1283.

1388 maart 17 - 20.
Arnold van Alpen, heer te Hönnepel, draagt aan Willem, hertog
van Gelre, in leen op de heerlijkheid Hamb (kerspel Kapellen,
land van Geldern); Willem beleent hem daarmee.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 20 naar Nijhoff III nr 126;
Geldrischer Heimatkalender 1963 p 187.

1284.

1388 april 21.
Steven van den Eger wordt beleend (door de hertog van Gelre)
met:
- de hof te Kedichem c a . ;
- de hof te Boestegen, die Heinric van Mirlair, bastaard, in
leen houdt;
- een erf genaamd die Dyckael, zoals die van Voshem van de hof
van Kedichem in leen houden; dit goed is gelegen te Pont en
Walbeek.
Leenacten 1376 - 1402 p 38.

1284A. 1388 mei 7.
op onss heren hemelvaertsdach
Voor Willem van Gulik, hertog van Gelre, en leenmannen Gherit
heer van Werdenberge en Johan van Bylant Johanszoon, draagt
Heinrich Schenck van Nydeggen, ridder, over aan Elbert van
Eyle Evertszoon de hof toe Munster en verdere goederen in de
voogdij van Geldern en in de gerichten Pont en Veert.
Scheres nr 1563.
1285.

1388 mei 10.
Willem, heer van Wevelinghoven, getuigt onder ede, dat hij gezien heeft, dat de hertogen Heinald en Eduard van Gelre te "Hülchrath voor wijlen Willem, aartsbisschop van Keulen, hun lenen
van Keulen hebben afgestaan en verheven.
Regesten EB Köln IX p 428.

1285A. 1388 mei 13.
des neesten guedensdaichs na ons heren hemelvairt
Henrich die Schenke van Nyedegghen, ridder, en Aleyt van Rade,
echtelieden, dragen over aan Elbrecht van Eyle hun leengoederen van de hertog van Gelre onder Veert.
Oorkonders: richter en gemene schepenen van Veert.
Zegelaars: Verkopers, Peter Boycholt, richter, en twee schepenen van Geldern.
Scheres nr 1530.

1285B. 1388 mei 14.
des neesten donresdaichs na ons heren hemelsvaert
Henrich die Schenke van Nyedeghen en Aleyt van Rade dragen
over aan Elbrecht van Eyle de hof tot Munster c.a. in de
voogdij van Geldern, leenroerig aan de hertog van Gelre.
Oorkonders: richter/voogd en gemene schepenen van Geldern-laeri.
Zegelaars: Verkopers en Henrich van Kedichem, voogd, en
schependomszegel der voogdij.
Scheres nr 1566.
1285C 1388 mei 23.
des neysten satersdaichs na pinxten
Sander van Kodichaven Sanderszoon, ridder, zal Harman van
Boytbergh en Gosen van Adendonck schadeloos houden wegens
borg staan bij Geryt des Vaichts Gerytssoen.
Scheres nr 1167.
1285D. 1388 juni 18.
des donresdags na viti martiris
Alit van Raede, vrouw van Henric Schinck van Nyedegghen, ridder, kwiteert Elbert van Eyl Evertszoon wegens ontvangst van
370 oude gouden schilden.
Scheres nr 1348.
1285E. 1388 juni 24.
op sente johansdach baptiste to midderzomer
Belia van Hoenselair, weduwe van Heinric Wolfs, attesteert
over Hoyckenvelt en Hoyckenbaent.
Oorkonders: Sander van Vossen, ridder, en schepenen van Stralen.
Scheres nr 2091.
1286.

1388 tot eind juni en september 22 - 30.
Een Frans leger onder de hertog van Orleans rukt Luxemburg
binnen om Gelre te beoorlogen. De eerste aanval was gericht
op Gulik. De bisschop van Luik, Arnold van Horn, was Frans
bondgenoot, doet eveneens een inval. Hendrick van Wickrath,
ambtman van Kriekenbeck, trekt op 10 mei naar Lobberich en
van daar naar Erkelenz, blijft er 7 dagen en keert terug.
Toen de Franse koning na wapenstilstand met Gulik verder optrok tegen Gelre, riep Venlo de ambtman in de stad; die stond
er met 40 lansen, totdat hertog Willem van Gelre zelf kwam en
spoedig daarna na bemiddeling van Frederik van Saarwerden,

aartsbisschop van Keulen, vrede sloot met Frankrijk.
Grefrath p 22,
1287.

1388 juli - augustus.
Nadat Willem hertog van Gelre einde juni 1388 bij Ravenstein
aan de Maas een overwinning heeft behaald op troepen van Johanna, hertogin van Brabant, die de door Geldersen bezette
stad Grave belegerden, verzamelt Willem een groot leger, waarmee hij Brabant verwoest en plundert. In dat leger bevinden
zich o.a. Frederik, aartsbisschop van Keulen, de bisschop van
Utrecht, de aartsbisschop van Bremen, de bisschop van Munster,
de abt van Prüm, Adolf graaf van Kleef, de graaf van Meurs.
Regesten EB Köln IX p 437/8.

1288.

1388 juli 25.
Sibert van Kessel als man en momber van Gerarda van der Hallen
verheft (in het kasteel Horn) een molen en hof te Dpitter voor
de bisschop van Luik als Loons leen.
Oude Land van Loon 1978 p 159/60.

1289.

1388 augustus 19 (bij de kapel van St. Nicolaas in het land van
Kempen)
Willem van Gulik, hertog van Gelre, wordt door Frederik, aarts-'
bisschop van Keulen, beleend met zijn Keulse lenen.
Onder de getuigen o.a.: Willem, heer van Broekhuizen, Hendrik
en Johan, heren te Wickrath, Hendrik, voogd te Neersen.
Regesten EB Köln IX p 439/40.

1290.

1388 september 22 - 30.
Willem, hertog van Gulik, oorkondt, dat na de aanzegging van
vete door zijn oudste zoon (Willem) hertog van Gelre aan koning Karel VI van Frankrijk en na de oorlog van zijn zoon tegen
de hertogin van Brabant, na bemiddeling zijnerzijds tussen partijen, na de inval van de koning in het land van Gulik, de bemiddeling tot vrede door de aartsbisschop van Keulen en de graaf
van Sponheim, een vredesverdrag is gesloten met de koning, diens
ooms, de hertogen van Berry en Bourgondië en met de hertogin
van Brabant:
1.
2.

3.

de hertog van Gulik en zijn jongste zoon (Reinald van GulikJ
vragen vergiffenis;
Willem en Reinald, de zoon, worden vazal van de koning en
diens ooms tegen een ieder, uitgezonderd de rooms koning,
het rijk, de paltsgraaf, de aartsbisschop van Keulen en de
heer van Luxemburg;
zij zweren, dat de aanzegging van vete door de hertog van
Gelre zonder hun toestemming geschiedde;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

op verlangen van de koning zweren 20 a 30 Gulikse ridders,
dat de hertog zonder arglist handelde;
de hertog zweert, dat hij geen macht over de hertog van Gelre heeft;
de hertog zal bevorderen, dat zijn zoon als hertog van Gelre de koning huldigt en hét bondgenootschap met Engeland
opgeeft;
de hertog en hertogin van Gulik zullen bevorderen, dat de
beslissing in het geschil tussen Brabant en Gelre aan de
koning wordt voorgelegd;
alle onderdanen van Gulik, die vijanden zijn van Brabant,
dient de hertog te dwingen de vete neer te leggen en de
hulp aan Gelre te staken;
als de hertog punt 6 niet kan uitvoeren, geeft hij de vestingen Dahlen, Mönchengladbach, Duiken en Hambach, over aan
de koning, zolang de oorlog tegen Gelre duurt;
lenen, gevangenen, vestingen en steden, ontvangt de hertog
terug na beëindigen van de oorlog zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding;
geschillen over eigendommen tegen de hertogin van Brabant
legt de hertog voor aan de koning ter beslissing;
Brabant zal de oorlog tegen Gulik staken en omgekeerd;
over 1-12 zijn partijen het eens;
als de koning het aanneemt zal hij de hertog en diens onderdanen geen schade meer doen;
gedurende de oorlog levert de hertog proviand aan de tegenstanders van Gelre tegen aannemelijke prijzen;
hertog, hertogin en jongste zoon Reinald bezweren de punten
te houden.

Regesten EB Köln IX p 442/3.
1291.

1388 eind september/begin october.
Johan^Scheiffart, heer van Hemmersbach, bevelhebber van een bourgondische strijdmacht van circa 220 ruiters, opererende vanuit '
Gangelt. Willem de la Tremoille heeft ook een afdeling van circa 220 man onder zijn bevel.
Domsta I p 71.

1292.

1388 october 12.
Wilhelmus, oudste zoon van Gulik, hertog van Gelre en graaf van
Zutphen, verklaart met Karolus, koning van Frankrijk, een verbond te hebben gesloten. De geschillen met Johanna, hertogin
van Brabant, legt hij ter beslechting voor aan genoemde koning,
aan de aartsbisschop van Keulen, de hertog van Lotharingen, de
heer de Coriacus en Guido de la Tromollie; hij stelt de koning
in het bezit van de stad Grave. Wenemarus van Cuyk of diens zoon
kreeg die stad in leen van de hertogin van Brabant.
Hij stelt Arnoldus de Hoemen, ridder, in handen van de koning

teneinde te oordelen of die wegens vijandschap tegen de hertogin zijn lijf heeft verloren.
Doorninck, acten 1376/92 p 193/5.
1293.

1388 october 18.
Henrich van Steenbergen, proost van Oudmunster te Utrecht, Gherit heer van Culenborch en van der Leek, Henrich heer van Ghemen, Gherit heer van Weerdenbergh, Wouter van Ysendaren, Johan
van Hoenseler genaamd van den Velde, ridders, Derich van Wyssch
en Willem van Ysendaren, knapen, oorkonden gezamenlijk aan Johan van Bruechusen, ridder, heer te Wickrath, schuldig te zijn
8400 oude gouden franken, waarvan ze de helft zullen betalen op
Kerstmis e.k. en de rest op St. Petrus ad cathedram; bij verzuim zullen zij te Keulen of Wickrath in herberg in leisting
gaan. Na verloop van termijn mag de heer van Wickrath de som
bij joden lenen, waarvan de rente ten laste van de schuldenaren
komt.
Doorninck, acten 1376/92 p 239/43.

1294.

1388 november 12.
op andach sancte martena dach ende hiemalia
Willem van Gulik hertog van Gelre verkoopt aan Jacob van Mont- ,
fort, raad, Huis en burcht Baerlo in het land van Kessel met
de heerlijkheid, bossen, vissen, weiden goederen en toebehoren,
zoals wijlen Willem van Baerlo het tijdens diens leven bezat.
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre bevestigt de verkoop ten
ten behoeve van Egbert van Montfort, zoon van Jacob, 1411 april
30 (donredaghs nae den sonnendaege misericordias domini).
Publications XXXIII p 412/14; Publications CIX p 176.

1295.

1388 november 18.
Johannes (van Hoentseler genaamd van den Velde, ridder, raad,
drost van Geldern) doet rekening; de hertog blijft hem schuldig 1321 oude schilden en 34 heren groot.
Doorninck, acten 1376/92 p 102.

12

1388, 1394, 1397, 1399.
Willem hertog van Gelre schenkt de stad Geldern sommen geld
en hout voor versterking der vestingwerken.

96.

Nettesheim; Geldern 2e druk p 49 noot 25.
1297.

1389 februari 6.
Johan, heer te Rheydt, oorkondt met Frederik, aartsbisschop
van Keulen, overeengekomen te zijn gedurende 2 jaren geen vete

te doen tegen de aartsbisschop, het aartsstift of de onderdanen daarvan. Na die tijd moet hij vete een maand tevoren aankondigen en 200 rij*sguldens betalen alvorens schade aan te
richten. De overeenkomst geldt niet jegens de hertog van Gulik. Indien Gulik tegen de aartsbisschop strijdt, mag Johan
Gulik helpen, omdat het slot Rheydt open huis van Gulik is.
Medezegelaars: Scheiffart van Merode, ridder, heer te Hemmersbach, zijn schoonvader; Engelbert van Orsbeck, Scheiffart (van
Merode) de Jonge, zijn zwagerJ en Harpers van Halle, keukenmeester van de aartsbisschop.
Regesten EB KSln IX p 466/7.
1298.

1389 februari 9.
Johan, heer van Rheydt, kwiteert de aartsbisschop van Keulen
voor 100 gulden voor ontvangst wegens zijn oorvede en de acte
van 1389 februari 6 (regest nr 1297)* Idem op 3 maart voor
100 gulden.

1299.

Regesten EB Köln IX p 467, 469,
1389 maart 16.
Wolter van Vossem Sanderszoon, ridder, en Margaretha zijn vrouw,
verklaren voldaan te zijn van de aanspraken, die hun vader Sander van Vossem mocht hebben op geld of andere zaken op het ambt
Straelen.
Nijhoff III - 143.

1300.

1389 maart 22.
Heren, ridders, knechten en steden van Gelre (en Zutphen^ verklaren hertog Willem tegemoet te willen komen voor de kosten,
gemaakt wegens zijn gevangenschap in Pruisen:
wie 100 oude schilden gegoed is, geeft £8=6 Gelderse guldens;
wie tot 75 "
"
"
£6=4i
"
"- 5
wie " 50 "
"
"
£4=3
"
" !5
wie " 25 "
"
"
£2=1^
De pondschatting zal als gebruikelijk gezet en geheven worden;
in ieder kerspel taxeren en ontvangen 2 mannen het en doen daarvan rekening.
De hertog moet zijn gemaakte kosten eerst aantonen.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1884 p 63.

1300A. 1389 maart 22...
des neesten manendaichs na oculi in der vasten
Johan van Aferden en Peter to Eyle attesteren over de inkomsten
van het goed Honkenguet in het gericht van Pont, eigendom van
Henrich Schenk van Kyedegghen.
Oorkonders: schepenen van Geldern.
Scheres nr 1531.

