorink, “Verbonden door de echte”, Twente Akademie Reeks 5, Almelo 1996.
Anne-Rita Kuiper en red., “Lage, Geschichte und Geschichten”, Lage 2008.

M
Metelen, Stift
Archief:
Inventaris:

Fürstlich Salm-Horstmar’sche Rentkammer Coesfeld (BRD), Stift Metelen.
HCO Zwolle, toegang 3.1 statenarchief, inv. nrs. 4903 en 4904.
LWL-Archivamt für Westfalen, Jahnstrasze 26 te Münster:
Findbuch Fürstlicher Archiv Coesfeld: M Stift Metelen. Aldaar ook aanvragen stukken.

Munster, bisdom
Archief:

Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster, Kabinetsregistratur, inv.nr. 1317, pag. 12.

N
Nijenhuis, Huis te Diepenheim
Literatuur:

lenen

J. Belonje en F.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier, “Leenregister van de Hovele en het
Nijenhuis”, Utrecht 1981.

O
Oldemeulen, Huis in Oele
Archief:
Literatuur:

Niet meer aanwezig. Fragmenten in archief Huis Weleveld.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 143-151. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

Oldenzaal, Armen , Gasthuis en Latijnse school

Archief:
Literatuur:

Oud Archief Gemeente Oldenzaal, o.a. inv.nr. 266,
“Ligger van de goederen onder de Provisorie Oldenzaal in 1754”.
G. Seyger, “Hanzerijkdom, Armen- en Ziekenzorg in Twente (797-1626)”, met
Cartularium Oldenzaals OLV-gilde”, Losser 2005.

Oldenzaal, Hof
Archief:

Literatuur:

HCO Zwolle, toegang 87 hofgerichten
HCO Zwolle, toegang 8 Spaans archief,
met name inv.nr. 207a, ligger van de goederen van de Hof Oldenzaal (circa 1554).
HCO Zwolle, toegang 3.1. statenarchief,
met name inv.nr. 2920, ligger van de domeinen in Twente (circa 1650).
S. Muller Fz., “De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, deel II”, Werken van
het Historisch Genootschap, nieuwe serie 54, pag. 582-661: “Manuaal van de
rentmeester van Twente 1385”, Utrecht 1891.
H.J.M. Weustink, “De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark
Berghuizen tot 1795”, Assen 1962.
P.G. Aalbers, “Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850”,
Uitgave VORG werken 35, Zutphen 1979.
R.F.A. Rorink, “Verbonden door de echte”, Twente Akademie Reeks 5, Almelo 1996.

Oldenzaal, Kapittel
Archief:

Literatuur:

N.A. den Haag, 2e afd., adm. der nationale domeinen en geestelijke goederen 18081814.
toegang 2.01.23 inv.nr. 352, “Lijsten van goederen behorende tot de administratie van het
Kapittel Oldenzaal”, d.d. 04.02.1812 opgemaakt door H. Penninck Hzn.
J. en E. Geerdink, “Calendarium et Necrologium Ecclesiae S. Plechelmi in Oldenzalia”,
bij “Eenige Bijdragen tot de Geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap
Twente”, Vianen 1895. (NB: de genoemde erven en tienden zijn geschonken bij de
fundatie van jaargedachtenissen die in het Calendarium vermeld worden.) zie overzicht
H. Woolderink, “Schenkingen aan het kapittel Oldenzaal”, ongepubliceerd bestand.
H.J.M. Weustink, “De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark
Berghuizen tot 1795”, Assen 1962.

Oldenzaal, Klooster
Literatuur:

Jan Hinke en red., “Dat coevent toe Oldenzal”, Hengelo 2004.

Oldenzaal, Proosdij
Archief:
Literatuur:

HCO Zwolle, toegang 4.1.1 ridderschapsarchief.
H.J.M. Weustink, “De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark
Berghuizen tot 1795”, Assen 1962.

Oosterhof, Huis in Rijssen
Inventaris:

leenkamer

A.J. Mensema, “Repertorium op de leenregisters van de havezate Oosterhof”, Uit:
“Repertoria van de particuliere leenkamers in Overijssel”, deel 2, HCO 1988, pag. 336343.

Ootmarsum, Hof
Archief:

Literatuur:

HCO Zwolle, toegang 87 hofgerichten, inv.nr 1 (32), Hofboek van Ootmarsum.
HCO Zwolle, toegang 7 Hollandse rekenkamer,
met name inv.nr. 223, register van de erven onder de Hof Ootmarsum (circa 1554).
HCO Zwolle, toegang 3.1. statenarchief,
met name inv.nr. 2920, ligger van de domeinen in Twente (circa 1650).
S. Muller Fz., “De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, deel II”, Werken van
het Historisch Genootschap, nieuwe serie 54, pag. 582-661: “Manuaal van de

rentmeester van Twente 1385”, Utrecht 1891.
P.G. Aalbers, “Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850”,
Uitgave VORG werken 35, Zutphen 1979.
R.F.A. Rorink, “Verbonden door de echte”, Twente Akademie Reeks 5, Almelo 1996.
Ootmarsum, Huis eerst Commanderie Duitse Orde
Archieven: zie hierna bij literatuur: Gevers en Mensema, pag. 510.
Literatuur: C.J. Snuif, “Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe”, Hengelo/Schiedam
1975, De Commenderie der Duitsche Orde te Ootmarsum, pag. 343-383.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 500-516. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.
Overijssel,
Inventaris:

lenen
E.D. Eijken, “Repert. op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805”,
Uitgaven RAO Zwolle, in 8 delen nrs. 49-56, Zwolle 1995.

