
DE FAMILIE GRUBBE EN HET HUIS
HERINCKHAVE

DOOR MR. G. J. TER KUILE JR.

In de verzameling losse stukken en aantekeningen, die mr. G. J.
ter Kuile Sr. in 1954 heeft nagelaten en die zich nu op het Rijks-
archief in Overijssel bevinden, treft men o.m. afschriften en extrac-
ten van oorkonden aan, die mr. R. E. Hattink indertijd op de
voormalige havezate Herinckhave naar de originele charters heeft
vervaardigd, die toen daar nog berustten. Sommige van deze stuk-
ken zijn ook in het Liber monasterii van het klooster Albergen '1)

afgeschreven, maar bijna de helft van de hier bedoelde oorkonden
zijn van elders niet bekend.

Hattink heeft in deze aantekeningen echter niet alle charters van
het huisarchief afgeschreven. Er waren ook oorkonden, die in deze
notities niet voorkomen, maar die hij elders heeft gesignaleerd 2).
Al deze oorkonden zijn sinds geruime tijd uit het huisarchief ver-
dwenen en, nu het huis in 1959 door brand geschonden is en ook alle
bestanddelen van het archief verloren zijn gegaan, kwam het ons
wenselijk voor eens een overzicht te geven van de families, die met
name in de Middeleeuwen dit huis bewoond hebben.

In het midden van de 14e eeuw was Bernard van Zebelingen
met de Heringhof beleend: "Her Bernard van Zebelinghen hevet
in manstat den hof to Vlederingen in den kerspel to Oetmer-
seem" 3). De familie Van Zebelingen was zowel in het Bentheimse
als in Overijssel gegoed. De hier genoemde Bernard was een zoon

1) Rijksarchief in Overijssel, Archief Albergen no. 3.
2) R. E. Hattink, Bijdmge tot de kerkelijke geschiedenis van Tub-

berçen; in Versl. en Med. Overijss. Regt, IX (1874) blz. 53 vlg.
3) J. Prinz, Das Lehnregister des Grafen Otto von Bentheim (1346-

64), in Mitt. Vereins f. Geschichte u. Landeskunde von Osnabrück,
LX (1940) blz. 99.
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van Berndt van Zebelingen, die leenman van de graaf van Bent-
heim was, en in 1311 als schout van Twente voorkomt 4). Zijn zo-
nen Bernd en Gerard droegen in 1333 hun huis Ther Hondsborch
onder Zenderen aan de bisschop van Utrecht als leengoed en open
huis op 5).

Omstreeks 1383 hield Hadewych van Vlederingen de Hering-
hof of Hof to Vlederinghe, met verschillende erven en tienden on-
der Albergen, Fleringen, Zenderen van de bisschop van Utrecht in
leen 6). Hadewych is wellicht een dochter geweest van Herman
van Vlederingen, die in het begin van de 14e eeuwals borgman
van Goor voorkomt 7); zij was getrouwd met Arend Grubbe,
maar de in het vorenstaande genoemde lenen (waaronder de He-
ringhof) schijnen familiegoed der Van Vlederingen's geweest te
zijn. Deze opvatting wordt bevestigd door de gang van zaken na
Hadewych's overlijden: in 1385 is Arend Grubbe als voogd voor zijn
minderjarige zoon Herman beleend met de goederen, die zijn
vrouw bezeten had, met uitzondering evenwel van de tienden on-
der Zenderen, die aan zijn schoonzuster Mechteld gekomen wa-
ren; van de Heringhof die aan Herman van Vlederingen in leen
was gegeven; en van enkele tienden in de Nedergraafschap 8).
Op 4 november 1394 is Herman Grubbe zelf, die intussen meerder-
jarig geworden was, met die goederen beleend 9) .