1301.

1389 april 6.
Frederik aartsbisschop van Keulen zoent ten behoeve van Hendrik, heer te Gronsveld, de dood van diens broer Johan, heer
te Gronsveld. De daders: Stats en Godart van den Bongart en
Godart van Schönau (Schonauwe)., ridders, dienen 2 jaren aan
de andere zijde van de Alpen te blijven en in de hof van
Schó'nforst te Aken een altaar met eeuwige mis en verlichting
te stichten.
Regesten EB Köln IX p 474.

1302.

1389 juli 12.
(Heynrich Schencke van Nyetdeicken genaamd van Floershem,
ridder, ) verkoopt aan Elbrecht van Eyll Evertszoon de hof
te Munster (later Münstermanshof genaamd) in de voogdij van
Geldern, leenroerig aan de hertog van Gelre.
Schenk p 32.

1303-

1389 november 25.
Margaretha van Horn, abdis van Thorn, oorkondt, dat voprhaar
leenmannen, Marselis van Osen en Dyderieh van Kerchorne, Heynrich van Osen, het stift van Thorn heeft gegoed in 18 bunders
land alsmede in 2 laatgoederen, rentende 's jaars 7'i" oude
groten, 2 kapoenen, 2 keurmeden en 1/10 hoender.
Daartegenover draagt het stift aan Heynrich over zijn hof in
genen Weerde bij (Maas)bracht.
Habets; Thorn p 292.

1304.

1389 - 1398.
De stad Geldern laat aanleggen c.q. bouwen:
1389 - 1390 bestrating in de Gelderstraat;
1397 een school;
1398 een vleeshal.
Nettesheim; Geldern.

1305.

1390 januari 3.
Willem van Gulik (hertog van Gelre) oorkondt, dat zijn ouders
met schepenen van Echt en Steven Stevens Joistsoen, burger te
Roermond, en Lyse, echtelieden, een overeenkomst hadden gesloten over het verplaatsen van een watermolen te Echt, eigendom
van zijn ouders. De molen te Ramerssum met het (ban-)gemaal
van de laten, wordt nu tegen 7 malder rogge echter maat in erf-

pacht uitgegeven aan Steven, te weten de grond, waarop de molen
staat met cijns, keurmede en kapoenen, die hem betaald moeten
worden, welk goed behoort bij een leen, dat men houdt van de
heer van Horn.
Doorninck, acten 1377/97 P 42/3.
1305A. 1390 januari 18.
prpxima die post festum beati anthonii
Harman van Eyl zal Harman van Budebergh schadeloos houden wegens borg staan bij Johan van Bruychusen Johanszoon.
Scheres nr 2362.
1306.

1390 februari 1.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) staat zijn muntmeesters
Schakart van Stramprade en Arnt van Wirt Johanssoen toe, te
Arnhem nobels, halve nobels en kwart nobels te slaan; er gaan
32 nobels uit een (gewichts)mark (goud) van 24-g" karaat.
Verder zullen zij slaan herengroten van 4 penningen en 8 grein
koningszilver (gewicht), idem •§- herengroot. ïïit een trooise(gewichts) mark gaan 106 herengroot. Ook zullen ze duiten slaan
van 4lg- penning koningszilver (gewicht) 2 grein meer of minder; •
100 duiten gaan er uit een (gewichts) mark. De jurisdictie over
de muntmeesters behoudt de hertog aan zich, uitgezonderd bij
verkrachting, doodslag en diefstal.
De muntmeesters doen rekening aan de vaardijn.
Alle kooplieden, die materiaal brengen voor de munt te Arnhem,
hebben vrijgeleide.
De hertog ontvangt aan sleeschat 1/3 nobel per mark goud en 6
herengroot per mark zilver.
Gadert van Stramprade, muntmeester, stemt met de regeling in.
Doorninck, acten 1376/92 p 42/4.

1306A. 1390 februari 21.
des neisten manendaigs nae valentinii
Dederic van den Iseren geeft kwijting aan Johan en Herman van
Boidbergh, gebroeders, wegens aflossing van 20 oude gouden
schilden door Henric van Joicraem namens de gebroeders.
Scheres nr 2363.
1307.

V'

1390 februari 26.
Reynald van Valkenburg, heer van Born en Sittard, is Emont van
Endelsdorp, ridder, wegens diensten 25 brabantse dubloenen verschuldigd en zal die betalen uit de opbrengst van de korenmolen

te Sittard.
Diersfordt p 23.
1307A. 1390 maart 12.
die beata gregorii pape
Johan van Wijenhorst, erfmaarschalk van Berg, zal Herman van
Boytbergh schadeloos houden wegens borgstelling bij Goswijn
van Peelden genaamd Cluet.
Scheres nr 1168.
1308.

1390 april 18.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) stelt op verzoek van Henric van der Straten, ridder, diens zoon Johan van der Straten
als ambtman te Goch, Weeze, Asperden en Mook op dezelfde voorwaarden als diens vader dat ambt bekleedde.
• Doorninck, acten 1376/92 p 163/4; acten 1377/97 p 36/7;
Geldrischer Heimatkalender 1973 p 107.

1309.

1390 april 20.
Willem van Gulik, hertog van Gelre, machtigt Johan van Hoentseler genaamd van den Velde, ridder, drost van Geldern, tot het
bestuur van Gelre en Zutphen gedurende de tijd, dat de hertog
buitenslands is om te spreken met de koning van Engeland en andere heren aldaar.
Doorninck, acten 1376/92 p 160/2.

1310.

1390 meit 3.
Nese van Engelsdorf (Endelsdorp), echtgenote van Godart van den
Bonngart, ridder, Bele van Putte, echtgenote van Statz van "Bonngart, ridder, Johan Masschareil, heer te Herzogenrath, broer van
Godart van Schönau (Schoenauwen), ridder, oorkonden, dat aartsbisschop Prederik van Keulen in zijn zoen wegens de dood van Johan, heer van Gronsveld, aan de gebroeders Godart en Statz en Godart van Schönau heeft opgelegd voor het zieleheil van wijlen
Johan van Gronsveld een altaar te stichten te Aken en een eeuwige mis met verlichting te funderen. Om andere oorzaken zijn de
genoemde ridders overzee op bedevaart en kunnen de voorgeschreven fundatie niet uitvoeren. Oorkonders stichten derhalve in de
kapel van de hof van Schönforst te Aken een altaar ter ere van
Marie en de H.H. Georgius en Christophorus; voor de priester
funderen ze 28 rijnsguldens 's jaars en voor de verlichting 2
rijnsguldens op met name genoemde goederen.
Borgen: Johan van Kynsswilre, ridder, Johan van Kynsswilre, knape, Johan van Putte, ridder, Gerard, zoon van de voogd van Roer-

mond, zwager van Bele van Putte, Winand van Raed, proost van
St. Servaas te Maastricht en Gilles van dem Wijer, ridder.
Regesten EB Köln IX p 521.
1310A. 1390 mei 24.
op sente urbaensavonde des heylighen pauwes ende mertelers
Henrich Hessel van Goch en Aleyt, echtelieden, verkopen aan
Henrike den Mey, burger van Goch, ten behoeve van Jutte, oudste dochter van Elbrecht van Eyle Evertszoon, erf en goed c a .
genaamd to Coelen in de voogdij van Geldern in de honschap
Seeveten.
Oorkonders: Geryt die Vaicht die Jonghe, richter van Pont en
Veert, en schepenen van Pont en Veert.
Zegelaars: de richter en twee schepenen van Geldern.
Scheres nr 1528.
1310B. 1390 mei 26.
des neesten donresdaichs na urbani pape et martiris
Voor Wilhem van Eyle, ridder, leenheer, en Didderic van Eyle
Sanderszoon en Johan van Leut (leenmannen) verkopen Heinrich
Hessel van Goch en Aleyt, echtelieden, aan Jutte, oudste doch- •
ter van Elbrecht van Eyle Everartszoon, het goed te Coelen in
de voogdij van Geldern in de honschap Sevelen, leenroerig van
Wilhem voornoemd.
Zegelaars: de leenheer, de eerste leenman en Geryt die Vaicht
die Alde.
Scheres nr 1529.
I3IOC. 1390 juni 2.
ipso die sacrament!
Heynken Schillinck en Griete, echtelieden, verkopen 10 morgen
akkerland te Urdingen.
Oorkonders: schepenen van Urdingen.
Scheres nr 2084.
1311.

1390 juü 20.
Willem, hertog van Gelre, geeft de stad Geldern voor 8 jaren
het gruitrecht tegen 100 mark brabants 's jaars in pacht; alle (
bier in het ambt Geldern moet met gruit van Geldern worden gebrouwen.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 338; Doorninck, acten 1376/92
p 173/4 en 321/2.

1312.

1390 .juli 20.
Willem, hertog van Gelre, verleent de stad Geldern het wolambacht, uitsluitend door burgers van Geldern in die stad uit
te oefenen en verbiedt dat ambacht in het ambt Geldern.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 338; Doorninck, acten 1376/92
P 173/4.

1313.

1390 september.
Johan Scheiffart, heer van Hemmersbach, door Philips de Stoute,
hertog van Bourgondië, benoemd tot gouverneur van het hertogdom Limburg en de landen Overmaze en commandant van stad en
vesting Wassenberg.
Domsta I p 71/2.

1314.

1390 october 23.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) oorkondt met Johanna, hertogin van Luxemburg, Brabant en Limburg een niet-aanvalsverdrag
te hebben gesloten in het bijzonder voor Millen, Gangelt en
(Wald)vucht; in het verdrag is tevens begrepen Johan, heer van
Kuik, die door de hertogin mag worden beleend met de stad Grave.
Medezegelaars o.a.: Johan van Hoentseler genaamd van den Velde,,
ridder, en de steden Nijmegen, Roermond en Arnhem.
Doorninck, acten 1376/92 p 263/5.

13UA. 1390 october 25.
des neysten dinxdaichs na virginis
Agnes, weduwe van Herman van Hoenzeler, ridder, en haar zoons
Goessen, Arnt en Karlle van Hoenzeler, zullen Hermen van Boytbergh schadeloos houden wegens borg staan voor Agnes bij Henric van . . . . (onleesbaar).
Scheres nr 1169.
1315.

1390 november 7.
Willem (ridder in 1377)» heer van Broekhuizen, 1382-1412, koopt
van Jacob heer van Mierlar (en van Mylendonk) en diens vrouw
Johanna van Broekhuizen, zuster van Willem, het erfhofmeesterambt van Gelre; Willem's zoon Willem, raad van Gelre, is op 18
september 1415 met dat ambt beleend, te verheergewaden met twee
zilveren schotels ter waarde van minstens 70 gouden rijnsguldens en één pond goed geld.
Maasgouw 1899 P 36; Nijhoff III 163; Milendonk p 14.

1316.C.1390 voor november 12.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) gelast zijn drost te Gel-

dern, Johan van Hoentseler (genaamd van den Velde, ridder), om
alle goederen van wijlen Willem van Stralen in dat drostambt,
die wegens breuken aan de hertog zijn vervallen, in bezit te
stellen van Jan van Stralen genaamd Nyekirke.
Doorninck, acten 1376/92 p 155/6.
1*317. 1590 november 12.
Willem van Gulik (hertog van Gelre) stelt Jacob van Monffort,
raad, tot drost van Geldern, met recht de kleine breuken tot
5 mark te behouden, op een tractement van 250 oude schilden en
zoveel "bernynge" uit de vlunen (turf uit vlunen) die hij nodig
heeft; hij mag de ambtenaren benoemen en ontslaan. Jacob heeft
de hertog daartoe 2200 oude gouden schilden geleend; hij zal
niet ontslagen worden, totdat die som is terugbetaald.
Jacob heeft verder 400 gouden schilden geteld en wordt tevens
sluter van Geldern.
Doorninck, acten 1376/92 p 252/6.
1318.

1390 november 16.
Willem van Gulik, hertog van Gelre, is Elbert van Eyl Evertszoon vanwege diens ambt als sluiter te Geldern 624 oude schil- '
den schuldig en verpandt daarvoor uit de gruit van stad en ambt
Geldern 50 malder rogge en 50 malder haver 's jaars; ook te heffen uit de pacht van de hof te Caelsteden.
De schuld wordt gedelgd door jaarlijks 100 oude schilden te nemen uit de gruit voornoemd. Indien de gruit meer opbrengt, is
dat voor de hertog.
Fahne; Spede nr 47; Doorninck, acten 1376/92 p 267/9.

1319.

1390 november 17.
Willem hertog van Gelre zal Elbert van Eyll Evertzoon, voormalig sluter van Geldern, schadeloos houden voor de 100 oude schilden, die Elbert aan de stad Roermond heeft geleend.
Frankewitz p 190.

1320.

1390 november 25.
Willem van Gulik (hertog van Gelre) is met Reynolt van Valkenburg, heer van Born en Sittard, tot een overeenkomst gekomen:
Reynolt zal levenslang de hertog van Gelre of de onderzaten daarvan niet aantasten vanuit diens sloten B o m , Sittard, Susteren,
Ravenstein en Dalenbroek; die plaatsen zijn open huis voor de hertog, uitgezonderd tegen die, met wie Reynolt nu mee verbonden is.

Reynolt behoudt de halve tol van Herwerden, die nu te Ravenstein geheven wordt, gedurende diens leven; hij ziet af van
verdere vorderingen wegens zijn broer wijlen Walraven van Valkenburg.
Medezegelaars o.a.: Jan van Hoentseler genaamd van den Velde,
Henrich van Wicrath, ridders.
Doorninek, acten 1376/92 p 271/3.
Renversaal van Reynolt t.a.p. p 273/5» hij stelt als medezegelaars o.a.: Johan van Loon, zoon van Heinsberg,, knape, Gielis van den Wijher, ridder,
1321.