R
’s Rijks Domeinen
Literatuur:

verkopen

H. Woolderink, “Verkopen van Domeinen in Twente”, ongepubliceerd bestand.

S
Saasveld, Huis in
Archief:
Inventaris:
Literatuur:

Dulder

Archief Haus Darfeld, kreis Coesfeld in Westfalen.
L. Schmitz-Kallenberg, “Inventare der nichtstaatlichen Archive des Kreises Coesfeld”,
Münster 1904, pag. 164-165.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 411-420. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

Saasveld, Huis in Dulder
Inventaris:

Steinfort,
Archief:

Literatuur:

Steinfort,
Inventaris:

T

leenkamer

A.J. Mensema, “Repertorium op het leenregister van de havezate Saasveld”, Uit:
“Repertoria van de particuliere leenkamers in Overijssel”, deel 2, HCO 1988, pag. 429430.
Kommende
Hausarchiv Burgsteinfurt (Archiv Kommende Steinfurt)
HCO Zwolle toegang 3.1 statenarchief, inv.nrs. 3945-3947 “stukken Steinfurt”,
(aanwinsten 1860).
HCO Zwolle toegang 3.1. statenarchief, inv.nr. 4903 en 4904 “Opgaven van geestelijke
goederen van corpora buiten Overijssel” in resp. 1675 en 1727.
C.J. Snuif, “Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe”, Enschede 1930,
pag. 77-79.
G.J. ter Kuile, “De Commanderij der Johannieterorde te Steinfurt en haar bezittingen in
Overijssel”, in Tijdschrift Rechtsgeschiedenis XVIII, pag. 314.
G.J. ter Kuile, “Oorkondenboek van Overijssel”Zwolle 1963-1969, nrs. 306, 396, 993,
1121, 1122 en 1216.
lenen
L. Schmitz-Kallenberg e.a., “Inventare der nichtstaatliche Archive des Kreises Steinfurt”,
Münster 1907.

Twente,
Archief:

drost
HCO Zwolle, toegang 3.1. statenarchief, inv.nr. 3484, “Register van koe- en voergeld en
vastenavondhoenderen”, aangelegd in 1812, waarin de periode 1795 tot 1811 wordt
afgerekend.

Twente,
Literatuur:

landrentmeester
S. Muller Fz., “De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, deel II”, Werken van
het Historisch Genootschap, nieuwe serie 54, pag. 582-661: “Manuaal van de
rentmeester van Twente 1385”, Utrecht 1891.

Twickel, Huis in Deldener Es
Archief:
Inventaris:
Literatuur:

Huisarchief bevindt zich op Huis Twickel bij Delden.
A.J. Brunt, “Inventaris van het huisarchief Twickel 1133-1975”, uitgaven RAO nrs. 34-40,
Zwolle/Delden 1993.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 152-167. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.
R.W.A.M. Cleverens, “Het Huis Twickel en zijn bewoners”, Alphen aan de Rijn 1981.
H. Woolderink, “Het tegenwoordige adellijke groot-grondbezit in Twente”, in Jaarboek
Twente 1965, pag. 41-42 en kaart pag. 58.

Twickel, Huis in Deldener Es
Inventaris:

leenkamer

A.J. Mensema, “Repertorium op de leenregisters van de havezate Twickel”, Uit:
“Repertoria van de particuliere leenkamers in Overijssel”, deel 2, HCO 1988, pag. 524539.

U
Utrecht, Proosdij St.Pieter

zie Hof Espelo

V
Vreden, Stift
Archief:
Inventaris:

Furstlich Salm-Salmsches Archiv Anholt (BRD), Stift Vreden.
HCO Zwolle, toegang 3.1 statenarchief, inv. nrs. 4903 en 4904.
LWL-Archivamt für Westfalen, Jahnstrasze 26 te Münster: Findbuch Stift Vreden.

W
Weemselo, Huis in Albergen
Archief:
Inventaris:
Literatuur:

Fragmenten in Huisarchief Werries, onderdeel van archief Huis Loburg bij Ostbevern
(in Westfalen).
A. Brennecke e.a., “Inventare der nichtstaatliche Archive des Kreises Warendorf”,
Münster 1908, pag. 101-114.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 486-493. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.

Weleveld, Huis in Zenderen
Archief:

Inventaris:

Archieven van de Oudheidkamer Twente te Enschede, inv. nrs. GB (gericht Borne),
W (Weleveld) nrs. 1-332.
HCO Zwolle, archieven Dikkers, (voorlopige) inventaris 07, inv.nrs. 276-307.
H.F.R. de France, “Inventaris van de archieven afkomstig uit het bezit van de familie

Literatuur:

Dikkers 1465-1890”, RAO Zwolle, typoscript 1977.
A.J. Gevers en A.J. Mensema, “De havezaten in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995,
pag. 101-113. Zie ook literatuur en bronvermelding aldaar.
Jet Spits, “Och ewig is so lang”, Geschiedeniswinkel RU Groningen, Zutphen 2003.
Henk Woolderink, “De Hof te Borne 1206-2006”, Borne 2006, zie index.

Werden aan de Ruhr, Abdij (D)
Literatuur:

D.P. Blok, “De oudste particuliere oorkonden van het klooster Werden“, Assen 1960.
Gerard Seyger, “Oudheid van Twenthe“, pag. 287-399.

Woolde, Hof te

zie Huis Hengelo
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A
Aaftink, erve
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van Aerssen,
Afink, erve
Afink, G.

Usselo
zie Werden, Abdij
Enschede
Enschede
Usselo
familie
Usselo
Usselo

1319

Almelo, Huis
Almelo, Klooster
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erve

1392
1314, 1399

van Alstede, Johan
Alverkink, erve
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Annink, erve
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Assink, Jan Hendrik
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1328
Twekkelo
1355
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1347
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B
Baardink, erve
Baardink, B.
Backenhagen, Huis
Baeke, wachtmeester
Balhaar, erve
Bartelink, erve
Baurichter, familie
Becker, Gert
Becker, Jan
Becker, Lubbert
Becker, Lucas
Becking, familie
Beernink, erve
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Belder(ink), erve
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Groot Driene
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Groot Driene
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Groot Driene
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Lonneker
Breukers, G.
Usselo
Brink, Geert
Esmarke
Brink, Herman
Esmarke
ten Brinke, Jan
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Bult, Berent
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in de Byvank, Hendrik
C

Usselo
Twekkelo
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Enschede
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Esmarke
Usselo
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1321
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ten Cate, Lucas
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ten Cate, Willem
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Cernego, Bernardus
Enschede
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Vreden
Claeskaete,
zie Klaaskate
van Coeverden,
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Commanderie Duitse Orde, Ootmarsum
Consistorie Steinfort
zie Steinfort, Consistorie
Cost, familie
Enschede/ Deventer
Cost, Engelbert
Enschede
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Enschede
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Enschede
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hofhorige erven
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tienden
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tienden
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Delden, voorgangers
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1169
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Lonneker
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Derkink, erve
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1225
Derkink, Arendt
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1254
Derkink, Hendrik
Esmarke
1225
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lenen
1261, 1262, 1362, 1369
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tienden
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E
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Groot Driene
Usselo
Esmarke
Esmarke
Enschede