Hadewych van Vlederingen zal dus vermoedelijk in 1384 over-
leden zijn. Zij had een zuster Mechteld of Mette, die met Jacob
Swartecop getrouwd was. Kort na 1400 worden verder nog Hugo
van Vlederingen, richter van Ootmarsum, vermeld en Herman

4) J. Prinz, a.w., blz. 41, 42; J. W. Berkelbach van der Sprenkel,
Reçesten van oorkonden betr. de bisschoppen van Utrectit uit de ja-
71en 1301-1340 (Utrecht 1937), no. 214.

5) J. W. Berkelbach van der Sprenkel, a.w., no. 1108, 1109.
G) S. Muller Fzn., De registers ,en rekening,en van het bisdom

Utrecht 1325-1336, II ('s-Grav. 1891; Werken Hist. Gen. Utrecht)
blz, 752.

7) Muller, Reçisters, II blz. 580.
8) R. E. Hattink, a.w., blz. 123 noemt de leenbrief van 1385 voor

Herman Grubbe, die destijds op Herinckhave berustte.
9) R. E. Hattink, a.w., blz. 123.
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van Vlederingen 10). Wanneer onze veronderstelling juist is, zijn
zij broers geweest en is hun vader vóór zijn zuster Hadewych over-
leden.

De echtgenoot van Hadewych, Arend Grubbe, behoorde tot een
geslacht dat allang in Overijssel gevestigd was. In 1326 heet Amt
Grubbe borgman van Goor en van 1381 tot 1384 komt Johan
Grubbe voor als borgman en schepen van Goor 11). Hoogstwaar-
schijnlijk is onze Arend Grubbe identiek te achten met de Arend
Grubbe, die in 1368 gezegd wordt een broer te zijn van Johan
Grubbe en een oom van Albert en Johan van den Reve 12). In
1379 blijkt hij in onmin met Deventer te leven. Blijkens een post
in de Deventer cameraarsrekeningen van 23 augustus 1379 had
men de drost van Salland verzocht in dezen een arbitrale uitspraak
te willen geven 13).

In 1401 zijn Herman Grubbe t.e.z. en Herman van Vlederingen
met zijn zoon Dirk t.a.z. begonnen te proeederen voor de Hoge
Bank, en het vermoeden ligt voor de hand dat dit proces een uit-
vloeisel is van de wijze van vererving van Hadewych's nalaten-
schap, en in het bijzonder dat geprocedeerd werd over de vraag,
wie als naaste leenvolger beschouwd moest worden. In de loop
van dit proces wordt Herman Grubbe 3 april 1406 de eed opge-
legd, dat hij de wastekens (d.w.z. de dagvaardingen) te juister tijd
in de Heringhof en op het goed Ten Hage heeft doen brengen 14).

Hieruit blijkt dat niet Herman Grubbe, maar Herman van
Vlederingen destijds op de Heringhof woonde. Na hem zal !ijn
zoon Dirk daar verblijf gehouden hebben met zijn vrouw Hade-
wych van Esschendorp. Hun zoon Herman van Vlederingen is om-
streeks 1449 in de Duitse Orde getreden, en het schijnt dat er toen

10) K. Dôhmann - H. W. Dingeldein, Sing?'aven, I (1934) bIz. 42.
11) J. van Doorninck, Tijdreklmkundig register op het oud-provin-

ciaal archief van Overijssel, I blz. 43; Aanhangsel blz. 36, 102.
12) G. J. ter Kuile Jr., Het geslacht Van Almelo in de Middeleeuwen,

II., in Vers!. en Med. Qverijss. Regt, LXXIV (1959) blz. 25.
13) J. de Hullu en J. Acquoy, De cameraarsrekening,en van Deven-

ter, V (Deventer 1900) blz. 232.
14) J. van Doorninck, Tijdr. Registe'/', II blz. 92, 125, 135, 139.
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geen andere nakomelingen waren, die als leenvolgers konden op-
treden. De Heringhof met de bijbehorende tienden is daarom over-
gegaan op Herman Grubbe, die 20 oktober 1457 met die goederen
is beleend 15).