1390 november.
Willem- (van Gulik, hertog van Gelre) verklaart, dat zijn muntmeester Bertholt Thomaessoin van Florence te Arnhem guldens zal
slaan, te weten T\ uit een troois gewichtsmark van 16 karaat;
idem herengroten 106 stuks uit een troois gewichtsmark en doytken 100 stuks uit een troois gewichtsmark.
Verder gelden de normale voorwaarden.
Doorninek, acten 1376/92 p 270/1.

1322.

1390 december 20.
Arnold, heer te Wachtendonk, zoon van wijlen Arnold heer van
Wachtendonk, ridder, oorkondt, dat zijn gehele burcht en stad
en land Wachtendonk voor de helft aan zijn oom Reinart heer van
Schoonvorst waren verpand voor 3000 Gelderse guldens; hij had
niet het geld om in te lossen./lArtsbissehop Prederik van Keulen
heeft de pandsom gelost.
Zijn vader was aan de aartsbisschop nog 1000 oude gouden schilden schuldig. Arnold verklaart nu ledigman te zijn van de aartsbisschop en zal nooit meer tegen bisschop of stad ageren; evenmin zijn opvolgers. Als de hertog van Gelre tegen Keulen oorlog
voert, mag de hertog zich echter van Wachtendonk bedienen, zolang de strijd duurt. Als de heer van Wachtendonk tegen Keulen
wil strijden, moet hij eerst 3700 zware rijnsguldens aan Keulen
betalen en 2 maanden wachten, alvorens te strijden.
Wachtendonk wordt open huis voor de aartsbisschop; hij mag op
eigen kosten mannen in het slot en elders leggen. De heer van
Wachtendonk mag zijn goed niet verkopen dan nadat de nieuwe bezitter manschap en eed, het bovenstaande te houden, aan de aartsbisschop heeft gedaan.
Medezegelaars: Reinard van Schoonvorst en Sichem, oom, Gerard
heer te Dyck, broer van de oorkonder, Gerard heer van Alpen,
zwager, Hendrik van Wachtendonk, oom.
Regsten EB Koln IX p 542.

1322A. 1390.
Nesa, weduwe van Herman van Honslar, ridder, en haar zoons
Arnt en Kaerle van Honselar, scheiden met hun zoon/broer
Goeswijn van Honslar, die zal houden het Huis to Hulsdunck
c a . en de hof ter Schuppen.
Medezegelaars: Wilhelm van Krekenbeck, Heynrich voogd van
Nersen, ridder, Gijselbrecht en Lewe van Knoerlant, Goderd
van der Dunck en Arnt van me Sande.
Scheres nr 2112.
1323. 1390.
Willem heer van H o m Willemszoon wordt door de leenzaal van
Guringen beleend met Huis en land van Hom.
Loonse lenen p 50.
1324. 1390.
Vetebrief aan de stad Keulen van o.a. Hendrik van Blitterswijck, Jordan van. Pellant, Willem van Hoenselaer heer Peterszoon, Willem en Mathijs van Kessel Janszonen, gebroeders,
Emont van Kessel, Gerhard van Merwijck te Weeze en Gerhard van
Eyll als helpers van Hendrik van der Beke,
Maasgouw 1897 P 27/8.
1325.

1390 - U 0 9 .
Arnold (IV) heer van Wachtendonk, knape:
- 1390 maart 5 door hertog Willem van Gelre beleend met huis.
burcht, slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk;
- 1396 heeft een vete met de stad Keulen;
- overleden vóór 3 januari 1409.
Wachtendonk p 62.

1325A. vóór 1391.
Maria, erfdochter van Randenrath, dochter van Arnold II, ridder, heer van Randenrath, 1351-1390, overleden 1390, en Maria
van Sayn (dochter van Godart en Maria van Dollendorf), huwt
Willem van Hora, heer van Duffel en Berlaar (1374-1392).
Quadflieg; Randenrath p 18/9.
1326.

1391 .januari 18.
Vetebrief aan de stad Keulen van Rutger van Vlodorp, Ruxken van
Wambeck, Hendrik van Peer, Willem van Gint, Zulken van Putzloin
als helpers van Baldewin van Vlatten.
Zegelaar: Rutger van Vlodorp.
Maasgouw 1897 p 28.

1326A. 1391 maart 15.
des neysten godensdage na judica
Conraert van Broyckhusen scheldt Elbert van Eyl Evertszoon 19
malder (rogge) kwijt, die zijn ouders en Conraert's zuster, de
vrouw van Berenbroich, hieven uit de hof te Munster.
Oorkonders: schepenen van Geldern.
Scheres nr 1349.
1326B. 1391 maart 30.
des neesten donresdaichs na den heylighen paeschdach
Johan van Assel zal Herman van Boytbergh schadeloos houden wegens borg staan bij Phylip van Steenhorst.
Scheres nr 2364.
I326C. 1392 april 17.
des neesten goedesdages nae paeschen
Henrich van Wachtendonk verklaart de nalatenschap van wijlen
zijn ouders te hebben gedeeld met zijn broer Reynart,
Medezegelaars: hun neven Arnolt heer van Wachtendonek en Henrich Speden Johanszoon.
Scheres nr 2073.
1327.

1391 april 30.
Prederik III van Saarwerden, aartsbisschop van Keulen, staat
Johan van Wyenhorst toe, zijn Huis Langendonk te verbeteren en
te versterken (tussen Geldern en Issum). Bovendien verleent hij
hem een leenrente van 40 gulden uit de Rijntol in Rheinberg.
Johan maakt Langendonk tot open huis voor de aartsbisschop.
Kaul p 96.

1328.

1391 mei 28.
zondags na sacramentsdag
Kaerle, Loeff, Heinrich en Gosswijn van Honsseler, gebroeders,
zonen van wijlen Albert van Honsseler, oorkonden mede namens
hun zusters, dat zij gescheiden en gedeeld hebben mét Roelman
van Arendaill van alle zaken met betrekking tot de heerlijkheid Well. Wanneer Roelman nog recht op Well zou kunnen krijgen, dan zullen zij voor hem opkomen.
Limburgs Jaarboek XII p 128.

1329.

1391 juni 3.
De magistraat en de burgers van Keulen verklaren, Willem van
Gulik, hertog van Gelre, en diens onderzaten als eigen burgers
steeds in bescherming te nemen.
Venlo nr 1228.

1330.

1591 december 11.
des maendagh na onss vrouwendaeh eonceptio
Schepenen van Kessel en Helden oorkonden, dat Mathis op 't
Over en Katherine, echtelieden, verkopen aan Harman Kempen,
burger te Roermond, en Mette, echtelieden, 8 malder rogge
's jaars, gaande uit het veer te Kessel, reeds belast met
£12 was voor de hertog.
Zegelaar: Johan van Kessel, ridder, ambtman van Kessel, op
verzoek der schepenen.
Keverberg 25 (nr 292); Publications XVI p 103.

1331.

1392 .januari 28.
Huwelijkse voorwaarden tussen Goswin Beghin van Esden en Jutte van der Vurd, dochter van wijlen Dyeboltz van der Vurde.
Daarbij is o.a. sprake van de hof tzo Kemmenode en de hof
tzo Tudder, belast met 20 gulden 's jaars te Roermond, het
huis in Sittard met cijnsen, goederen te Kwaadmechelen en
Echt.
Der Niederrhein 1878 p 187/8.

1332.

1392 februari 2.
Willem, hertog van Gelre, draagt Maes van Bellynchaeven en
Jan Stoyve op, met zijn klerk in het ambt Goch de bede te
zetten en te beuren, zoals door de landschap is toegestaan,
(zie 1389 maart 22 regest nr 1300)
Wie 12-g- oud schild gegoed is, geeft 24 groten.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1884 p 68.

1333.

1392 maart 9.
Hendrik (van Horn) heer van Perweys bekent, dat de hertog van
Gelre 5000 rijnsguldens betaald heeft aan zijn schoonzuster
Maria van Randenrath, komende in mindering van de koopprijs
van Randenrath.
Nijhoff III - 175.
N.B.: Latere afbetalingen op die koopsom bij Nijhoff III nr
180, 181.

1334.

1392 maart 17. Arnhem
Johan, zoon van Gadert van Loyn, heer van Heinsberg, verklaart
door Willem van Gulik, hertog van Gelre, beleend te zijn de
burcht, stad, land en lieden van Heinsberg met hoog en laag
gerecht. Heinsberg wordt open huis voor Gelre. Verkoop zal
niet plaats vinden dan na toestemming van de hertog van Gelre.
Verder is hij door de hertog beleend met burcht, huis, dorp,

"vestene", land en hoog en laag gerecht van Geilenkirchen
(Geylkirken), zijnde ook open huis voor Gelre op dezelfde
voorwaarde.
Medezegelaars: de vader van de oorkonder, de stad Heinsberg,
zijn oom Reynoyt van Valkenburg, heer van Born en Sittard.
Leenacten 1376-1402 p 57-60.
1335.

1392 april 25.
(De hertog van Gelre) beleent Willem van Cackelweerde met 7
bunders land: 5 gelegen bij Echt en 2 tussen de twee Mazen.
Leenacten 1376-1402 p 63.

1336.

1392 april 26.
Willem van Gulik, (hertog van Gelre), Johan heer van Kuik,
Emond van Endelsdorp, heer te Grypinchaven en Rulant, Johan
van Hoentsler genaamd van den Velde, Johan van den Bylant,
Robbrecht van Apeltern, ridders, Johan van den Bylant heer
Ottozoon, Gadert van Stramprade, landrentmeester van Gelre
en Zutphen, Johan Mompelier van Overhage en Arnt ten Boecop,
knapen, verklaren samen aan Heinrich van Hoerne heer van
Perweis 10000 goede rijnsguldens schuldig te zijn, te betalen op St. Jacobus te Aken in de rijkswissel; bij verzuim
zullen zij op die dag ongemaand in een herberg te Aken in
leisting gaan: de hertog en 11 man met 12 paarden; Kuik en
3 man met 4 paarden; de ridders ieder met 2 man en 3 paarden; de knapen met 1 man en 2 paarden (totaal dus 30 man en
30 paarden). Indien 14 dagen later nog geen betaling is geschied, mag Perweis de som doen winnen ten "joeden woeker of
ten lombarden schaden".
Oorkonders zullen dan steeds in leisting blijven.
Doorninck, acten p 312/14.

1337.c.1392 mei 2.
Willem van Gulik, hertog van Gelre, die ter ere Gods en St.
Joris naar Pruisen wil rijden (om die te bestrijden) stelt
Johan van Hoentseler genaamd van den Velde, ridder, raad, aan
tot stadhouder van Gelre, Zutphen en Randenrade gedurende zijn
afwezigheid.
Doorninck, acten 1376/92 p 301/4.
1338.

1392 juni 14.
Willem .(van Gulik, hertog van Gelre) beleent Rutger van Vlodorp, als man en momber van diens vrouw Elsbenen, met het Huis
te Vrohenbroick met de hoge en lage heerlijkheid, zoals zijn
voorouders dat in leen hielden als een 5-marks leen.
Leenacten 1376-1402 p 63.

1339.

1392 .juni 15.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) oorkondt, dat op verzoek
van Elsbeen, vrouw van Rutger van Vlodrop, Rutger als lijftocht
verkrijgt het Huis te Vrohenbroick ut in litera 1392 juni 14
regest nr 1338), zoals de voorouders van Elsbeen dat in leen
hielden.
Aanwezig de leenmannen Elbert van Eyle en Sander van Eyle.
Leenacten 1376-1402 p 63/4.

1340.

1392 juni 30.
Lambrecht van Goire (Goer) en Daniël, zijn zoon, delen de stad
Keulen mee, dat Wouter van Goire 1, zegelend onder het zegel
van Arnold van Krayenheym aan de stad een vetebrief heeft gezonden. In hun familie is echter geen Wouter onder de leden.

Maa'gouw I897 p 28.
1) Behoort tot de familie de Goer de Herve bij Luik.
1340A. 1392 juli 12.
Voor schepenen van Berk verklaart Dederick van den Yseren, dat
Herman van Buytbergh hem 100 oude gouden schilden heeft betaald
in korting op een schuld aan Dederick.
Scheres nr 1170.
1341.

1392 september 28.
Johan van Oirade, burger te Roermond, neemt de van Heinrich van
Halbeke gekochte heerlijkheid Echt met de voogdij enz. in leen
van Johan van Loon, zoon te Heinsberg.
Medezegelaars: Johan van Doenixstalc, ridder, Gerlach van Lerodt.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 228.

1341A. 1392 november 1.
Willem van Gulik, hertog van Gelre, geeft Kairle van Wyenhorst,
knape, het goed, dat vroeger Gadert Haderens had, uitgezonderd
het goed, dat Elbert van Eyle Evertszoon in lijfgewin heeft, gelegen in het drostambt Geldern.
Scheres nr 2101.
1342.

1392 november 11.
Op verzoek van Arnt heer van Wachtendonk bepaalt de hertog van
Gelre de lijftocht voor diens vrouw Willem van Buren, zijnde
burcht en stad Wachtendonk en alle goederen, die Arnt van de

hertog in leen houdt.
Aanwezig: Frederik graaf van Meurs, Wolter van Vossum, Wolter
van Ysendaren en Heinrich van der Straten, ridders.
Leenacten 1376-1402 p 69.
1343.

1392 november 12.
Willem hertog van Gelre en Gulik beleent Willem die Vuyker de
hof te Glynden c.a. (=Glehn) in het land van Kempen, te verheergewaden met 5 mark.
Getuigen: Johan van den Velde, ridder, en Johan van Woesik,
leenmannen,
Daarna verleende de hertog deze hof in vruchtgebruik aan Styne,
dochter van Johan van Assel, vrouw van Willem.
Doorninck, acten 1377-1397 P 204.

1344.