Enschede, Armen
erve
Enschede, Armen
land en uitgang
Enschede, Onze Lieve Vrouwengilde
Enschede, Borg
erven
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1370
1221

Enschede, Kerk
erven
1233, 1270, 1277, 1317, 1358
Enschede, Kerk
tienden
1366, 1368, 1371
Enschede, Antonius vicarie land
2911
Enschede, Steffens vicarie land
2920, 2951
Enschede, Kerk
land
1245
Enschede, Kerk
miskoorn
1164-1177, 1179-1189, 1191-1194, 1199, 1209,
1211-1217, 1219, 1221-1232, 1235-1239, 1239A, 1241, 1258-1260, 1284, 1286, 1287, 1289-1294,
1297, 1298, 1300-1332, 1352-1373, 1380-1390, 1392-1398
Enschede, Kerk
uitgangen (kaarsen)was 1167, 1170, 1178, 1179, 1181, 1184, 1185, 1193,
1199, 1200, 1213, 1333
Enschede, Kerk
uitgangen rogge
1270, 1317, 1371
Enschede, Kerk
uitgangen vlas
1339, 1357, 1359
Enschede, Schoolmeester tienden
Enschede, Stad
erven
Enschede, Stad
uitgangen
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1233, 1246, 1258, 1270, 1322, 1352
1170, 1270, 1371
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Esmarke,
Esmarke,
Espelo, hoofdhof
Espelo, Hof Lonneker
Espelo, Hof Lonneker
Espelo, Hof Lonneker
Espelo, (hof)meijer
van Esschede, Johan
Essen, Stift (D)
Eulderink, erve

buurschap
erfmarkenrichter
Lonneker
hofhorige erven
tienden
uitgangen
Lonneker
Tubbergen
erve
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1402
1211 – 1285D
1236
1170
1170, 1176, 1177, 1196, 1371
1165, 1170, 1193, 1241
1169, 1210, 1229
1170, 1180, 1184
1310, 1380
1391
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Twekkelo
Twekkelo
Usselo
Usselo

1370
1354
1316
1302

G
Gavert, erve
Geerdink, erve
Geerdink, erve
Geerdink, H.

Geessink, erven
den Gelmer,
Gerbertink, erve
Gerliges, Jasper
Gerliges, Melchior
Gerliges, Tonis
Gerritsen, Johan
Gertken, Martins
Gerverdink, Willem
Geuver, erve
Geuverink, erve
Geuvers, Hermannes
Goolkate, erve
Goor, Hof
Gorbert, erve
Gronau, (tak Bentheim)
Grondman, Gerhardus
Groot Berenbroek, erve
Groot Driene,
Groot Driene,
Groot Spelborg, erve
Groot Wageler, erve
Groot Wiecherink, erve
Grote Hulswick, erve
Grote Morsche, erve
Grote Rutbeek, erve
Grote Vaarwerk, erve
Grote Varwyk, erve
Grote Welle, erve
Gymnasium, Steinfort

Usselo
1280, 1290, 1291
bij Zwolle
1167, 1184
Lonneker
1174
Enschede
2905
Enschede
1302, 2940
Gronau
2945
Enschede
2950
Enschede
2919
Lonneker
1202
Twekkelo
1370
Twekkelo
1370
Esmarke
1219
Esmarke
1270
hofhorig erve
1311
Lonneker
1174
tienden
1358
Lonneker
1201
Esmarke
1261
buurschap
1380 – 1402A
markenrichter
1395
Esmarke
1239
Esmarke
1241
Usselo
1326
Esmarke
1231
Usselo
1303
Usselo
1298
Esmarke
1284
Esmarke
1284, 2919, 2925, 2953, 2954
Lonneker
1186
zie Steinfort, Gymnasium

H
Haimer(ink), erve
Haiminck, Gerdt
Haiminck, Hendrik
Haimink, erve
Halte, erve
Hanenberch, erve
Harbertink, erve
Harberink, Gerrit
Harberink, J.
Harmelink, WD
ten Have, Leffert
Haverkate, erve
Hazerberg, W
Heeckeren, Huis Goor
Heeckeren, Huis Goor
1362, 1375
Heeckeren, Huis Goor

Twekkelo
Twekkelo
Enschede
Twekkelo
Lonneker
Esmarke
Usselo
Usselo
Usselo
Groot Driene
Lonneker
Usselo
Lonneker
erven
(achter)lenen

1359
1359
2953
1359
1180
1233
1317
1317
1317
1381
1179
1274, 1289
1168
1184, 1276
1257, 1269, 1286, 1288, 1289, 1304, 1308, 1328,

tienden

1287, 1306, 1309, 1311, 1317-1319

Heeckeren-Enghuizen familie
1286, 1300
van Heek, familie
Enschede
1241, 1303, 1313, 1318, 1319, 1325-1334, 1342,
1352, 1354-1357, 1359, 1361, 1363-1367, 1370, 1372, 1373, 1375, 1395
in die Hege, Lucken
Hegehuis, erve
Hegehuis, Jan Hendrik
Hegeman, erve
Hegerink, erve

Usselo
Berghuizen
Berghuizen
Groot Driene
Groot Driene

1337
1209
1209
1382
1382

Hegerink, G.
Hegerink, J.
Heimer, erve
Heing, Jan Berend
ter Helle,
de Helle(r), erve
Helmer, erve
Helmer, Johan
Helmink, erve
Helmink, Engele
Helmink, Johan
Hemmer, erve
Hemmink, erve
Hengelo, Huis
Hengelo, Kerk
Herbert, erve
Hesseler, erve
Hesselink, erve
Hesselink, Johan
Heutink, erve
Heutink, Dietmer
van Heyden,
Hiddink, erve
Hoedemaker, familie
Hoefslach, familie
van Hoevel,
Hoevink, erve

Groot Driene
1382, 1385, 1387,1392
Esmarke
1238
Twekkelo
1359
Lonneker
1164
zie Twente, landrentmeester
Twekkelo
1367
Usselo
1305
Usselo
1305
Usselo
1305
Enschede
2906
Enschede
2932
Groot Driene
1396
Groot Driene
1396
erven
1235, 1248, 1330, 1343, 1344, 1393, 1395
erve
1402
Usselo
1317
Twekkelo
1357
Twekkelo
1357
Twekkelo
1357
Esmarke
1224
Esmarke
1250
familie
1204
Oele
1379A
Enschede
1202
Munster
1305, 1321
familie
1269
Groot Driene
1385