De oudere Herman van Vlederingen had een broer Johan, die
we in een oorkonde van 24 augustus 1439 tegenkomen (bijlage II).
Het blijkt, dat na de dood van hun ouders of een van deze een
boedelscheiding is aangegaan, krachtens welke aan Johan verschil-
lende goederen waren toegewezen, die hij van zijn (oudere) broer
Herman in leen zou houden: "wante desse leene broder- en sus-
terschedynge zynd van den Heringhove". Johan wordt daarna nog
in 1441 en 1445 vermeld, maar is klaarblijkelijk vóór zijn broer
Herman overleden 16).

We hebben gezien, dat Herman Grubbe door de bisschop van
Utrecht bij oorkonde van 4 november 1394 met de door zijn moe-
der nagelaten goederen beleend is, voorzover die niet aan andere
familieleden waren toegekend; tevens, dat hij 20 oktober 1457 ook
met de Heringhof beleend is. Hij was getrouwd met Elsebe Splin-
ter; beide echtelieden komen in een oorkonde van 25 april 1428
voor, waarin Coep Swartecop en zijn vrouw Mechteld hun toe-
staan een grondrente te lossen 17). Herman Grubbe is vóór 22
januari 1460 overleden; hij liet drie kinderen na: Arend, Johan
en Aleid 18).

Arend II, de oudste zoon van Herman Grubbe, wordt al in
1444 vermeld. Spoedig na het overlijden van zijn vader, 7 decem-
ber 1464, is hij met de hof te Fleringen beleend 19). Ook in later
jaren komen we zijn naam bij leenprocessen tegen: 6 oktober 1478

15) J. van Doorninck, Tijdr. Register, III blz. 78 (1449); IV blz. 62
(1457).

16) J. van Doorninck, Tijdr. Register, III blz. 49, 64.
17) G. J. ter Kuile (Sr.), Geschiedkundige aanteekeningen op de

havezathen van Twenthe (Almelo 1911), blz. 135.
18) J. van Doorninck, Tijdr. Regis<tm',IV blz. 114; R. E. Hattink,

a.w., blz. 57.
19) J. van Doorninck, Tijdr. Reqisier, III blz. 56; IV blz. 167.
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gelast bisschop David hem en Arent die Reiger aanwezig te zijn
bij het brengen van het derde wasteken door de pander van Sal-
land ten huize van Roelof Hundenberch, gedaagde in een leen-
proces 20).

Arend was getrouwd met Hadewych N., en volgens sommige
auteurs stamde zij uit het geslacht Ripperda; de stukken geven
daarover echter geen zekerheid. Zij heeft haar man verscheidene
jaren overleefd. In 1517 is nI. aan haar en haar vier kinderen Her-
man, Johan" Hadewych en Katheryne een aflaat verleend 21). De
1 september 1529 verkocht zij met haar beide zoons een grondrente
aan het O.L.V. gilde te Oldenzaal ää). Arend is dan allang over-
leden: 21 juli 1503 wordt zijn zoon Herman II na het overlijden
van de vader met de Heringhof beleend. Arend's broer Johan was
op 15 juni 1501 al niet meer in leven 23).

Merkwaardig is het voorzeker, dat blijkens mededeling van de
gemeente-archivaris van Deventer deze Grubbe's ook in de renun-
ciatie- en attestatieboeken van die stad voorkomen. Arend Grubbe
was daar in 1483 goudsmid en woonde aan de Poot. Zijn vrouw
Hadewych was Joffer en leefde nog op 18 december 1543. Hun
zoon Johan Grubbe van Vlerynghen wordt er in datzelfde jaar
genoemd; zijn vrouw heette Merrie. Zoals we later zullen zien,
wordt zij in de Tubbergse stukken Mergeke genoemd.

Arend's zoon Herman II zijn we in 1517 en 1529 al tegengeko-
men; daarvóór komt hij in oorkonden van 1476 en 1478 ter spra-
ke 24). De 18 juli 1520 is hij o.m. beleend met de Heringhof en de
tienden "over dat erve geheiten die Heringhoeff toe Vlederingen".
Volgens Hattink zou zijn vrouw uit het geslacht Van Dedem stam-

20) G. J. ter Kuile Jr., Inleiding tot een oorkondenboek van Over-
ijs,~el (Diss. Leiden 1935), blz. 171 no. 20b.