1392 november 12.
Herman van Lievendal wordt (door de hertog van Gelre en Gulik)
beleend met-g- hoeve land in Wylrervelt, zijnde leen van de heerlijkheid Randenrath.
Doorninck, acten 1377-1397 P 205.

1345.

1392 november 12.
(tot Gelren)
(Willem van Gulik, hertog van Gelre) beleent Telman van Bellichaven met de hop op de Baersdonck in het gerecht van Nyerkirken, te verheergewaden met 5 mark.
Aanwezig: de leenmannen Henric heer te Wickrade en Henric van
der Straten, ridders.
Leenacten 1376-1402 p 69.

1345A. 1392 november 14.
des neesten donresdaichs na martini episcopus hyemalis
Voor Wilhem van Stralen, richter, en schepenen van Pont, verkoopt Karle van Wyenhorst aan Elbrecht van Eyle Everartszoon
het goed Cleyn Aleyden Kaetstat c.a.
Medezegelaar: Herman van Wyenhorst en twee schepenen van Geldern; de schepenen van Pont hebben kennelijk geen persoonlijk
zegel.
Scheres nr 1521.
1346.

1392 november 16.
zaterdag na martinus
Willem hertog van Gelre bevrijdt Jutta Ynkes, wier dochter Irmgard is gehuwd met de hertogelijke jager Godart, en de kinderen
van dat echtpaar, uit de horigheid (woonden vermoedelijk in ambt

Geldern.
Veröffentl. Historischer Verein Geldern nr 31 p 14.
1347.

1392 december 7.
Dirk van Oest, ridder, is met de stad Keulen overeengekomen
die stad te dienen tegen de aartsbisschop, indien het binnen 3
jaren tot strijd zou komen; hij zal dan de sloten van Hillenrade en Swalmen voor de stad Keulen openen, evenwel niet tegen
de hertog van Gelre en Gulik; hij kwiteert wegens ontvangen
300 goudguldens.
Getuigen en medezegelaars: Walraven van Merode, voogd te Gusten, ridder, Johan van Nyvenheim.
Ed Rozenkrantz; Hillenrade en Swalmen; Maasgouw 1893 p 7-16;
Steffens p 276/7.

1348. 1392.
Geldoff Walravenszoon van Huls en zijn zonen Frederik en Johan kopen van Eyll op Gastendonk 10 morgen land.
Kempen-Krefeld 1968 p 150.
1349. 1392.
Maria, hertogin van Gulik en Gelre, heft een pondschatting in
het ambt Erkelenz:
- de stad Erkelenz en kerspel 409 goudguldens;
- de dingbank Brempt 83 goudguldens en 24 heren groot;
- de dingbank Berck 32 goudguldens.
Samen 524 Gelderse guldens en 24 herengroot.
Annalen Historischer Verein Niederrhein V p 10.
1350.

1392 (1394 ?).
Vrederik van Wevelichaven, heer te Grebben, heeft het Huis Born
binnen zijn grachten in leen van de hertog van Gelre en Gulik.
Kempen-Krefeld 1964 p 186.
1) Bedoeld is B o m bij Bruggen. Volgens de schrijver is een geslacht van Born voorganger van de van Wevelichaven.
Born bij Sittard hoeft wat de heren betreft niet identiek
te zijn.

1351.

1392 en 1394 maart 29.
Johan van Honslar genaamd van den Velde, ridder, legt rekening
af. De hertog van Gelre blijft hem 1081 rijnsguldens en 11

Keulse witpenningen schuldig, die hij verschrijft op het drostambt van Gulik,( dat Johan bezit).
Doorninck, acten 1377/97 p 90, 168.
1) onder voorbehoud van de rechten van Johan op het drostambt
Straelen 2.
2) inlas in de acte van 1394 maart 29.
1352.

1392 - 1394.
Goessen Spede heeft Willem van Gulik, hertog van Gelre, diensten verricht in diens vete met Keulen.
Hij verwierf een grauwe hengst, die zijn oom Johan (van Honselaerr, genaamd) van de Velde (ridder) voor 125 gulden geleverd
had.
Fahne; Spede nr 48.

"•353.

1392 - 1552.
Schouten van Straelen:
van de abt van Siegburg: Gerard op der Straten (1392/97)» Konrad op der Straten (1403), Goswin op der Straten (1423), Pilgrim op der Straten (1426), Johan van Asselt Godartzoon (1437/
62), Wolter van Asselt Johanszoon (1463/92), Johan van Asselt •
Wolterszoon (1498-1517), Claes Holtman (1517), Johan van Asselt (1518/39), Wolter van Asselt (1540);
van de hertog van Gelre: Herman van Wijenhorst (1397)» Derik
van Kodinghoven (1426); Gerard van Eyll (1430/38); Werner van
Lasweiler (1447)', Herman van den Bongart (1452/70),' Godart
Spede (1470),' Rutger van Wevelinghoven (1483/87), Henrik van
Oist (l527/38)\ Gerit van Schaik (.1552):
Prankewitz p 335/7-

1354.

(1393 ?) januari 17.
Willem hertog van Gelre en Gulik verleent het bodeambt te Capellen aan Ewert van Eyl Vertssoen, knape, keukenmeester van
de hertog.
Doorninck, acten 1377/97 P 154.

1354A. 1393 januari 24.
op sint tymotheus ende sint symphorianusdach der heyliger martelleer
Voor Heinryck heer te Wickrath, richter, en Goeswijn van Lomme en Johan Vinck Sanderszoon, schepenen te Venlo, scheiding
en deling Tussen Arnolt Vinck en zijn kinderen: Arnolt, Johan,
Heinryck en Sander, zoons, en Aleyde, dochter, met haar man

Goedaert van Nederhoeven, te aanvaarden na Arnolts dood:
- Arnold, de zoon, de hof Muelenhusen bij de hof van de hertog
buiten Venlo aan de (stads-)muur bij de Laerpoort, en 6 morgen land bij de Preeckenstoel aen den Stappen en 2/3 groten
gaande opten Beke; Arnold zal aan zijn broer Sander jaarlijks
uit de molen 5 malder rogge uitkeren;
- Johan: het huis op de Alde Mert en de stal achter het huis
van Johan van den Haen en 13 mark 4 solidi erfeijns en 6 morgen land, waarvan 3 "te Blerick en 3 aan Scheelnendenkamp;
- Henryck: het Steynhuus op de Jodenstraat en 1? mark 9 solidi
4 denarii 's jaars cijns binnen Venlo en 12 morgen buiten de
Tiegelre poort;
- Sander: de hof te Eeckenraede over de Maas en het huis op de
Vleesstraat en 5 malder rogge 's jaars van zijn broer Arnolt
en 8 mark jaarcijns;
- Aleyd: de hof te Oyrle ter waarde van 350 schilden a 12 arnhemse placken en 10 mark 8 solidi jaarcijns te Venlo en het
huis op de Nyerstrate.
Keverberg N.
1355.

1393 februari 5.
De gebroeders Hendrik, Gerlach, Johan en Sander van Vosshem,
zoons van Rummelian, ridder, verkopen aan Frederik, graaf van
Meurs, heer te Baar, het Huis Issem met de voorburcht, zoals
wijlen hun vader had gekocht van Jacob inghen Have.
Diersfordt p 24.

1356.

1393 februari 27.
Willem, hertog van Gelre en Gulik, staat zijn raad en vriend
Johan van Hoentselaer genaamd van den Velde, ridder,, toe
7000 rijnsguldens te nemen uit de som, die Frederik, aartsbisschop van Keulen, op St. Maarten e.k. aan de hertog moet
betalen uit de tol te Bonn.
Doorninck, acten 1377/97 P 178/9.

1357.

1393 maart 17.
De Carmelieten te Aken nemen een huis aan de Mariagasse te
Heinsberg in erfpacht voor 18 solidi heinbergs.
Selfkantkreis 1964 p 72.

1358.

1393 maart 26.
in crastino annunciationis beati marie virginis
"due laegens die van (Maas)trycht nyeder te Synte Margeratten

wael myt 700 mannen, so doet, so gewont, so gevangen. Inde dat
dede hoen der greve van Moers."
Chronijk p 14.
1359.

1393 april 5.
Steven van Hyrtenvelt, Johanszoon, wordt door de graaf van Kleef
beleend met het Huis te Hertefeld.
Lehnsregister Kleve nr 334.

1559A. 1393 april 24.
op sente marcusavont ewangeliste
Johan van Pellant Diddericzoon, mede namens zijn vrouw Margriet
en zijn oudste dochter Nesa geeft Elbert van Eyl kwijting wegens
koop van erf en goed in het gerecht van Stralen, Pont en Veert;
Johan zal de koper schadeloos houden.
Scheres nr 1350.
1360.

1393 mei 6.
des dynx dages post dominicam cantate
Willem van Gulik, hertog van Gelre, geeft in overleg met Johan
van Eyle, ridder, drost en rentmeester van Montfort, in erfpacht tegen 2 mark a 13 herengroot 's jaars aan Heynken Tilmanssoen van Eyle en Willem Gysensoen van Bollefelt een amer
op de Maas in de dingbank van Beesel, waarop zij mergel mogen
verkopen en daartoe een weg door Merlebroick tot Malbeek (mogen aanleggen).
Doorninck, acten 1377/97 p 28/9.

1361.

1393 mei 8.
Reinald van Valkenburg, heer te B o m en Sittard, stelt ingevolge de scheidsrechterlijke uitspraak van Adolf graaf van
Kleef zijn (schoon-?)broer Godart van Loon (heer van Heinsberg) en diens zoon Johan in het bezit van de tol te Kuik,
de dorpen Herten, Roer (Rure), Merum (Merhem), Maasniel (Nyel) en de Burcht Dalenbroek en neemt de aflossing van de
schuld bij de lombaardenfamilie Montefia in Roermond over.
Medezegelaars: Rogier, heer te Biecht, Johan van Put, ridders,
Dirk van Os, voogd te Sittard, Henric Simoins, schout te Sittard, en de steden Susteren en Sittard.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 229.

1362.

1393 mei 20.
Reinald van Valkenburg vestigt ten behoeve van Godart en Johan van Loon-Heinsberg, voor het geval hij zonder erfgenamen

zal overlijden, een jaarrente van 200 gulden uit zijn tol op
de Maas.
Medezegelaars: Dirk van Petersheim, heer van-Haren, Daym van
Berge, heer te Limburg.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 229A.
1362A. 1393 juni 12.
des neesten donresdaichs na des heyligen sacramentsdach
Johan van Pellant Diddericzoon en Griethe, echtelieden, en
zijn oudste dochter Nesa bij zijn eerste vrouw Katherina,
dochter van Johan van Wyenhorst, verkopen aan Elbrecht van
Eyle Everartszoon het goed te Bornbeke in het gericht van
Stralen.
Oorkonders: richter en schepenen van Stralen.
Zegelaars: de verkoper, Johan van Hoenselar Goswijnszoon,
Karle van Hoenselar Peterszoon, Geryt opper Straten, richter
van Stralen en schepenen met het schepenambtszegel.
Scheres nr 15341362B. 1393 juni 12.
des neesten donresdaichs na des heyligen sacramentsdaghe
Johan van Pellant Diddericzoon zal Elbrecht van Eyle Everartszoon wegens koop van heden schadeloos houden.
Medezegelaars: Steven van Hyrttevelt Johanszoon en Helmich
van Schevic.
Scheres nr 1536.
1362G. 1393 juni 12.
des neesten donresdaichs na des heyligen sacramentsdaghe
Richter en schepenen van Pont en Veert oorkonden over de verkoop door Johan van Pellant c.s. aan Elbrecht van Eyle Everardszoon van de goederen te Bonne, opper Langendonck, aen
ghen Ende, ingher Horst, opper Tonborch en verdere stukken
land.
Scheres nr 1537*
1362D. 1393 juni 16.
crastino viti et modesti
Johan en Herman van Wynckelhuysen, gebroeders, sluiten een
overeenkomst met Goeswin van Hunslair Hermanszoon, ridder,
en Alfreid, echtelieden, inzake zekere renten.
Scheres nr 2096.

1363.

1393 .juli 31.
Johan van Wicbergen (is vermoedelijk Boitbergen) verleent een
hof te Wanchem in het gericht van Wetten, zijnde Gelders leen,
als lijftocht aan zijn vrouw Claes.
Aanwezig: leenmannen Henric van Wickrade en Jan van Wosich.
Leenacten 1376-1402 p 74.

1364.

1393 september 3- (bij Wachtendonc in den velde)
Willem, hertog van Gelre, en Frederik, aartsbisschop van Keulen, sluiten vrede en niet-aanvalsverdrag gedurende het leven
van Willem, hertog van Gulik, en drie jaren na diens dood.
De aartsbisschop zal geen steun geven aan Reinald van Gulik,
broer van Willem, hertog van Gelre. Een commissie, bestaande
uit Frederik, graaf van Meurs, Frederik, heer van Toenborch,
en Engelbert van Oersbeke, ridder, namens Keulen; Frederik
van Blanckenhem, bisschop van Utrecht, Henrick, heer van Ghemen, en Johan van Hoenslaer genaamd van den Velde, ridder,
namens Gelre, zal een scheidsgerecht vormen.
Doorninck, acten 1377/97 p 155/8.

1365.

1393 october 25.
Willem van Gulik, hertog van Gelre, beleent Johan van Boicholt met de kerk te Velden, zoals diens vader die hield en
ontvangen had van Otto, heer van Arcen (Arsen), welke heerlijkheid aan de hertog is vervallen, te verheergewaden met
5 mark.
Aanwezig: de leenmannen Johan van Bylant, ridder, en Eylbert
van Eyle Evertssoen.
Leenacten 1376-1402 p 75/6.

1366.

1393.
Raboth vanme Nyenhave wordt beleend door de hertog van Gelre
en Gulik met de hof tot Nyenhave, 1-g- hove land te Nyenhave
een cijns en molen daarbij behorende en een burchtleen te
Bruggen.
Getuigen: leenmannen.
Doorninck, acten 1377/97 p 201.