Hof Archem
Hof te Boekelo
Hof te Brunink
Hof te Coesfelt
Hof Delden
Hof Espelo
Hof Goor
Hof te Lonneker
Hof Oldenzaal
Hof Ootmarsum
Hof te Usselo
Hof Vaarwerk

zie Archem, Hof
Usselo
Usselo
Esmarke
zie Delden, Hof
zie Espelo, Hof
zie Goor, Hof
zie Lonneker, Hof
zie Oldenzaal, Hof
zie Ootmarsum, Hof
Usselo
Lonneker

Hofman, erve
Hofman, Berend
Hofman, Hendrikus
Hofmeijer, erve
Hofstede, erve
ter Hofstede, Johan
ter Hofstede, Willem
Hollink, erve
Hollink, Jannes
Holscher(shof), erve
Holtman, erve
Honhof, erve
Horst, erve
de Horst, erve
ter Horst, A.
ter Horst, Jan
Horstmar, Armen

Lonneker
Lonneker
Lonneker
Lonneker
Esmarke
Enschede
Esmarke
Usselo
Usselo (Boekelo)
Usselo
Lonneker
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Groot Driene
erve

Huis Almelo

zie Almelo

1334
1278, 1286
1260

1313
1204
1179, 1179A
1179
1209
1170
1245, 2917, 2918, 2930, 2945
2955
1245
1333
1333
1312
1180
1230
1246
1243
1219
1401
1242

Huis Backenhagen
Huis Boekelo
Huis Borgbeuningen
Huis Brandlecht
Huis Bronkhorst
Huis Eeshof
Huis Heeckeren
Huis Hengelo
Huis Lage
Huis Nijenborg (D)
Huis Nijenhuis
Huis Oldemeule
Huis Oosterhof
Huis Ootmarsum
Huis Rhaan
Huis Saasveld
Huis Scherpenzeel
Huis Twickel
Huis Weemselo
Huis Weldam
Huis Weleveld
Huis Wildenborg
Huis Wisch

zie Backenhagen
zie Boekelo
zie Borgbeuningen
zie Brandlecht
zie Bronkhorst
zie Eeshof
zie Heeckeren
zie Hengelo
zie Lage
zie Nijenborg
zie Nijenhuis
zie Oldemeule
zie Oosterhof
zie Ootmarsum
zie Rhaan
zie Saasveld
zie Scherpenzeel
zie Twickel
zie Weemselo
zie Weldam
zie Weleveld
zie Wildenborg
zie Wisch

Hulscher, erve
Hulsken, J.H.
ten Hulssick, Hendrik
Hulswick, erven
Huysink, erve
Hijmerink, J.

Usselo
Losser
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Twekkelo

1312
1221
1256
zie Grote en Luttike Hulswick
1268
1358

I
in de Ibkemolle, Johan Esmarke
Idtziger, Klaas
Enschede
Immink, familie
Enter
van Ittersum tot Nijenhuis, familie

1264
2941
1380, 1396
1224

J
Jannink, Gerhardt
Jegerink, erve
Joostink, erve
Jorriszen, Egbert
Josink, erve

Enschede
Lonneker
Usselo
Enschede
Usselo

1261
1199
1323
2944
1323

K
Kamp, Jan
Esmarke
Kate, erve
Twekkelo
ten Kate, J.
Twekkelo
Katman, erve
Twekkelo
Keizersland
Usselo
van Kempen, H.I.C.
Kempers, Hermen
Esmarke
van Keppel,
familie
van Keppel ter Nijenborg, Herman
Kerk te Delden
Kerk te Enschede

zie Delden, Kerk
zie Enschede, Kerk

1258
1365
1356
1365
1334
1334
1229
1171, 1266, 1284, 1325
1284, 2954

Kerk te Hengelo

zie Hengelo, Kerk

Ketteler, familie
van Ketteler, familie
Klaaskate, erve
ten Klaaskate, Gert
Klant, Tonis
Klein Burlo, Klooster
Klein Rutbeek, erve
Klein Snuverink, erve
Kleine Morsche, erve
Kleine Spelborg, erve

Assen
Lage
Lonneker
Enschede
Esmarke
sloptiende en uitgangen
Usselo
Usselo
Usselo
Esmarke

Klooster Almelo
Klooster Klein Burlo
Klooster Marienborn
Klooster Oldenzaal
Klooster Varlar
Klooster Werden

zie Almelo, Klooster
zie Klein Burlo, Klooster
zie Marienborn, Klooster
zie Oldenzaal, Klooster
zie Varlar, Klooster
zie Werden, Abdij

Ko(c)k, familie
Koest, Arle
Koest, Pelgrum
Koitink, erve
op de Kolk, erve
op de Kolk, Berent
Kolthof, erve
Kolthof, Gerrit
Kommende Steinfort
Koning, G.J.
Konink, erve
Korst, Johan
Kortman, erve
Kost, familie
de Koster
Kosters, Lambert
ten Kotte, erve
Kotte, erve
Kotteman, erve
Kremer, Johan
Kroeze, erve
Kroeze, Gerrit
Kroeze, Jan
Kromhof, erve
Kromhof, familie
dat Krop, erve
ter Kuile, familie
Kuiper, erve
Kuiper(s), Jan
Kuite, erve
Kwinkeler, erve

Oldenzaal
1229, 1240
Enschede
2925
Gronau
2914
Twekkelo
1353
Usselo
1297
Usselo
1297
Esmarke
1216
Esmarke
1216
zie Steinfort, Commanderie
Usselo
1306
Usselo
1306
Kampen
1361
Esmarke
1269
Enschede
zie Cost
Enschede
2934
Enschede?
1244
Esmarke
1269
Lonneker
1198, 1206
Twekkelo
1365
Enschede
2935
Lonneker
1185
Lonneker
1185
Lonneker
1185
Esmarke
1228
Enschede
1227, 1228
Lonneker
1205
Enschede
1221, 1305, 1321, 1385, 1394
Lonneker
1198, 1199
Lonneker
1198, 1199
Twekkelo
1353
Usselo
1345

1389
1213, 1214, 1224, 1309
1202
2943
1229
1178, 1179, 1312
1299
1343
1304
1239A, 1285

L
van Laar, Albert(us)
van Laar, Bernard
Laarzonder, erve
Lage, Huis
Lambertink, erve
Lamberts, J.E.