21) Een afschrift van de aflaatbrief van 17 juni 1517 heeft destijds
in het huisarchief van Herinckhave berust.

22) W. J. Farmsma, De oude archieven van Oldenzaal (Oldenzaal
1938), blz. 80 no. 145.

23) J. van Doorninek, Tijdr. Reqist.er, V blz. 148 (1501), 181 (1503).
24) J. van Doorninck, Tijdr. Register, IV blz. 286 en 324.
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men; zijn dochter Elsebe trouwde Johan van Eschede 25).
In 1531 fungeerde Herman Grubbe als holtrichter van Flerin-

gen, en van 1531 tot 1536 verschijnt hij op klaring en op land-
dag26). In 1539 en 1546 compareert echter niet Herman, maar
Johan Grubbe van Vlederynghen 27). Deze verkoopt met zijn
vrouw Mergeke in 1546 aan Wolter van Heyden de tiend van
Tubbergen, die in 1496 door Arend Grubbe en diens vrouw
Hadewych was aangekocht. In de beschrijving van de bij de koop-
akten behorende stukken wordt gezegd, dat met die tiend achter-
eenvolgens Arend (II), Herman (II) en Johan Grubbe beleend
zijn geweest 28). Het lijkt ons niet gewaagd te veronderstellen, dat
Herman II tussen 1536 en 1539 overleden is en in zijn rechten
door zijn broer Johan Grubbe is opgevolgd. Vermoedelijk was
Johan Grubbe de vader van Herman III, die na hem bezitter van
de Heringhof geworden is en in mei 1557 met dat goed beleend is.

In de genealogie der Van Raesfelt's staat te lezen, dat Herman
III met Joanna van Wermeloe getrouwd was 29). Dit bericht
stemt overeen met andere gegevens. In 1564 verkochten nI. Her-
man Grubbe en Joffer van Wermeloe een grondrente uit het Ber-
ninck, gelegen in de buurschap Fleringen, aan Wolter van Heyden;
en 18 oktober 1582 verklaarden Herman Grubbe en Johanna, dat
zij hun rechten op de tiend van het erf Bredenbroeck, in de buur-
schap Geesteren, aan het klooster Albergen hadden afgestaan 30).

25) R. E. Hattink, Geslachtkwndige aantekeningen: Becheâe; in
Bijdragen geschiedenis van Overijssel, XIII (1901) blz. 44, 52.

20) R. E. Hattink, Reçister op het ouâ-archse] van Ootmarsum
(Zwolle 1878), blz. 67 no. 145 (1531); J. van Doorninck, Overijssel
onder KaTel V (Deventer 1889), blz.HO, 190, 264, 316.

27) J. 1. van Doorninck, a.w., blz. 336, 345, 399.
28) (K. O. Meinsma), Het copieboek: van Wolter van Heyden, rich-

te?' te Oldenzaal, 1547-1570(Zwolle 1906), blz. 25 no. 2 en blz. 30 no. 10.
29) J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekening.en t.a.v. de

GecommitteeTden ten landdage van Overtisse] (Deventer 1870), blz.
39 en 40.

30) K. O. Meinsma, a.w., blz. 51 no. 48; W. J. Formsma, De archs-
valia van de OZdenzaalsche oudheidkamer (Oldenzaal 1940), blz. 65
no.42.
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Op 17 juni 1563 wordt Herman blijkens het Judiciaal van Over-
ijssel als lid van de ridderschap beëdigd 31).