1367.

(1393 ?)
Willem, hertog van Gelre en Gulik, belooft Katherine, weduwe
van Jacob van Montfort, en haar twee kinderen, dat hij Henrich Dickbier niet uit gevangenschap zal ontslaan, alvorens

\

die afstand heeft gedaan van huis en goed te Baarlo (Baerle)
c.a., die Katherine en haar kinderen hebben.
Doorninck, acten 1377/97 P 119.
1368.

1393/94.
Williken Draeck composeert een gepleegde moord te Grefrath
met 300 mark boete, te betalen aan de drost van Kriekenbeck.
Janssen; Grefrath p 93.

1369.

1394 .januari 8.
(Willem van Gulik, hertog van Gelre) beleent Conrad van Aelraven met het goed tot Scalle (=Scandelo) gelegen te Arcen
(Arsen) als een Zutphens leen.
Aanwezig: de leenmannen Wernar van Merode (Merade) en Elbert
van Eyl.
Leenacten 1376-1402 p 82.

1370.

1394 .januari 9.
De hertog van Gelre en Gulik beleent Thijs van Kaerken met de
hof te Aerwinkel (-winken) met 350 morgen land, bos en broek
c.a.
Leenmannen: Rabot van Breemt en Gadert van Haeveren.
Doorninck, acten 1377/97 P 195.

1371.

1394 .januari 10.
Dirk van Oost ( Eze) wordt (door de hertog van Gelre) beleend
met het huis te Hillenrade en tot Swalmen (Zwalmen) met hun
voorburchten als een 5 marksleen.
Leenmannen aanwezig: Jan van Bylant, Gerit van Vlodorp.
Leenacten 1376-1402 p 82/3 ; Doorninck, acten 1377/97 P 196,
209.

1372.

1394 .januari 11 .
Willem (hertog van Gelre en Gulik) bevestigt Henkine Poenten
van Echt,* hem door zijn ouders verleend. *in het bodeambt van Echt,
Doorninck, acten 1377/97 P 137-

1373.

1394 .januari 11 .
(Willem van Gulik, hertog van Gelre) beleent de onderstaanden
met lenen in de landen van Kriekenbeek en Kessel:

- Deric van Wanbeke met het Huis te Wanbeke c.a. en een molen
daarbij. Leenmannen: Jo(han) van Kessel en Heinric van Wickrade;
- Gerit van Baersdonck met de halve heerlijkheid en gerecht van
Vorst. Leenmannen als boven;
- Johan van Bruechusen met de hof jter Binnen, gelegen te Horst
(Hoerst) en met de hof tot Valderen met .mannen en laten;
- Claes van der Donch met het goed, dat zijn vader had (in 1401
houdt hij 2 hoeven te Greverade)(1 hoeve te Heersel in het kerspel Herungen en 2 molens te Sevenum);
- Gerit inghene Rade ontvangt de hof inghene Rade c.a.;
- Otto van Holtmolen krijgt het Huis tot Holtmoelen met mannen,
lenen, kerkgift, hoeven en visserij;
- Ott van den Vrijthoff ontvangt het goed genaamd tot Hofacker,
gelegen te Baerle;
- Heinric van Baerle Heinricsoen krijgt de hof tot Baerle c.a.;
- Johan van Wachtendonck ontvangt de hof tot Langendonck, de
hof tot Slibbic en de hof in der Doeienburch met de laten;
- Herman van Boecholt krijgt zijn leen; hij zal noemen dat als
recht is;
- Peter Greve heeft ontvangen de hof tot Zassevelt;
- Willem van Kessel Gadertsoen kreeg de hof tot Boechout, gelegen te Baerle;
- Alart Vleck van Caldenbroick ontving het Huis te Caldenbroick
o. a. ;
,
- Henric van Kriekenbeke kreeg de hof tot Alden Krickenbeke c.a.;
idem de hof te Heynsbeke, die "des Haids plach to zijn" c.a.;
- Roele ter Moeien de halve molen voor de poort van Venlo, genaamd de Hellemoelen;
- Jan van Boecholt het Huis te Boecholt, het Huis te Wilren en
alle lenen, zoals hij die houdt;
- Jacob Wyerssoen van Baerle ontving £51 koningstournooisen a 13
grote zwarte en 3 leenmannen.
Leenacten 1376-1402 p 83/5; Doorninck, acten 1377/97 P 210/11.
1374.

1394 januari 24.
Willem, hertog van Gelre en Gulik, geeft octrooi aan Johan en
Bertolt Thomassoene van Florence, gebroeders, om guldens te
slaan van 15 karaats goud, 71 stuks uit een markgewicht troois,
tegen een sleeschat van 2 guldens per verslagen mark; verder
gelden de gewone voorwaarden.
Doorninck, acten 1377/97 p 51/2.

1375.

1394 februari 2.
Willem, heer van Horn, geeft zijn beekmolen in Overhalen in erfpacht aan Hendrik de Molenaar tegen 14 malder rogge 's jaars.
Publications XVI p 46.

1376.

1394 februari 16.
Brene van Orade, beleend met het Gelders leen, het goed te Hulhaven bij Heinsberg, de hof te Urrade te Vlodrop, het vorsterambt op het Elmpterwald en het leen, dat Reymar van Breempt
te Elm(p)t had.
Gelderse leenregisters Overkwartier; bijvoegsel p 5;
Leenacten 1376-1402 p 85; Doorninck, acten 1377/97 P 214.

1376A. 1394 februari 16.
(De hertog van Gelre en Gulik) beleent de heer van Horn met de
leengoederen, die deze van Gulik houdt.
Doorninck, acten 1377/97 p 215.
1377.

(1394 februari 16).
(Willem van Gulik, hertog van Gelre) beleent de onderstaanden
met Gelderse lenen:
- Peter van Dairt en Agnes, echtelieden, dragen op aan Johan
van Eyl op Gastendonck het gruithuis, gelegen bij Nieukerk
(Nyenkirken) in de voogdij van Ge I d e m tot een 5 mark leen;
- Johan die Rover ontving de hof te Lewen, gelegen bij Beesel;
- Taelman van Eyl het goed an den Lulle, de hof tot Wynternam
en de hof tot Beerckt, de hof tot Rode, zoals Willem van Eil
die hield; leenmannen Johan van Kessel, Henrie van Wicrode;
- Goessen Spee de hof tot Heithusen c.a., zoals zijn vader Gadert dat had, gelegen in het kerspel Grefrath (Greverade);
idem de hof tot Mullem met laten c.a. in het kerspel Wankum
(Wanckem); leenmannen Eylbert van Eyl, Johan van Boedberghen;
- Henrie van Krikenbeke Henricsoen kreeg de hof tot Leute, groot
100 morgen land te Leute aan de kerk als een Zutphens leen;
- Gerit van Barsdonc ontving de hof tot Schanle en de hof te
Lom en zijn laten en tijnsgoed te Arcen (Arsen) en Velden;
- Jan van Urrade een tiend te Echt, die Goessen van Brumelen
had; leenmannen: Johan van Kessel en Deric Bake;
- Deric van Melen ontving 22 bunder land, gelegen in het kerspel Roosteren (Roesteren);
- Jan van Hirtevelt de hof ynden Velde bij Hoenslar;
- Jan van Berenbroyke kreeg een hof en heide, gelegen "tot Plese".
Leenacten 1376-1402 p 85/6; Doorninck, acten 1377/97 P 214/16.

1378.

1394 februari 18.

(tot Ruremunde)

Willem hertog van Gelre en Gulik sluit een overeenkomst met Reynolt heer van Schoonvorst (Schoenenvorst) en Zichem, die Reynolt
van Gulik, broer van Willem, gevangen houdt.
Willem zal binnen nu en beloken pasen a.s. zijn slot Willemsteyne

met alle dorpen en lieden c.a. en de voogdij te Aken aan Schoonvorst overgeven om die 6 jaren te bezitten en ook daarna, tenzij
de hertog het dan lost met 6000 rijnsguldens, te betalen te Aken
in de rijkswissel of op het slot Schoonvorst.
De hertog zal Schoonvorst voor mei a.s. 10000 rijnsguldens betalen in de rijkswissel te Aken of op het slot Schoonvorst en een
maand later zoveel geld of goederen, dat Schoonvorst er 10000
rijnsguldens op kan lenen; bij gebreke zal de hertog Johan van
de Velde, Johan van Bylant, ridders, en Johan van Bylant en Herman van Mekeren Udenzoon, knapen, in Aken in herberg in leisting
sturen. Indien aan alle punten en betalingen zal zijn voldaan,
wordt Reynolt van Gulik vrijgelaten, nadat hij oorvede gezworen
heeft jegens de hertogin (van Brabant), Schoonvorst, Conrat heer
van Elsloo (Elsee), broer van Schoonvorst, en Arnt heer van Wachtendonk, neef van Schoonvorst, idem jegens Johan van Loen en van
Heinsberg en Dalenbroek en Gumprecht van Alpen, voogd van Keulen.
Doorninck, acten 1377/97 P 147/51 en 160/65.
1379.

1394 februari 22.
Willem hertog van Gelre schenkt de stad Geldern een weide bij
Steenhalen ( Steenolie onder Veert) in erfpacht tegen 12 malder
haver 's jaars; de stad Geldern gebruikt de weide als een tegeloven.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 48.

1380.

1394 maart 1 - juli 12.
Tolrekening te Ravenstein:
sonnendages judica (5 april 1394) gaf mijn lieve genedige heer
van Gelre dien van Remunde halven sinen toelguyt:
Seger Hagen van Remunde
Goede van Megen
"
Arnt Tysson
"
Heyn Lom
Arnt Gruez
"
Jacob Seldenback "
Hen Itter
"
Tijs van Megen
"
Arnt Tijssoyn
"
Jan van Wissem
Willem Boyvensoyn "
Peter Pelinc
"
Willem van Ose
"
Rieplant
"
Seger Hagen
"

In Itter

"

Tijs van Megen

"

calen
calc
wiek, haver
calen
calc
11

haver
calc
calen, leyen
keperhout
saut, haver
calc
hout
n
saut, haver
calc
haver

1 gld 18
22
28
2 gld 10
25
32
25
32
3 gld
8 gld
1 gld 6
26
14 gld
4 gld 26
1 gld 6
1 gld 20
6

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

Heyn van Oyl
van Remunde
Jan van Wissein
ii
n
Arnt Tijssoyn
ii
ii
Mens die Vischer
tt
ti
Willem Boyvenssoyn
H
Rutman Welterssoyn ii
H
ii
Jan van der Meer
Heyn Lom
ii
Heyn Ratyngh
Venle
ti
ii
Ott Ruysch
il
ii
Dirk Mensken
Rufken en Goesen Peetsen "
ii
Reters Kynder
van
ii
Jan van Wissem
Remunde
ti
Jan Vetlogen
Venle
ii
Heyn Pulken
n
ii
ii
Hen Tangh
ti
n
Harman van Eerd
ii
n
Jan van Lom
ti
Remunde
Willem van Osen
ii
Gheryt Vos
Venle
M
ti
Heyn Bob
ii
ii
Harman Berck
it
ii
Cliken

calen, leyen
hout
haver
hout

1 gld 12 gr
7 tt 15 "
17 "
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M

3
7
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1

ii

2

ii

1

n

1

ii

3
3
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calen, steen
haver
saut
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saut
calen
n
hout
saut
tt
ti

calen
calc
gezaagd hout
calen, leyen

2
1
1
10
2

tt

ii
it
ii
tt
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H

ti
it

ii

»

26 "
20 "
32 »
18 "
11 "
20 "
24 "
21 "
5 "
25 "
16 "
22 "
28 "
25 "
30 "

rogge

9 "
28
29
32

"
"
"

Westermann p 180/86.
1381.

1394 april 4.
ambrofi-us
Frederik van Wevelinghoven, heer van Grebben, en Isabella, echtelieden, en Gerhard van Baersdonk, heren van Vorst, geven aan Reiner van Holthusen voormalig gemeenteland in erfpacht ten gunste
van de kerk van Vorst.
Maasgouw 1890 p 67.

1382.

1394 mei 2.
Herman van der Horst, ridder, en Richmoit, echtelieden, doen afstand van de keurmede van de hof te Steynhuyssen, eigendom van
Mathis en Druda van Ruremonde, burgers te Keulen.
Diersfordt p 24.

1382A. 1394 mei 4.
des neysten manendage na des heyligen crucendage inventio
Voor Rutger van Bomel, richter, en schepen te Geldern, verkoopt
mr. Johan Worchem Evertssoen aan Herman van Boytbergh en Yde,
echtelieden, zijn recht op huis en erf aan de Steenstrate, vroeger van Rutger Polems.
Scheres nr 1171.

1383.

1394 (vódr mei 22)
Willem en Arnt van Krekenbeeck, gebroeders, verkopen aan Willem, hertog van Gelre en Gulik, al hun recht en vordering op de
heerlijkheid Arcen (Arssen), na dode Otte van Buren, heer te
Arcen.
Doorninck, acten 1377/97 P 67/8.

1384.

1394 (vermoedelijk vóór mei 22).
Willem hertog van Gelre en Gulik verklaart aan Willem van Crikenbeeck 1000 Gelderse goudguldens schuldig te zijn en stelt
hem daarvoor als richter en ambtman van stad en land van Erkelenz, met recht de breuken tot 5 mark zelf te behouden en uit
de breuken boven 5 mark mag hij jaarlijks 50 gulden nemen.
Zijn tractement bedraagt 100 Gelderse guldens; hij zal niet
ontzet worden dan na terugbetaling van de hoofdsom.
Doorninck, acten 1377/97 p 56/8.

1385.

1394 mei 22.
(De hertog van Gelre en Gulik) laat ridderschap en knapen en
ambtman, richter, schepenen en allen, die wonen in zijn land
van Arcen (Arssen) weten, dat hij Johan van Hoenslaer genaamd
van den Velde, raad, heeft bevolen het land van Arcen te besturen.
Doorninck, acten 1377/97 p 116/7.