Enschede
Enschede?
Esmarke/ Stad Ensch.
Bentheim
Usselo

1229, 1311, 2909
1268
2901, 2902
1221, 1323, 1354, 1359, 1364
1311
1402

Lammerink, erve
Usselo
1311
Lammertink, erve
Usselo
1311
Lammertink, Albert
Usselo
1307
landrentmeester Twente zie Twente, landrentmeester
Lange Mors, erve
Usselo
1304
Lansink, erve
Twekkelo
1366
Lansink, erve
Usselo
1327
Lasonder, G.A.
Enschede
1301, 1303
Lazonder, erve
Esmarke/ Stad Ensch. 1285B, 2901, 2902, 2916
Leefertsboer, erve
Usselo
1297
Lefers, Egbert
Usselo
1297
Lenfert, erve
Twekkelo
1373
Lenfort, erve
Twekkelo
1373
Lentfert, erve
Twekkelo
1373
Lethmate, familie
Enschede
1166
Leusink, erve
Groot Driene
1381
Leussink, erve
Usselo
1309
Leutink, erve
Groot Driene
1380
Leutink, Jan
Groot Driene
1380
Lipper, erve
Esmarke
1220
Lippink, erve
Esmarke
1220, 2924, 2940, 2952, 2955
Lippinkhof, erve
Esmarke
1236
ten Lippinckhave, Evert Enschede
1367, 2954
van Lochem, Hille
Enschede
2929
van Loen, Caspar
Enschede
1166, 1175, 1182, 1189, 1190, 1200, 1201, 1203,
1219, 1248, 1261-1263, 1345, 1362, 1369, 1374
van Loen, familie
Lohuis, erve
Lonink, erve
Lonneker,
Lonneker,
Lonneker, Hof
Lubberink, erve
Lubbertink, erve
Lucas, Berent
Luickes Berent
Lunenborg, erve
Lutje Berenbroek, erve
Lutje Spelberg, erve
Lutje Stroot, plaatsje
Lutje Wageler, bode
Lutje Wiecherink, erve
Lutke Varwik, erve
Lutke Varwik, Egbert
Luttike Brunink, kater
Luttike Hulswik, erve
Luttike Morsch, erve
Luttike Vaarwerk, erve
Luttike Vorvelt, erve
Luttike Weldink, erve
Luttike Welle, erve

Enschede
Esmarke
Groot Driene?
marke
erfmarkenrichter
Lonneker
Usselo
Groot Driene
Esmarke
Usselo
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Twekkelo
Lonneker
Usselo
Esmarke
Esmarke
Usselo
Esmarke
Usselo
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Lonneker

1213
1273
1402A
1164 – 1210
1178, 1179, 1179A
1178, 1179, 1179A
1332
1391
1258
1351
1285C
1262
1239A
1378
1196
1342
1266
1179
1336
1256
1304
1266
1218
1246
1185

familie
Ahaus
Coesfeld (D)
Deventer
Lonneker

1334
1320
1268
1314
1195

M
Mahony,
Marck, jonker
Marienborn, Klooster
Martensen, Johan
ten Meckelholt, Johan

Mekkelholt, bodegoed
Menkmate, erve
Menko, Nathan Jacob
Mensen, Berent
Mensenboer, erve
Mensink, erve
Mensink, erve
Mensink, J.
Metelen, Stift
1381, 1396
Metelen, Stift
van der Mey, Jan
Meyer, Gert
Micharius, Gertien
Middachten, Huis
Minkmaat, erve
Moerbecke,
Morbeck van Oldenhuis,

Lonneker
Esmarke
Enschede
Esmarke
Esmarke
Esmarke
Twekkelo
Twekkelo
erven

1195
1212, 2904
1236
1263
1263
1226
1363
1363
1165, 1180, 1186, 1232, 1239, 1303, 1304, 1306,

uitgang
Lonneker
Usselo
Enschede
Veluwezoom
Esmarke
familie
familie

1245
1178, 1182
1338
2947
1222, 1259, 1260, 1282
1212
1290-1294
1224

Monninkhof, de Lutte
Monninkhof, de Lutte
Morsche, erven
te Morsche, Egbert
te Morsche, Hendrik
Muller, Peter
Munster, Bisdom
Munster, Bisdom

hofhorige erven
hofmeijer
Usselo
Usselo
Usselo
Enschede
lenen
borglenen Nienborg

1164, 1188, 1360
1215, 1226
zie Grote en Kleine Morsche
1303
1304
2956A
1226, 1241, 1286, 2912
1259, 1260

N
Naafs, Gerrit Jan
Esmarke
Naafs, Hendrik AJzn.
Enschede
Nieuwe Beuker, erve
Lonneker
Nieuwenhuis, familie
Oldenzaal
Nitert, familie
Oldenzaal /Lingen
Nijenborg, Huis (D)
erve
Nijenhuis, Huis Diepenh. achterleen
Nijhof, erve
Groot Driene
Nijhof, erve
Usselo
Nijhof, Berent
Groot Driene
Nijhof, Evert
Groot Driene
Nijhuis, erve
Lonneker
Nijhuis, erve
Twekkelo
Nijhuis, erve
Usselo
Nijhuis, erve
Usselo/ Boekelo
Nijhuis, Bernardus
Groot Driene
Nijhuis, Geert
Usselo/ Boekelo

1266
1175, 1213
1183
1178, 1179
1184, 1202
1362
1301
1393
1307
1393
1389
1197
1368
1318
1331
1400
1331

O
Oldemeule, Huis Oele
Oldemeule, Huis Oele
van Oldenhuis,

erve
tienden
familie

Oldenzaal, Armen
erven en molens
Oldenzaal, Armen
tienden
Oldenzaal, Armen
uitgangen
Oldenzaal, Latijnse school tienden/uitgang
Oldenzaal, Onze Lieve Vrouwengilde

1300, 1301, 1316, 1353, 1379A
1296-1299
1224, 1236, 1266, 1284
1178, 1179, 1179A, 1181
1174, 1187, 1228, 1302
1196, 1382
1174, 1196
zie Oldenzaal, Armen