Joanna en een zekere Arend Grubbe worden nog in 1603 ge-
noemd als doopgetuigen over haar kleinzoon Joan, geboren uit
het huwelijk van Daniël Grubbe en Anna Huijrninck, een Deven-
ter burgemeestersdochter 32). Herman III was toen vermoedelijk
reeds overleden. De Herman Grubbe, die in 1604 op de holtink
te Tubbergen verschijnt, zal zijn zoon geweest zijn 33). Arend
Grubbe, die we in 1603 zijn tegengekomen, houden we voor een
zoon van Herman III en Joanna van Warmelo, en voor een broer
van Herman IV en Daniël Grubbe.

Met voorbijgaan van de lotgevallen van de andere kinderen
merken we op dat de oudste zoon, Herman IV, met Judith van
Raesfelt getrouwd is geweest, een dochter van Goossen van Raes-
felt tot de Rutenberg en Lucretia van Twickelo 32).

Hun zoon Herman Goossen. Grubbe is tweemaal getrouwd ge-
weest. In eerste echt had hij Sophia van Besten tot vrouw. In 1651
deed zij haar beklag bij Ridderschap en Steden over de moeilijk-
heden, die het verschil in geloof tussen de beide echtelieden met
zich meebracht; en over het feit dat Herman Goossen in strijd met
de "solemnele schriftlijcke beloften voor aengaen des houwlyx aen
haer gedaen" hun kinderen in Rooms-Katholieke geest wenste te
zien opgevoed. Ridderschap en Steden hebben Joan van der
Beecke, burgemeester van Deventer, en Gijsbert van Dedem, bur-
gemeester van Zwolle, tot voogden over de kinderen aangesteld;
voorts gelastten zij Gedeputeerde Staten alsmede de drost van
Twente de voogden zoveel mogelijk de behulpzame hand te bie-
den 34).

Tevoren had zij zich al tot de drost van Twenthe gewend, die

31) Rijksarchief in Overijssel; Judiciaal 1563 -1566, fol. 14.
32) J. van Doorninck, Geslachtk. aanteekeningen, blz. 40.
33) Rijksarchief in Overijssel; Marke- kerspelsarchieven (Tubber-

gen), no. 193.
34) Rijksarchief in Overijssel; Staten-Archief no. 13 (Resoluties

Ridderschap en Steden 1651-1659) in dato 12 Maart 1651.
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Herman Goossen bij beschikking van 21 februari 1651 gelastte
"hem hiervan t'ontholden ende die moeder met die opvoedinge
derselver kinderen volgens het vorser. accort te laeten geworden,
bij poene dat anders tegens hem volgens placcaeten en welmeeninge
van H.H. Staten deser provincie sal geprocediert werden" 35).

Men krijgt niet de indruk, dat de tussenkomst van de drost en
later van Ridderschap en Steden de requestrante van erg veel nut
geweest is. Vast staat in elk geval, dat zij vóór 12 april 1679 over-
leden is. Op die dag namen de Staten van Overijssel nI. een re-
quest van jonker Gossen Pallick Grubbe in behandeling, die daarin
zegt dat hij "door 't overlijden sijner moeder eygenaer geworden
van de erven Hoffstede en Kelderhofstede, het eerste int kerspel
Raelte en het andere in Mastebroeck bij Genemuiden gelegen, en
leenroerigh aen den huyse Keppel of Voorst", een te hoog bedrag
voor heergewaad aan de heer van Keppel moest betalen 36) .

Sophia van Besten is dus vóór 12 april 1679 gestorven; Herman
Goossen volgens zijn weduwe op 15 oktober 1679 en volgens ande-
ren op 16 oktober van dat jaar 37). Na de dood van Sophia van
Besten is hij nl. hertrouwd met Margaretha Geertruid van Loen,
die evenals hij de R.K. godsdienst beleed.

Herman Goossen Grubbe was in de tijd van de Munsterse be-
zetting generaal in dienst van bisschop Bernard van Galen. Hij
noemde zich eigenaar van Herinckhave en Mennegeshave, een bij
Den Ham gelegen bezitting; in 1675 protesteerde bij met de jon-
kers van de Eeshof, de Kemenade, het Weemselo, de rentmeesters
van Albergen en Sibculo tegen de benoeming van de predikant
G. Potbolt te Tubbergen; zij meenden dat bun bet collatierecht
in dezen toekwam 38) .