1386.

1394 juni 1.
Overeenkomst tussen Willem hertog van Gelre en zijn broer
Reinald van Gulik, waarbij laatstgenoemde in leen ontvangt
burcht en stad Münstereifel met het ambt, ambt Norvenich, de
stad Euskirchen en het ambt Kessel met het halve huis en dorp
Horst. Na de dood van hun moeder mag Reinald een keus maken
uit de sloten en landen Caster, Grevenbroich of Bruggen, terwijl ïïengbach tussen beide broers gemeen zal zijn. De hertog
zal de kosten van Reinalds gevangenschap betalen aan de heer
van Schoonvorst.
Medezegelaar o.a.: stad Roermond en Johan van Hoentzeler genaamd van den Velde, ridder.
Nijhoff III - 190.

1387.

1394 juni 8.
Willem hertog van Gelre vergunt aan die van Venlo, te Mook
slechts halve tol te betalen, die naar Ravenstein verlegd is.
Aangezien de tol te Ravenstein half behoort aan zijn neef

Reinald van Valkenburg, heer van B o m en Sittard, gedurende
diens leven, zullen zij aan Reinald ^ en aan de hertog -3- van
het volle tarief betalen. Indien de tol bezwaard wordt, kunnen die van Venlo niet gekort worden in hun rechten.
Getuigen o.a.: Elbert van Eyll.
Venlo inventaris nr 32.
1388.

1394 .juni 15.
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) beleent Emont van Endelstorp, ridder, met diens Huis en slot Wildenberg c a . , dat daar
gebouwd (getymmert) is of nog gebouwd wordt; idem Gripinchaven
met de voorburcht binnen de gracht en het Huis te Berge met
voorburcht, als open huizen.
Aanwezig de leenmannen: Henrich van Wickrade, Werner Humpes,
Werner Buffel, ridders, Gotscalck van Herne en Herman van Mekeren Udensoen, knapen.
Leenacten 1376-1402 p 88/9.

1389.

1394 juli 1.
Willem van Vlatten verklaart de tienden van der Gracht in het
kerspel Dremmen van Johan van Loon, heer van Heinsberg en Dalenbroek, in leen te hebben ontvangen.
Domsta II p 73.

1390.

1394 juli 12.
Johan van Loon, heer van Heinsberg, beleent N. met de hof te
Horst bij Porselen.
Selfkantkreis 1953 p 33.

1390A. 1394 november 24.
op sente kathrynenavonde der heyligen jonfrouwen
Jacob Holtappel en Alert, echtelieden, ontvangen van Elbert
van Eyle Evertszoon het goed oppen Raede c.a. als lijfgewinsgoed.
Oorkonders: zes laatschepenen.
Zegelaars: twee schepenen van Geldern.
Scheres nr 1520.
1391. 1394.
Johan van Honselaer genaamd van den Velde is buitenburger en
leenman der stad Keulen en leenman van Aken; hij krijgt deswege
van de stad Keulen 's jaars 100 mark. In 1399 woont hij in Keulen.
Frankewitz p 188.

1

392. H 2 4 .
Willem hertog van Gelre ontslaat Werner inghen Have, bastaard,
clericus, uit drostambt Geldern uit horigheid. Indien hij binnen 10 jaren geen priesterwijding heeft ontvangen, wordt hij
weer horig.
Veröffentl. Historischer Verein Geldern nr 31 p 15»

1393.

1394/95 juli 13 - juni 13.
Rekening tol van Ravenstein:
J Arnt Thijssoin
J
Hen Tepper ,
van Remunde
J
Heyne Lomme
"" Venle
' Thijs van Megen
' Hermen van Neer •
JMaes van Rueremunde •
i Heynken van Nyell •
J Peter Palinc
-

n

11

•> Tijs van Megen
,/ Reyner Vullirf'c
' Heyne Lomme
* Peter Palinc
J Jan van Meer
J Tijs van Megen
•1 Heinken van Oyl
i Johannes van Lomme
* Hein Tepper
4 Jan van Wissein
J
Meensken van Ruremunde
J Hein Lomme
J Willem van Osen
V Deric van Wissein F
>/ Jan van Wissein
Coen die Verwer .
Westermanjip 187/202.
1394.

calc en calen
n

11

zalt
calc " "
calen
ael
sout
calc
oil
haver
faitseel
wede, rogge, calen
calc
haver
calc
11

haveren
hout
11
11

weed, calen
hout

1 gld 10gr
25 "
3 "
10
1

9

1
1

12
29
15
10
8
17
26
8'
2
2

2

10

5
1

7
3
3
8
2

5
3 oliestenen en planken

1

6

20
3
12
20

1394 october 6.
Willem van Gulik, hertog van Gelre en Gulik, bekent door Ruprecht,
paltsgraaf bij de Rijn, te zijn beleend met de lenen, die zijn
voorouders als hertog van Gulik van de paltsgraven in leen hielden, welke goederen worden opgesomd.
Doorninck, acten 1377/97 P 52/6.

1395.

1394/95.
Tolrekening van de oude en nieuwe tol te Zaltbommel: o.a.
Hein Kraecht
Henric Vincke
Bette Vos
Noude van Stralen
Derich Münsken
Arnt Thüssoen
Johan Enckerken
Johan van Stralen
Arnt Thüssoen
Johan PulIe
Hein Lumme
Derich Minsken
Heinken van 01e
Jacob Seldenbach

van Venlo
ii
n
Tl

ii

11

ii

11

ii

II

M

II

t!

II

tl

II

II

II

1!

II
II

100 kalk
4 karren wede
5 voeder wijn
2-g- last bier
12 karren wede
6
"
"
8
"
"
6 last haring
50 zout
50
6 karren wede

Ruremunde
n

50 zout+1 schip
50

p 92
f!

98
142
144
145
145
150
153
156
156

Westermam p 92/156.
1396.

1394/95.
Tolrekening Tiel o.a.:
bier en boter

Dirc van Rotberch van Goch

P 53
grati

Westermann p 53/89»
1397. 1394/95.
Tolrekening Lobith o.a.:
26
24
20
27
11

april 1394: die van Goch met gewande
mei Johannes van Kessel van weyte
september Jan van Hoernborgh van appelen
Johan van Wülre 9 voeder wijn
n
11
" 1 1
"
"
october
11

11

" 1 1

1 november
11
22
6

"

"

Heynr van Nuel 16
"
"
die van Goch met gewande
Johan van Wülre 20 voeder wijn
"
december Ploenys Hoemburg 9 "
+ appelen
Johan van Wülre 16 "
"

Westermann p 4/23»
1398. 1394/97.
Goswin Spede, drost te Geldern.
Fahne; Spede nr 50.

4
6
14
15
-17
18
19
21
22
23
23

1399.

1394 - 1458.
Gelders leen ten Zutphensen rechte "een hoeve land met bos,
broek, hoog en laag gelegen bij Pleze',' verheven door:
- 1394 en 1403: Johan van Berenbroeck;
- 1424 '• Henrick van Berenbroick dit goed in het kerspel van
Asperden;
- 1430 : idem "den hoff tot Roey ende een to Pleze";
- 1458 '• Loeff van Berenbroeck, erfgenaam zijns broeders Henrick.
Uitheemse lenen p 100.

1400.

1394 - 1550.
Leenmannen van het graafschap (hertogdom) Kleef van de weerd
bij Huessen, genaamd de Pleye of Hermansweerd met visserij in
de Rijn, weiden, aanwas en afwas, ten Zutphensen rechte, te
verheergewaden met £1:
- 1394 februari 16: Derick van Vlodrop namens Agnese, vrouwe
van Vlodrop;
- 1394
"
": Otto van Buren neemt de helft van Agnese
van haar in achterleen wegens scheiding
der goederen van Goedern van Hacvoirde;
- 1395
"
3: Derick van Vlodrop namens Agnese, vrouwe
van Vlodorp;
- 1398 december 28: Rutger van Vlodorp onder voorbehoud van
toestemming zijns broeders Dideric van
Vlodorp;
- 1401
"
24: Derick van Vlodorp doet afstand;
- 1419 januari 29 : leeftocht voor Elsbe van Wachtendonk
door Rutger van Vlodorpe op de halve Plei- 1445 : Wilhem van Goer na dode Rutger van Vlodorp;
„de
- 1451 : leeftocht voor Bele van Obbendorp, vrouw van Wilhelm
van Goer;
- 1461 : Dirk van Bronkhorst en Batenburg wegens huwelijk met
Elisabeth van Goor, hun dochter;
- 1471 maart 21 :
Johan van Moinfort, ridder;
- 1495 october 16 : Goedert van Drachenfels als man van Elizabeth van Montfort Johansdochter;
- 1500 november 21: verkoop van een rente van 42 goudguldens
door Godart van Drachenfels aan Steven van
Wilack, ridder;
- 1513 april 25
: Willem van Kessel ten behoeve van Elisabeth
van Montfort, weduwe Gadert van Drachenfels
en haar kinderen;
- 1523 october 25 : Willem van Vlodorp voor zijn vrouw Elisabeth
van Montfort;

1533 maart 20

: Dirk heer te Milendonk, ambtman te Ruhrort
voor zijn schoonmoeder Elisabeth van Montfort, weduwe van Willem van Vlodorp;
1540 juni 2
: dezelve;
1550 februari 7: na dode Diederick heer te Milendonk diens
zoon Gaedert van Milendonk te Goor, nadat
zijn oudste broer Diederich heer te Milen- , aomc aistana aeea.
O- o n

1401.

1394 - 1556.

^

Beleningen met het Gelders leen: slot tot Hillenrade binnen
den grave en dat huys tot Swalmen binnen den grave:
1394 januari 10 : Deric van Eze (Oist);
1402 : Derick van Oist;
1406 : Johan van Oest ontvangt huis en hofstad met gracht en
singelgracht te Hillenraad met de bouwhof en wat daarbij
behoort, zoals zijn vader dat bezat;
1460 : Derck van Oist erfgenaam van zijn vader Johan ontvangt
het huis te Hillenraad binnen zijn grachten. Idem ontvangt hij namens zijn zuster het huis te Swalmen;
1465 : idem;
1484 : de kinderen van Oist ontvangen huis en burcht Hillenrade; hulder (namens hen) is Peter van Eggeneade;
1487 : Arn(ol)t Schenck van Nydeggen na dode Peter voornoemd
ontvangt de burcht te Hillenraad volgens inhoud zijner
huwelijksvoorwaarden;
1528 mei 5
: Christopher Schenck van Nydeggen is erfgenaam
van zijn moeder Ysabel van Oest;
1539 april 13 : idem; eed vernieuwd;
1554 juli 11 : zijn minderjarige kinderen beleend; hulder namens hen is hun oom Johan Schenk van Nydeggen;
1556 juni 1
: Arn(ol)t Schenck (van Nydeggen) vernieuwt eed.
Gelderse leenregisters Overkwartier p 108 en bijvoegsel p 5*
1402.

1395 januari 6.
Walraven van Merode, voogd te Güsten, en 19 verdere personen
worden losledige mannen van de hertog van Berg en diens zoon
Adolf.
Zegelaars: Karsil van Palant, heer van Breidenbend, Hendrik
van Hüchelhoven, schout te Eschweiler, Johan van Kinzweiler
en Johan van Einenberg.
Domsta I p 53.

1402A. 1395 maart 28.
des sonnendaichs in der vasten als men in der kyrken senct
judica
Sander van Eyle ontslaat Herman en Johan van Boytbergh, ge-

broeders, van borgstelling bij Geryt van Boycholt, vader van
Sanders vrouw.
Scheres nr 1173.
1403.

1395 april 18.
Derk van der Keidonk, Steven van Herteveldt, Helmich,Henrich,
Wasmelt en Rychart van Sehevic, gebroederen, Wolter van Eil,
Ywen van Berenbroick, Jean van Elswiek, Arnt van Plese, Derk
ingen Bogum enz. verklaren, dat Maes van Bellinchaven de koop
van Wynand Schenk van Nyddeggen verkregen heeft.
Schloss Haag; Afferden nr 134.

1404.

1395 mei 14.
Arndt van Berenbroick en zoons Johan en Roelken verkopen aan
Geherhardus van der Stege een turfland bij de Rodendijk bij
het stadsveen van Sonsbeck.
Medezegelaar Louf van Hoinzeler Elbertszoon.
Diersfordt p 25.

1405.

1395 mei 15.
Willem hertog van Gelre staat het dorp Straelen toe, de accijnsen op wijn, brood, bier, vlees en andere levensmiddelen
te verhogen en tevens een weggeld te heffen in het ambt Straelen. De opbrengst dient na overleg met de ambtman tot aanleg
van de stedelijke vestingwerken.
Aanwezig: de raden Johannes de Velde, ridder, en Elbertus de
Eyl, knape.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 48 noot 20; Frankewitz p 394/5;
Geldrischer Heimatkalender 1978 p 79.

1406.

1395 juni 24.
up sinte jansdach baptiste in den soemer
Reynout van Gulik en Gelre, heer te Münstereifel, schenkt Johannes en Diederik van den Wyer, gebroeders, en hun erfgenamen,
hun erf en goed in het kerspel van (Maas-)brede, te weten de
hof bij Haerenvenne, die Johannes en Diederik van Reynout in
erfcijns houden, met de hof genaamd Borbrucke bij de heerbaan
en het goed Overbrucke; alles in het kerspel (Maas-)bree, te
bezitten schat- en bedevrij als ware het een riddermatig goed.
Keverberg 26; Publications XVI p 86/7.