Oldenzaal, Hof
hofhorige erven
1174, 1182, 1185, 1187, 1195, 1209
Oldenzaal, Hof
uitgang
1213
Oldenzaal, Kapittel
erve
1382
Oldenzaal, Kapittel
hofhorig erve
1398
Oldenzaal, Kapittel
tienden
1169, 1172, 1183, 1212, 1228, 1236, 1239, 1239A,
1240, 1256, 1270, 1276, 1301, 1354, 1381, 1386, 1387, 1392, 1397
Oldenzaal, Kapittel
uitgangen
1392
Oldenzaal, Klooster
Oldenzaal, Koster

erven
tienden en uitgang

1197, 1199, 1301, 1387
1382, 1386

Oldenzaal, Proosdij
hofhorige erven
1168, 1173, 1223, 1380, 1388, 1390
Oldenzaal, Proosdij
tienden
1164, 1168, 1171, 1178, 1179, 1181, 1183, 1185,
1186, 1188, 1191, 1192, 1194, 1197, 1199, 1213-1217, 1219-1222, 1228, 1229, 1232, 1235, 1237,
1238, 1243-1248, 1258-1260, 1268, 1269, 1277, 1281, 1285A, 1290-1294, 1307, 1316, 1380,
1382-1385, 1388-1390, 1394-1396, 1398, 2901-2908, 2912-2916, 2920, 2927, 2929-2931, 2933,
2934, 2938, 2943
Oldenzaal, Vicarie
Oldenzaal, Vicarie
Oldenzaal, Vicarie

erve
tienden
uitgang

1382
1174, 1393, 1399, 1402
1402

Olen, Mechtelt
Olerink, erve
Onland, erve
Oosterhof, Huis Rijssen,
Oosterveld, erve

Oldenzaal
Usselo
Esmarke
(achter)lenen
Usselo

1172, 1308, 1372, 2915
1315
1276, 2899
1290-1294
1275, 1294

Ootmarsum, Hof
Ootmarsum, Huis

kamerlinggoederen
(horige) erven

1192, 1323, 1354, 1359, 1364
1268, 2908

Ostholt, Hans
Ottenstein,
Oude Beuker, erve
Oude Reef, lijftucht
Overbeek, erve
Overbeek, erve
Overbeek, Gerrit

Enschede
lenen
Lonneker
Twekkelo
Boekelo
Twekkelo
Twekkelo

2936
1357, 1358, 1382
1183
1376
1328
1355
1354, 1355

Overijssel,
lenen
1171, 1175, 1180, 1182-1184, 1189, 1209, 1212,
1217, 1224, 1227, 1228, 1232, 1234, 1243, 1246, 1248, 1256-1258, 1260, 1269, 1282, 1285C, 1286,
1287, 1289, 1292-1294, 1298, 1301, 1304-1306, 1308-1315, 1317-1319, 1328, 1332, 1333, 1362,
1366, 1367, 1369, 1379A, 1381, 1386, 1389, 1397
P
Palthe, familie
Paschen, Berent
Paschen, Johan
Pastorie erve
Pelle, erve
Pellen, Bartelt
Pelshuis, erve
Penningen, Macharius
Pennink, familie
2912
Perik, erve
Perrevoort, erve
Pilshoeve, erve
Polman, erve

Oldenzaal
Enschede
Enschede
Stad Enschede
Usselo
Usselo
Esmarke/ Stad Ensch.
dienstman Esmarke
Enschede

1183, 1240, 1380
1189
2951
1277, 2899
1344
1344
zie erve Pilshoeve
1245
1171, 1183, 1239A, 1277, 1281, 1285A, 1383,

Lonneker
Lonneker
Esmarke/ Stad Ensch.
Lonneker

1190
1165
1285D, 2912, 2913-2915
1192

Proosdij
Pyle,
Pijlhuis, erve

zie Deventer, Oldenzaal en Utrecht
familie
1367
Esmarke/ Stad Ensch. 2912

Q
Queckeboom, erve
Usselo
ten Queckeboom, Willem Usselo
Queeckeboom, familie Enschede
Quinckelenborch, erve Usselo

1288
1335
1202
1345

R
Rabertink, erve
van Raesfelt,
Raterink, familie
Reckelinckhuis, Michell
Recker, Egbert
van Reede,
Reef, erve
Reef, G.
Reefkate, plaatsje
van Rees, Johan
Reimelink, erve
de Reimer, erve
Reimerink, erve
de Reker, plaatsje
Reker, Gerrit
de Reker, Johan
Remboldink, erve
Reulver, erve
Revius, Hendrikus
de Reijger, familie
Rhaan, Huis
Ribbelt, erve
Rierink, erve
Rierink, familie
Rierman, erve
van Ripperda,
1329, 1334, 1379A

Esmarke
familie
Enschede
Enschede
Esmarke
familie
Twekkelo
Twekkelo
Twekkelo
richter Enschede
Groot Driene
Groot Driene
Groot Driene
Usselo
Usselo (Boekelo)
Usselo
Groot Driene
Twekkelo
Almelo?
Delden
erve
Esmarke
Groot Driene
Enschede
Groot Driene
familie

1229
1222, 1241, 1259, 1260, 1282, 1389, 1391
1166
2924
1255
1227, 1305, 1312, 1323, 1324
1362, 1375, 1376
1362
1375
1256, 1318
1402
1402
1402
1339
1339
1339
1398
1358
1247, 1276, 1281
1175
1276
1214
1398
1179, 1191, 1399, 2901
1398
1171, 1183, 1189, 1190, 1201, 1288, 1315, 1328,

Robers, Johan
Robers, Robert
Robertink, erve
Roelofs, H.
Roelvink, erve
Roelvink, Wessel
Roerink, Hendrik
Roerink, J.
Roesink, erve
Roessingh, familie
Roeters, Hendrik
de Rökker, erve
Rokkerink, erve
Roolvink, erve
Roolvink, erve
Roolvink, Jan
Roolvink, Janna
Röring, A.
Rosink, erve

Enschede
Enschede
Lonneker
Groot Driene
Lonneker
Lonneker
Broekheurne
Esmarke
Usselo
Enschede
Enschede
Lonneker
Lonneker
Lonneker
Twekkelo
Twekkelo
Esmarke
Usselo
Usselo

2948
2928
1191
1385
1175
1175
1286
1231
1314
1352
2918
1177
1177
1175
1358
1358
1223
1315
1314

Rosink, Jan
Roterdink, erve
Rotert, erve
Rutbeek, erven
Rutbeek, Gerrit
Rutbeek, familie

Usselo
Lonneker
Lonneker
Usselo
Usselo
Esmarke

1310, 1314
1173
1173
zie Grote en Klein Rutbeek
1298
1233

’s Rijks Domeinen
’s Rijks Domeinen

erven
tienden

1209, 1220, 1225, 1355, 1356, 1380, 1381, 1396
1380

Rynvisch, mr.Gerrit
in der Ryset, erve
wed. Ryt, J.H.