35) Huisarchief Twickel: Protocol van de drost van Twente 1648-
1660, ad annum 1651.

36) Rijksarchief in Overijssel; Staten-Archief no. 21 (Resoluties
Ridderschap en Steden 1678-1679), fol. 191 vs.

37) J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, blz. 161,
G. J. ter Kuile (Sr.), Havezathen, blz. 136.

38) G. J. ter Kuile (Sr.), Haceeattien, blz. 136.
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Uit het huwelijk van Herman Goossen Grubbe en Sophia van
Besten zijn vier zoons en een dochter geboren. De oudste zoon,
Herman Joan Grubbe, is zijn vader in het bezit der havezaten
Herinckhave en Mennegeshave opgevolgd. Hij was getrouwd met
Seina Elisabeth van Laer, en is 14 juli 1680 overleden. Uit zijn
huwelijk zijn drie kinderen geboren: Margarita Arnalda, Judith
Elisabeth en Herman Geerlich. Deze laatste was kanunnik van Ol-
denzaal en is 19 juli 1695 bij het beleg van Namen gesneuveld.

Nadat Herman Joan in 1680 overleden was, is Herinckhave in
het bezit gekomen van zijn broer Goossen Palick Grubbe, die op
26 februari 1685 door de provincie Overijssel "met de Herink-
have" beleend is 39). Uit diens echtverbintënis met Sophia Adel-
heid van Moerbeek tot Breckelenkamp e~ Stevening is op 4 de-
cember 1690 een dochter geboren, nI. Joanna Maria Antonetta.
Zij is abdis van het stift Bocholt geweest en trad 6 maart 1723 te
Gronau in het huwelijk met Friedrich Christian Baron van Bôn-
ninghausen tot Bremschede en Darup, luitenant-generaal in Mun-
sterse dienst en gouverneur van Bonn. Friedrich Christian Baron
van Bönninghausen liet het oude huis Herinckhave slopen en
bouwde een 100 M. meer naar het Westen toe een nieuw huis.

Joanna Maria Antonetta is in 1740 overleden en 28 januari
van dat jaar is zij in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen begraven.
Haar echtgenoot hertrouwde 26 januari 1744 met Elisabet Johan-
na Francisca van Dorgelo, geboren 14 mei 1717 en overleden op
Herinckhave 12 september 1752, dochter van Franz Anton van
Dorgelo zu Bretberg und Vechte en Helene Margaretha Ester van
Ledebuhr zu Wiekelen 40). De verdere lotgevallen van huis He-
rinckhave en zijn bewoners vallen buiten het bestek van dit opstel;
we verwijzen daarvoor naar het reeds meJmalen aangehaalde
boek van mr. G. J. ter Kuile Sr. over de havezaten van Twente.

Ter verduidelijking is als bijlage I een fragmentstamreeks van

39) J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, blz. 163.
40) R. E. Hattink, Geslachtkundige aanteekeningen: Von Bönning-

housen, in Bijdr. Geschiedenis van Overijssel, IX (1888) blz. 183.
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de families Van Vlederingen en Grubbe afgedrukt, alsmede een
tweetaloorkonden die vroeger deel van het huisarchief hebben
uitgemaakt.

Het charter van 30 januari 1336 was gestoken door een oudere
brief, die vermoedelijk in Hattink's dagen al verloren was gegaan.
De tweede oorkonde, die hier afgedrukt wordt, is van 24 augustus
1439 en moet in zoverre van enig belang geacht worden, dat daar-
in een toespeling wordt gemaakt op een boedelscheiding die tevo-
ren door Johan van Vlederingen en zijn broers en zusters is aange-
gaan.
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BIJLAGE II
1336 Januari 30. Johan, bisschop van Utrecht, bevestigt de schen-

king van een mud rogge marktmaat uit de tienden van het
huis Boyene in Geesteren door Werenaltis, vader van Ro-
dolphus de Wulslare, aan de plebaan van de kerk van
Ootmarsum, en van zes schepels marktmaat uit dezelfde
tienden voor hosties en wijn aan de kapel in Tubbergen.