1406A. 1395 october 31.
op alreheiligenavendt
Derich ten Haeve en Jutke, echtelieden, verkopen aan Elbert

van Eyle Evertszoon 7Ü? "Ge-lreschen heren Grate" .
Oorkonders: richter en schepenen van Geldern.
Scheres nr 1351.
1406B. 1395 november 30.
des neysten dinxdaghe na sente Katherinendage
Wilhem Othe die Alde zal Elbert van Eyle schadeloos houden wegens borg staan en voor Luef van Ysshem.
Oorkonders;; schepenen van Geldern.
Scheres nr 1475.
I406C. 1395 december 2.
Graaf van Holland beleent Marie, dochter van de graaf van Sayn,
weduwe van Arnold van Randenrath, ridder, met de leeftocht, waarmee Arnold haar had voorzien. De graaf verklaart, dat het goed
Kleinenbroich sedert onheugelijke tijden van Holland in leen
gaat.
Quadflieg; Randenrath p 17.
1407.

1395 december 12.
zondag voor St lucia
Huwelijkse voorwaarden tussen Sibrecht, zoon van Mathijs van Kessel (op 't Over), ridder, en Catharina, en Bela van Groesbeek,
oudste dochter van Dederick.
Sibrecht krijgt een hoeve te Hinsbeck, een hoeve te Grefrath, en
25 paar koren uit de tiend te Kessel; Bela ontvangt 2600 Gelderse guldens.
Magen en huwelijksvrienden: Johan van Broeckhuysen, Jan heer van
Kessel, neef van de bruidegom, Seger van Groesbeek, ridder, heer
te Hoemen, Werenbrecht, heer te tTbbergen.
Keverberg (28); Publications XVI p 136, 103.

1407A. 1395 december 12.
(sonnendachs voer sencte luciendach)
Dederick van Groesbeek geeft Sybert van Kessel 2600 Gelderse guldens (bruidsschat) binnen een jaar na voltrekking van het huwelijk met zijn dochter Bela van Groesbeek. Mathijs van Kessel zal
zijn zoon Sybert in bezit stellen van de hof te Hynsbeck en die
te Grefrath en van de goederen van Mathijs' moeder z al hij Sybert
en Bele voorzien van 25 paar koren 's jaars uit de tiend te Kessel.
Keverberg (28).

1407B. 1395 december H.
vigiiia nycolai episcopus
Voor richter en schepenen van Geldern verkopen Derich ten Haeve
en Picke, echtelieden, aan Harsen van Boytbergh een jaarrente
van 2 schelling uit huis en erf aan de Steenstraat, vroeger van
Rutger Palems.
Scheres nr 1172.
1408. 1396 maart 1.
Scheiffart van Merode en zijn zuster Margaretha van Merode, vrouwe van Cranendonk en van Septfontaines, geven Philips (de Stoute),
hertog van Bourgondië kwijting wegens lossing van de pandsom van
(het kasteleinschap van ) Millen, Gangelt en Waldfeucht.
Uyttebrouck p 84.
1409.

1396 maart 19.
zondag na halfvasten
Simon graaf van Salm, heer te Born en Sittard, verklaart, dat Jan'
van Loon, heer van Heinsberg, de inkomsten van de tollen te Heppenert, Linne, Poll en Buggenum mag genieten.
Publications IV p 299.

1410.

1396 mei 30.
Engelbrecht van Orsbeck, ridder, Ida en hun zoons Willem en Engelbrecht, vestigen een rente van 20 gulden wegens een lening
van 200 gulden, gaande uit de hof te Gennep in het kerspel Oedt
ten behoeve van Heinrich van Vrymersheym.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 243.

1411.

1396 .juni 16.
Philips, hertog van Bourgondië, bevestigt het verdrag van 1 maart
1396 met Johan van Loon heer te Heinsberg, waarna Johan tegen betaling van 1000 gulden het hertogdom Limburg zal beschermen.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 244.

1412.

1396 juni 19.
Johanna, hertogin van Brabant, staat hertog Philips van Bourgondië voor 8000 francs af o.a. Wassenberg, Millen, Gangelt en Waldfeucht.
Verkooren: Chartes et Cartulaires III - II nr 7006.

1413.

1396 .juli 14.
Johannes van Boicholt wijlen Gerardszoon pacht van het kapittel te Xanten voor 16 jaren de stiftshof te Nederamern op zekere beperkende voorwaarden tegen 41 gouden schilden 's jaars.
Borgen: Sander van Kedichoven, ridder, Johan van Wachtendunck,
Johan de Horbeeck en Conrad de Dreven, knapen.
Wilkes p 160.

1414.

1396 augustus 8.
Overlijdt Catharina van Hulsberg, weduwe van Sibert van Kessel,
ridder^ ; zij vermaakt aan de pastoor van Kessel een malder tarwe ' s jaars voor een jaargetijde op het altaar van St. Miehaël.
Maasgouw I897 p 19.
1) hun zoon: Mathijs van Kessel, ridder, overleden 31 —10—1416^
gehuwd met Hildegonde van Kriekenbeek, overleden 1412, waaruit kinderen: Johan, Margaretha gehuwd met Pilgrum van der
Kuylen, Sibert gehuwd met Bela van Groesbeek.
(Maasgouw 1897 p 20)

1415. 1396.
De rector van de parochiekerk te St. Anton-Amern verklaart,
geen recht te hebben op de schuur binnen "der Dos" en woning
van de pastoor genaamd de Wedeme , aangezien die behoort tot
de hof van het kapittel van Xanten is gebouwd met toestemming
van wijlen Gerhart Spede.
Wilkes; Xanten.
1) wedum = pastoreel huis: cf Eg Slanghen: Bijdragen tot de
geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg.
A'dam/Sittard 1865 p 134.
1416.

1396 - 1412.
Peter van der Maas studeert in1396 te Keulen en is in 1407 pastoor te Waldniel, in 1412 pastoor te Maasniel en deken van het
dekenaat Wassenberg.
Heinrichs p 239-

1416A. 1397 februari 2.
Elbert van Eyl Evertszoon, keukenmeester van de hertog van Gelre en Gulik, sticht in de kerk van Geldern 2 kaarsen van£4 op
O.L.V. Annuntio, Visitatio, Assumptio, Nativitas en Conceptionis.
Oorkonders: richter en schepenen van Geldern.
Scheres nr 1509.

1417.

1397 mei 18.
Gewapende ambachten van Luik vertrekken uit Maastricht en voegen zich bij de Brabanders; zij verwoesten het stadje Echt, maar
op de terugtocht worden ze (door Gelre en Gulik) geslagen bij
Meerssen.
Publications XI p 271/2.

1418.

1397 juni 7.
Slag bij Kleverham tussen 1° Adolf graaf van Kleef, Dirk graaf
van der Mark en Frederik graaf van Meurs tegen 2° Willem hertog
van Berg en vele bondgenoten.
Partij 2 wordt verslagen.
Onder de gevangenen: ,
Reinald van Gulik (later hertog van Gelre en Gulik), Gerhard
graaf van Sayn, Johan graaf van Salm, Gumprecht graaf van Heuenahr, Johan van Loon heer van Heinsberg, de heer van Heifferscheid, Frederik Schenk, Herman van Boedberg, Johan van Wyenhorst, vader en.zoon, Herman Lievendahl,'Engelbert van Oirsbeck,
Dirk van Wye, Johan en Nicolaas Hoen, Werner van Pallandt, Goswin Beghien, Godert van Bongard, Scheiffart de Jongere, Willem
van Vlatten, Johan van Gymnieh, Johan Schellart van Obbendorf,"
Arnold van Stein, ridders.
Annalen Historischer Verein Niederrhein 9 - 10 P 97/8.

1419. 1397.
-1

Item (1397) doen troc't heer van Brabant van Rumonde in Gelderland in september ende men was toen ter tijd berrende in 't
lant van Gulik tot voir Aeken toe.
Publications II p 437.
1) inlas: juni 21 en later.
1420.

1397 juni 24.
Willem, heer van Horn, Altena en Kortessem, beleent Herman van
Boedberg met een rente van 18 rijnsguldens gaande uit Maasland.
Schloss Haag nr 3484.

1421.

1397 september.
Leodienses vero progressi sunt ad patriam Gelriensem et post
multa damna quae hostibus intulerant villam munitam vocabulo
Echt funditus destruxerunt, campanas ecclesiae et jocalia multa inde reportantes.
Publications IV p 69.

1422.

1397 september.
Luikse troepen nemen Echt in en verbranden het; de buit wordt
verdeeld. De grote klok wordt .door het ambacht der goud- en
zilversmeden van Luik geschonken aan de Luikse kerk van O.L.V.
aux Fons.
Maasgouw 1879 p 117.

1423.

1397 october 8.
Johan, Otto en Alaert van Buren Johanzoons verpachten met toestemming van hun moeder Ghertrudis aan Dirck Moeren te Venlo en
Gebel, echtelieden, hun landen te Boedonck in het kerspel Velden voor 6 jaren.
Verslagen *s Rijks Oude Archieven 1952 p 101.

1424.

1397 november 30.
Jacob heer te Mirlaar verklaart geen recht meer te he ,-bben op
(1/3 van ) de heerlijkheid Afferden, leenroerig van Kuik, en
zal Sybrecht van Blitterswijck in het bezit daarvan niet storen;
hij herhaalt die belofte voor Johan van Bruechuysen en Reynart
van Buerla, leenmannen van Kuik.
Medezegelaars: Jan heer te Milendonk, broer, en Rolman van Arendael, heer te Well, neef van de oorkonder.
Schenk p 20/1; Maasgouw 1899 P 75/6.

1424A. 1397 december 25.
des neesten dinx dages na sente thomaes des heiligen apostels
Johan van Hoenselair genaamd van der Velde, ridder, verklaart,
dat hij 600 rijnsguldens heeft bestemd voor de bouw van zijn
kapel ten Velde (bij Kempen) en stelt deswege 400 rijnsguldens
ter beschikking van Johan up Gastendonck, Goissen Speden van
Langenvelt, Hermen van Boytberch en Elbert van Eyle Everssoen.
Scheres nr 2365.
1425.

1397.
De stad Geldern bezit 21 donderbussen en 250 daarbij behorende
kogels (donrecloeten), 41 pond lood, 13 pond buskruit en 500
pijlen.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 51•

1426.

1397.
Wilhem, heer te Bruechusen, ridder, Heinryck, heer te Wickeraede, ridder, Johan van Kessel, ridder, Mathijs van Kessel,

ridder, Zibrecht heer te Blitterswijck, Johan Wilhemsz van
Bruechusen, oorkonden als scheidslieden gescheiden te hebben
Nese, weduwe van Dirck van der Donck, en hun kinderen Claes,
Johan, Dirck, Lysbette en Griete:
- Johan ontvangt kerk en pastoraat van Sevenum (Zevenheim),
zoals hij die al bezit;
- Dirck zal 1000 Gelderse guldens krijgen bij meerderjarigheid, waarvoor de twee molens te Sevenum als onderpand
staan of een lijfrente van 100 gelijke guldens;
-Lysbet krijgt 800 Gelderse guldens, waarvoor de hof Kruchaem pand staat, als bruidsschat, en 200 Gelderse guldens ineens of 20 Gelderse guldens lijfrente;
- Griet krijgt de hof te Hersell in het kerspel Heringen en
200 Gelderse guldens of 20 lijfrente;
- Nese, de weduwe, behoudt 75 Gelderse guldens lijfrente als
weduwegoed, gaande uit de tienden te Sevenum;
- Claes, de oudste zoon, erft alle overige goederen, behoudens de eerder gemelde verplichtingen.
PSHAL XXIV p 92/3.
1427. 1397.
Herman van Lyvendael, ridder, en Bele, echtelieden, verkopen
hun eigen goed oppen Rade (te Pont tussen de beide Niersen)
aan Elbert van Eyll Evertszoon.
Frankewitz p 319»
1428.

1398 januari 17.
op sint anthonisdach
Roelman van Arendaill, heer te Well, en Aleyt van Arendaill,
vrouwe te Well, echtelieden, geven Goossen en Jan van Bergen,
gebroeders, 6 morgen land op Boedonck te Bergen ten behoeve
van Jan's hof te Bergen.
Beiden zegelen.
Limburgs Jaarboek XII p 129.

1429.

1398 januari 23.
Reinald van Gulik zal aan de graaf van Kleef wegens zijn nederlaag en gevangenschap bij Kleverham (1397 juni 7» regest
nr 1418) 25.500 schilden in termijnen betalen. Indien hij zijn
broer Willem opvolgt als hertog van Gulik en Gelre, zal hij
binnen 6 maanden in Altena binnen rijden, als Adolf van Kleef
dat verlangt en daar blijven, totdat hij 100.000 schild in geld
of pandschappen heeft betaald; hij doet afstand van Emmerik,
dat al aan de graaf van Kleef verpand is; hij zweert oorvede.
Annalen Historischer Verein Niederrhein 9 - 10 p 102.

1429A. 1598 .januari 26.
Aleyt van Berghe, dochter van Deryc van Berghe, weduwe van Johan van Eyl op Gastendonck, verklaart van Elbert van Eyl Evertszoon namens de hertog van Gelr.e en Gulik 255 gulden ontvangen
te hebben, die wijlen haar man had uitgegeven om de windmolen
van Aldekerk te maken.
Medezegelaars: haar vader en haar broer Reyner van Berghe.
Scheres nr 1476.
1430.

1398 april 1 - 6.
Hertog Willem van Gelre en Gulik bevindt zich te Swalmen. Op
bevel van de keukenmeester Eilbrecht van Eyl komt (ffendxjü^ van
Wyenhorst, ambtman van Kriekenbeek, met 14 lansen en 36 paarden naar hem toe.

.
n^
WoJuiZ ƒ

Grefrath p 25.
143L

1398 april 16.
Godart Buffel van Berlesberch, ridder, en zijn vrouw Aleyt,
beloven Goedart van den Broiche in het bezit te stellen van
de aan hem verkochte halve tiend te Waldfeucht.
Schloss Haag nr 4990.

1432.