Enschede
Lonneker
Usselo

2923
1208
1317

S

zie ook Z

Saasveld, Huis te Dulder
Saasveld, Huis te Dulder
Scheel, familie
Scherpenzeel, Huis
Schipholt, erve
Schoe, Jenneken
Scholten, erve
Scholten, familie
Scholten, G.
Scholten, Lucas
School te Steinfort
Schoppingen, Armen
Schouwink, erve
Schröder, familie
Schukkert, erve
Schukkink, erve
Schukkink, erve
Schukkink, Hendrik
Schulenberge,
Schulte, Johan
Schulte ten Thie, erve
Schulten, erve
Schulten, Berent
Schulten, Gert
Schulten, Johan
Schulten, Lefert
Schulten, Sander
Schultenhof, erve
Schultink, erve
Schurink, erve
Schurink, Bruin
Seggelt, erve
Selvert(ink), erve
Selvert, Jannes
Slagvoort, erve
Smalenbroek, erve
Smedink, bode
Smeenk, bode
Smidt, Evert
Smidt, Gert
Smidt, Hendrik
Snuverink, erve
Snuverink, Berent
Solmse goederen,

erven
1191, 1243
achterlenen
1175, 1182, 1184
erve
1238
erve
1237, 1286, 1288
Esmarke
1272
Enschede
2956
Usselo
1313
Esmarke
1224
Usselo
1313
Usselo
1313
zie Steinfort, Gymnasium
erve
1242
Esmarke
1222, 1282
Borne
1391
Twekkelo
1369
Esmarke
1227
Twekkelo
1369
Esmarke
1251
kastelein
zie Lage, Huis
Esmarke
1240
Esmarke/ Enschede
2908
Usselo
1313
Usselo
1350
Enschede
1167, 1178, 1179, 1210, 1368, 1386
Oldenzaal
1218, 2902
rentmeester Espelo
1241
Usselo
1313
Esmarke
1240
Esmarke
1240
Esmarke
1248
Esmarke
1249
Esmarke
zie Zegeldink
Groot Driene
1387
Groot Driene
1389
Esmarke
1282
Esmarke
1259
Groot Driene
1397
Groot Driene
1397
Enschede
2937
Enschede
2916
Enschede
2912
Usselo
1330 (zie ook Klein Snuverink)
Usselo
1343
hoofdhof
1236

Solms,
Speelmyng, Johan
Spelberg, Hendrik
Spelborg, erven
Spiele, erve
Spiele, erve
Spiele, Gerrit
Spiele, wed. J.
Spölmink, bode
Sprakel, erve

leen
1276, 1400
Lonneker
1182
Esmarke
1239
zie Groot en Kleine Spelborg
Esmarke
1216
Usselo
1329
Esmarke
1216
Lonneker
1194
Lonneker
1182, 1208
Lonneker
1169

Steinfort
Steinfort, Commanderie
Steinfort, Consistorie
Steinfort, Graaf
Steinfort, Gymnasium
van Steinfort, Boldewijn
Stenfort, erve
Stenvers, erve

lenen
erven
tienden
erve
tienden
Steinfort
Esmarke
Esmarke

Stift Metelen
Stift Vreden

zie Metelen, Stift
zie Vreden, Stift

Stokmans, erven
Strodink, erve
Stroink, erve
Stroink, familie
’t Stroot, erve
Strootman, erve
Swerinck, Arent
Swicker, familie

Enschede
Esmarke
Esmarke
Enschede
Twekkelo
Twekkelo
Enschede
Coesfelt

1169
1258
1258
1180, 1258, 1300
1352, 1378
1352
1369, 2917
1286, 1289

Usselo
Usselo
Esmarke
Esmarke
Enschede
Esmarke
Esmarke
Enschede
Enschede
Oldenzaal
Enschede
zie Tongeren
buurschap
erfmarkenrichter
drost

1325
1325
1223
1223
1221
1268
1268
2908
2956B
1212, 1246, 1313
2952

landrentmeester
erven
achterleen
rente
familie
Esmarke
Enschede

1173, 1176, 1177, 1196, 1223, 1353, 1371, 1380
1305, 1328, 1331, 1389, 1391, 1402A
1248
1391
1326, 1334, 1342
1283
1243, 1268

1213, 1214, 1219, 1222, 1277, 1282, 1373
1220, 1225, 1264, 1355, 1356
1236, 1266, 1284
1247
1211, 1224
1268
1247
1247

T
Teesink, erve
Teesink, Johan
Tegeder, erve
Tegelaar, erve
Teylers, familie
Thie, Herman
Thy, erve
ten Thij, Jan
Tichells, Hans
Tongeren, familie
Tonis, Johan
Tungeren,
Twekkelo,
Twekkelo,
Twente,
1398
Twente,
Twickel, Huis Delden
Twickel, Huis Delden
Twickel, Huis Delden
van Twickel(o)
Tybrink, erve
Tijen, Egbert
U

1352 – 1379A
1369
1176, 1185, 1232, 1371, 1380, 1384, 1388, 1390,

van Ulsen, Cornelis
Unland, erve
Usselo,
Usselo,
Usselo,
Usselo,
Usselo,
Usselo,
Utrecht, Proost St.Pieter
Utrecht, Proost St.Pieter

Enschede
Esmarke
buurschap
Boekelo
Broekheurne
Geerdinkzijde
Helmigzijde
Rutbeek
erven en tienden
lenen

2945
1276, 2899
1286 – 1351
1325 – 1334, 1341 – 1346
1286 – 1294
1312 – 1324
1295, 1300 – 1311
1296 – 1299
zie Hof Espelo
1166, 1202