Nos Johannes Dei gratia episcopus Traiectensis notum facimus
universis, quod donationem et legationem unius malt siliginis
forensis mensure ex decimis dam us Boyene in Ghesteren per
Werenoltem, patrem Rodolphi de Wulslare, plebano ecclesie de
Oetmershem, et sex seepell siliginis eiusdem mensure 1) ex eadem
decima pro hostiis et vina ad capellam in Tuberghe, contentam
in litteris quibus hec nostra cedula est transfixa, ratam et gratam
habentes in Dei nomine auctoritate nostra ordinaria confirmamus
nostrarum presentium testimonia litterarum quibus nostrum sigil-
lum duximus apponendum.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto
feria tertia post Conversionem sancti Pauli apostoli.

Hs.: Het oorspr. charter (A) was door een oudere brief ge-
stoken; beide charters van het Huisarchief Herinckhave
zijn verloren gegaan.

Druk: Vers!. en Med. Overijss. Regt en Geschiedenis, IX (1874)
blz. 55 (R. E. Hattink) naar A.

Regest: Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no. 1165.
Aantekening: Hattink deelt mee, dat aan het charter een afhan-

gend zegel in rode was bevestigd was.

1) Hattink en Berkelbach van der Sprenkel lezen Einschedensis
mensure. Op het Rijksarchief in Overijssel berust evenwel in de Coll.
Ter Kuile een door Hattink vervaardigd regest van deze oorkonde,
waarin "Enschedesche maat" vervangen is Idoor "dezelfde maat", In
het origineel zal dus gestaan hebben eiusde'm mensure, d.w.z. "men-
sura forensis" of marktmaat.
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1439 Augustus 24. Johan van Vlederyngen verklaart, dat hij door
Herman Grubbe met het erve Wyrinck in Noord-Deurnin-
gen, het erve Myddesdorp in Fleringen, het erve Nijehues in
Fleringen en de tienden over het erve ten Bredenbroke, in
het kerspel Tubbergen, beleend is.

Ich Johan van Vlederyngen erkenne ende betughe in dessen
openen brieve vor mij ende mijnen rechten erfg., dat ick hebbe
unfangen van Hermene Grubben toe leene ende he mij beleent
heft, dat erve ende gued gheheten toe Wyrinck to Domyngen,
gheleghen in den gherichte van AIdensale, dat erve ende gued
ghehetèn dat Myddesdorp to Vlederynge, dat erve ende gued
gheheten dat Nijehues, gheleghen in der vorg. burs cap Vlederynge,
ende den tenden over dat erve ende gued gheheten ten Breden-
broke, gheleghen in den kerspele van Tubberghe 2); wante desse
leene broder- ende susterschedynge zynd van den Herynghove,
gheleghen in derzelver vorg. burscap to Vlederyngen.

Ende daer dat gheschach, weren an ende over alze g (e) richtes-
manne Hinrick van den Laer, amptman in der tijd in Zalland,

. ende Johan de Kolner anders gheheten Mulert.
In orkunde der waerheyt zo heb ick, Johan van Vlederyngen,

mijn seghel beneden an dessen breeff ghehangen in den jaren
unsz Heren dusent vierhondert neghene ende dertich up sunte
Bertholome (u) sdaghe eyns hilghen apostels.

Hss.: Het oorspr. charter (A) is verloren gegaan. -
Afschrift van R. E. Hattink (omstr. 1900) in het R. A. lil

Overijssel (Coll. ter Kuile) (B).

2) Gelegen in de buurschap Geesteren. Zie B.H. Slicher van Bath,
Mensch en land in de Middelee~LwenJII (1944) blz. 233 en A. L. Huls-
hoff, Het schattingsl'egister van Twente van 1415 (Zwolle 1953), blz.14.
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