V zie ook F
Vaarwerk, erven
Vaneker, erve
Varenvelt, erve
Varenwolde, erve
Varlar, Klooster
Varwik, erven
Veger(ink), erve
Veger, Jan
Veluwe, erve
Velve, erve
Vergert, erve
Vergert, Hendrik
Verveld, erve
Vervelt, Egbert
toe Vervelt, Hendrik
Vervelt, Mannes
Verwoold, erve
Verwoold, Hendrik
Vicarie,
Vieker(ink), erve
Vieker, Gradus
Viermond tot Odink
Voet, familie
Vogelzang, erve
Volbert(ink), erve
Volkerink, erve
Volker Vergert, erve
Volkert, Gerrit
van Voorst,
Voortman, erve
Voortman, Jan
Vorvelt, erve
Vos, G.
Vreden, Stift
Vreden, Stift
Vrieler, erve
Vrielink, erve
Vrijlen, Herman
Vrijlink, Hermen

Esmarke
zie Grote en Luttike Vaarwerk
Lonneker
1166
Esmarke
1217
Esmarke
1232
Coesfelt
1316, 1318
Esmarke
zie Grote en Lutke Varwik
Lonneker
1184
Lonneker
1184
Esmarke
1244
Esmarke
1244
Lonneker
1171
Lonneker
1171
Esmarke
1217
Esmarke
1217
Esmarke
1217
Esmarke
1217
Esmarke
1232
Esmarke
1232
zie Delden, Enschede en Oldenzaal
Lonneker
1201
Lonneker
1201
familie
1286
1389
Usselo
1334, 1346
Esmarke
1215
Lonneker
1172
Lonneker
1172
Lonneker
1172
familie
1366
Lonneker
1164
Lonneker
1164
Esmarke
1217
Twekkelo
1361
erve
1310
lenen
1266, 1284, 1325, 1370
Twekkelo
1372
Twekkelo
1372
Esmarke
1241
Esmarke
1219

W
Waarbeek, erve
Waarbeke, Steven
Wagelaar, familie
Wageler, erven
te Wageler, Gert

Groot Driene
1399
Groot Driene
1399
Esmarke
1269
zie Groot en Lutje Wageler
Twekkelo/ Enschede
2910

Walhof, erve
Esmarke
Walle, erve
Esmarke
Wallenbeek, J.H.
Lonneker
Wallenbeke, erve
Lonneker
Walmink, erve
Esmarke
Warmtink, erve
Groot Driene
Waterman,
bij Zwolle
Weele, erve
Lonneker
te Weele, A.J.
Esmarke
Weemhof, erve
Stad Enschede
ten Weemhof, Johan
Danzig
Weemselo, Huis
achterleen
Wegman, erve
Lonneker
Wegman, J.
Lonneker
Weldam, Huis
Kerspel Goor
Weldink, erve
Esmarke
Weldink, Jan
Esmarke
Weldink, Jannes
Esmarke
Weleveld, Huis Zenderen erve
ter Welle, Geert
Enschede
ter Welle, Lambert
Lonneker
van Wellup, Johan
Hasselt
Welman, erve
Lonneker
Welman, Bernardus
Lonneker
Welmer, erve
Twekkelo
Welmink, erve
Twekkelo
Wendeshuis, erve
Esmarke
Wennekink, erve
Usselo
Wennemarink, erve
Twekkelo
Wenniker, erve
Usselo
Wennink, erve
Usselo
Werden, Abdij
(hofhorige) erven
Wermer, erve
Groot Driene
Wermer, Hendrik
Groot Driene
Wermertink, erve
Twekkelo
Wermertink, Harmen
Usselo
Wermertink, Sander
Enschede
Wermetink, erve
Groot Driene
Wermtink, erve
Groot Driene
Wesseler, erve
Twekkelo
Wesseler, erven
Usselo
Wesselink, erve
Twekkelo
Wesselink, Hermannes Twekkelo
Wesselink, plaatsje
Twekkelo
Wesselink, erven
Usselo
Wesselink, familie
Steinfort
Westerholt ter Coppelen de Lutte
Weustink, erve
Usselo
Wicherinck, Harmen
Usselo
Wichman, Tomas
Enschede
Wiecherink, erven
Usselo
Wiefker, erve
Lonneker
Wiefker, Jan
Lonneker
Wigger, erve
Twekkelo
de Wigger, erve
Usselo
de Wigger, Johan
Usselo
Wigger(ink), erve
Lonneker
Wildenborg, Huis (Gld) erve
Willem, Heer (priester) Enschede
Wilmink, erve
Esmarke

1242
1234
1200
1200
1234
1390
1191, 1210
1185
1237
1212, 1277, 2899, 2903-2907
2948
1379A
1181
1181
1288, 1315, 1328
1219
1219
1219
1238
1186, 2922
1185
1385
zie Grote en Luttike Welle
1186
1356
1356
1240
1308
1356
1308
1308
1164, 1188, 1360
1390
1390
1356
1348
2949
1390
1390
1371
1279, 1292, 1293
1371
1371
1374
1279, 1292, 1293
1289
1164, 1188, 1215, 1226, 1360
1287
1341
2907
zie Groot en Lutje Wiecherink
1176
1210
1360
1296
1296
1188
1370
2911
1229

Wilmink, erve
Wilmink, Hendrik
Wilmink, Lambert
Winkel, erve
Winkels, Berend
Wisch, Huis (Geld)
Wissink, erve
Wissink, familie
Wissink, Hendrik
Wissink, J.
Witbroek, erve
Witbroek, Bernardus
Wolbert(ink), erve
van Wolde,
Wolderick, Bernt
Wolterinkhof, erve
Wolterink(hof), erve
Wonder, Johan
Wooldrik, erve
van Wullen, familie
Wynhoff, Melchior

Lonneker
Esmarke
Esmarke
Lonneker
Lonneker
leen
Usselo
Usselo
Usselo
Boekelo
Groot Driene
Groot Driene
Usselo
familie
Esmarke
Esmarke
Groot Driene

Oldenzaal

1167, 1207
1229
1252
1167
1167
1224
1310
1167, 1234, 1308
1310
1325
1400
1400
1322
1369
1292
1213
1389
1236, 1266, 1284
1221
1194, 1222, 1241, 1259, 1260, 1282
1384

Esmarke

1264

Esmarke
Esmarke
Esmarke
Groot Driene
Esmarke
Usselo

1211, 2909
1211
1211
1387
1257
1300

Esmarke

Y
Ypkemeule, erve
Z

zie ook S

Zegeldink, erve
Zeggelt, erve
Zeggelt, B.
Zelvert, erve
Zwartkate, erve
Zwerink, erve