1598 na mei 25.
Inval van groot leger van Brabanders en Luikenaren in het Gelderse: belegerenïïieuwstad,dat door de Geldersen zelf in brand
wordt gestoken en verlaten; het leger trekt verder en belegert
Roermond (vermoedelijk eind juni).
Montfort p 29-33.

1433.

1398 na mei 25.
Item in 't selve jaer (1398) doen trocken tegader die van Brabant metten lande van Ludiek wederom te Gelderland ende Overmase ende slechten die Nustadt ende belagten Rurmunde ende pilleerden desselve stad metten grave van Simpol (Saint Pol).
Publications II p 437.

1433A. 1398 juni 21 en later.
Een Brabants leger onder Reinald van Schoonvorst en een Luiks
leger onder de elect Jan van Beieren verenigen zich op 21 juni
te Maastricht; ze vallenïïieuwstadaan en veroveren en verbranden het op 24 juni. Vervolgens, na Linnich en Aldenhoven ge-

plunderd te hebben, begeven ze zich op 26 juni ter belegering
van Roermond. De belegeringswerkzaamheden vorderen snel en de
stad was zeker gevallen, als de elect geen oor had geleend aan
de vredesvoorstellen van hertog (Willem) van Gelre, die zijn
zwager was en zich bevond op de burcht te Montfort.
De Luikenaren trekken zich terug en daarna moeten de Brabanders
zich ook terugtrekken.
Publications XI p 271/2.
1434.

(1398),
Unde eodem anno Leodiensis Brabantinis contro ducem Gelrie (helium gerentibus) eidem inimicicias tetenderunt. Convenientibus
igitur ipsis Brabantinis cum domino de Sympol, quem dudum dux
de ducatu Lutzellenburgensi ut prescribitur expuleat, ac Leodiensibus cum Johanne de Bavaria eorum electo sive episcopo ipsius ducis uxoris germano aliisque multis terrarum principibus per
pontem Trajecti Superioris in pregravi multitudine videlicet ducentorum en quinque milium hominum in vigilia sanctorum Petri et
Pauli apostplorum, devastato opido Nyerstaet, civitatem Rumundensem tune pestilencia causante habitatoribus multipliciter evacuatam undique per gyrum vallaverunt et terribilibus machinis, fundibularii, bombardis, ceteris diversis instrumentis bellicis die
ac nocte gravissime infestarunt unversa in circitui igne devas-'
tando. Erant autem in eadem civitate octingenti ex Gelrensibus
et Juliacensibus electi viri militares in rebus bellicis experti per ducem civibus adiuncti, scilicet dominus Reynerus de Borre dominus de Wevelichave, nobilis, dominus Johannes de Telde
capitaneus, dominus de Meire (=Hubert van Culenborch heer van
Boxmeer, 1388-1446) ac dominus de Alpen cum duobus fratribus
(Gerard heer van Alpen en zijn broers Gumprecht, voogd van Keulen, en Rutger, heer van Gorsterp) et ceteri et ultra ducenti
Anglici, quos rex miserat duci Wilhelmo. Qui inimicos sepius aggredientes magnifice restiterunt eisdem; quoscumque tarnen c-eperant iuxta fluviolem Rore in ramis sive extensoriis pannificum
suspendio interimerunt, quod cernentes adversarii eis appropinquare timuerunt. Per ipsius ducis exercitum de Brabantinis et
Leodiensibus octava Petri et Pauli in quodam conflictu quadriginta fuerunt interemphi. Comes de Sympol, qui cum Brabantinis
venerat et eis auxilian do quingentos lanceatos viros militares
regni Prancie extreme decoratos adduxerat se circa ipsam obsidionem non proficere (cernens) cum eisdem omnisdem Leodiensibus,
in obsidione cremato tarnen et destructo opido Linnich per pontem Traiectensem qua venerat confuse regrediebatur. Leodienses
denique ipsam obsidionem ad tres vel quatuor dies post Brabantinorum recessum continuantes cum duce Wilhelmo in castro Montfort
per durante componentes circa festum Margarite (20 juli), quod
habet evenire secundum ordinarium Romanum et kalendarium, sic
duravit obsidio per tres septimanas, ut habetur in cronicis recesserunt. In brevi tarnen depost causa emende iniuriarum duci

et suis a Brabantinis, ut prefertur illatarum maxime pecuniarum quantitate per ducem ab eisdem recepta pax inter eos integra est reformata. Sique Ruermundensis civitas, tot milibus
circum data, Deo protegente facta est libera. Huius occasione
obsidionis collegium Montis Odilie olim per Hungerum episeopum Traiectensem tempore Lotharii primi imperatoris fundatum
ob dictorum adversariorum incursione inter muros Ruermundenses
ad ecclesiam. sancti Spiritus est translatum.
De Gelderse kroniek van Willem van Berchem; Werken Gelre nr 24
P 43/4.
1435.

1398 .juni 25.
"due waert verbrant die Nuwestat bij Sittart, van hoen selfs
here den hertoch van Gelre inde van synen hulperen die due daer
laegen. In de soldet hebben gehalden teghen die Luytger mer sy
vluwen."
Chronijk p 14.

1436. 1398.
De Brabanders en Luikenaren belegeren Roermond; op de Weerd
wordt de Geldersman Scas van Kriekenbeek gevangen en het paard
van Arnt Spede wordt doorstoken.
Grefrath p 25.
1437.

1398 september 21.
De bisschop van Luik staat Theodoricus van Oest toe, in zijn
slot Hillenrade missen te laten lezen.
Schloss Haag nr 2316.

1438. 1398.
Rabolt van Breemt, ridder, drost van Montfort, rentmeester van
dat ambt, ontvangt van de stad Erkelenz 62 realen a 24 witpenningen en 10 goede oude schilden en 6 witpenningen, die de stad
op St. Stevensdag schuldig is aan de hertog wegens molen en
gruit.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein V p 91439.

1398 - 1399.
Heinrich van Wickrath, ambtman van Kriekenbeck, houdt heerschouw
over de militaire uitrusting en geoefendheid in wapenen van de
tot weerdienst verplichte ingezetenen van het ambt Kriekenbeck;
18 personen worden beboet met 2 mark. Henne Smeede van Lobberich

die als ruiter dienstplicht had, krijgt 4 gulden boete, omdat
hij geen paard heeft. Dirich Seat van Grefrath, die geweigerd
had dienst voor de landsheer te doen, wordt beboet met 24 gulden.
Grefrath p 36.
1440.

1398 - 1419.
Marten van Lieck, van Huis Oberlieck bij Heinsberg, gehuwd met
een zuster van de commandeur der Duitse Orde te Sierstorf, Dirk
van Havert, heeft ook het Keuls leen Muschenbroek (nu Muschemig)
bij Heerlen.
Selfkantkreis 1954 P 21/2.

U40A. 1399 maart 12.
*
des neesten guedensdaichs na halfvasten als men in den kyrken
senct letare jherusalem
Henrich van Darth en Hadewich, echtelieden, verkopen aan Elbrecht
van Eyle Everartszoon een land, genaamd het Lange Veld.
Oorkonders: richter en schepenen van Pont.
Scheres nr 1587,
1441.

1399 juni 9.
Onder de scheidslieden in de geschillen tussen Johanna hertogin
van Brabant en Willem hertog van Gelre en Gulik, die te Ravenstein bijeenkomen, bevinden zich aan Brabantse zijde o.a. Willem
heer van Kranendonk en aan Gelderse zijde de edelheer Johan heer
van Reifferscheit, Bedbur en Dijck, en Johan van Hoenselaer, genaamd van den Velde, ridder.
Nijhoff III nr 224.

1442.

1399 juni 11.
Johan, Karel, Willem, Aleyd, vrouw van Goedert van Asselt, en
Ida, vrouw van Arnt Spede, kinderen van wijlen van Wyenhorst,
verkopen aan Loef van l(s)sem, hun rechten op tienden in Horstbroek in het gerecht Winnekendonk.
Schloss Haag nr .2677.

1443.

1399 juli 13/1400 juli 13.
Rekening van Goswin Speden, drost van Geldern.
Frankewitz p 395-401.

1444.

1399 juli.
Hendrik graaf van Salm in de Ardennen, Hendrik, Johanna en Maria, zijn wettige kinderen, verklaren ontvangen te hebben van
Andries Suderman, kanunnik van St. Servaas te Maastricht, Johan
van den Hertze, schepen te Maastricht, en Margriet van Vlodorp,
executeurs-testamentair van wijlen Godart van dem Boumgart,
deken van O.L.Vrouw te Aken en kanunnik te Maastricht, een bedrag van 37"è" rijnsguldens wegens Reynoud de Oude heer te Schoonvorst.
Publications XI p 321 .

1444A. 1399 november 11.
des dynstaigs up sent mertynsdach
Goedart,van Mirlar, bastaard, verkoopt met toestemming van Herman van' Lievendale de Jonge, ridder, en diens broer Johan van
Lievendale 32 morgen land aan Elbert van Eyle Evertszoon.
Scheres nr 1579.
1444B. 1399 december 13.
op sente jo(cundus) avonde martiris.
Prederic van Adendonck (?) zal Herman van Boytberg schadeloos
houden wegens bor,g staan bij Maes van Bellichave.
Scheres nr 2366.
1445.

1399 december 21.
Herman van der Horst, zoon van Rabodo, ridder, wordt leenman
van de heer van Heinsberg en maakt zijn burcht Horst bij Liedberg tot open huis.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 250.

1446.

1399De magistraat van Venlo staat de kapel van St. Nicolaas van
het schippersambacht (broederschap) van St. Nicolaas af aan de
Kruisheren.
Publications XCII - XCIII p 261.

1447.

14e eeuw.
Omschrijving van de bijvang (grenzen) van het land Kempen, waaronder behoren Anrath, Krefeld, Willich, Osterath, Fischeln, Kaarst,
leersen, Vorst, St. Thó'nis, Huls, St. Hubert, land Wachtendonk,

Schmalbroich, Kempen en Oedt (mark Kempen).
Wachtendonk p 19.

1448.

1400 januari 5.
Mattheus Peute (niet Peryt), onderpastoor (sic) van de parochiekerk (niet ïï. Geestkerk) van Roermond, verklaart krachtens lastgeving van de bisschop van Luik de stichting van het Kruisherenklooster te "Venlo te hebben voltrokken.
Maasgouw 1880 p 298.

1448A. 1400 januari 28.
des yrsten gunsdages na sente paulusdach
Sander van Wevelichaven en Alit Mans verklaren van Herman van
Buydbergh 30 rozenmoutons te hebben ontvangen ter korting van
hun vordering.
Scheres nr 11751448B. 1400 februari 13.
op sente valentijns avent
Johan van Hoenselair genaamd van den Velde, ridder, zal Herman
van Buetbergh, ridder, Goessen Speden van Langevelt, drost te
Geldern, Johan Speden Johanszoon en Eylbrecht van Eyl Evertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Evert van Wijenhorst, zijn zwager.
Scheres nr 1174.
1449.

1400 vóór maart 7.
Willem hertog van Gelre en Gulik verleent zijn heraut Claes
Heynen, genaamd Gelre, 20 malder rogge venlose maat 's jaars
uit de renten van Venlo, Kriekenbeek en Kessel gedurende diens
leven. Arndt van Lomme, rentmeester van die landen, wordt gelast de lijfrente uit te keren.
Doorninck, acten 1400/04 p 1/2«

1449A. 1400 maart 14.
des sonnendages alsmen singt in der vasten in des heiligen
kirchen reminiscere
Willem hertog van Gelre en Gulik verklaart, dat Elbert van Eyle
Evertszoon rekening gedaan heeft als raad en keukenmeester. De

hertog blijft hem 85*1 oude gouden schilden en 45"ir heren groten
schuldig.
Scheres nr 1352.
U50.

1400 mei 10.
De hertog van Gelre en Gulik doet uitspraak in de geschillen
tussen 1. Engelbrecht van Oersbeke, ridder, en 2. Herman van
Boitberge en Rutger van Ylodrop:
- partij 2 eist van 1. : 300 oude schilden; de hertog bepaalt,
dat dit 30 oude schilden (gedurende het leven van
Engelbrecht) zullen zijn;
"
2 eist van 1. : het erf en goed, dat Fye, hun (?) <l>~^
vrouw, toegevallen zouden zijn van Beerte, haar zuster; de hertog bepaalt, dat het goed van Beerte zal
toevallen aan Engelbrecht; Herman, Rutger en Fye
hebben daarop geen recht;
"
2 spreekt 1. aan terzake van de hof angen Eynde, die
Fye geërfd zou hebben van wijlen haar moeder ? Mechtelde; de hertog bepaalt, dat Herman en Rutger die
hof mogen hebben en gebruiken, behoudens het recht
van Engelbrecht, die hof op St. Maarten af te lossen
met 300 oude schilden binnen nu en 2 jaren;
- het leengoed dat Herman van Boitberge van Engelbrecht zou
krijgen; de hertog bepaalt, dat Engelbrecht dat zal overdragen aan Herman zonder het te behoeven verheergewaden.
Doorninck, acten 1400 - 1404 p 29/31.

1451.

1400 mei 10.

(Geldern, op de burcht)

Vonnis van de hertog van Gelre en Gulik in een geschil tussen
1. Roilman van Arendaill als man van Aleide, dochter van Derich
van Berge, en 2. Johan van Krikenbeke namens zijn vrouw en Beernt
van Eyle als momber van Veerne, zuster van wijlen Johan up-Gastendonck enz.
Doorninck, acten 1400 - 1404 p 32/4.
1452.

1400 mei 12.
Willem, hertog van Gelre en Gulik, beleent Arnt Vyncken met 20
koningsgroten uit de hof te Eckenraide na verkoop van die renten door Gherit van Bairsdonck aan Arnt.
Leenacten 1376 - 1402 p 97/8.

1453.

1400 juni

5-6.

De aartsdiaken van Kempen diocees Luik verklaart, dat Mathias
van Kessel, ridder, een altaar dat zijn moeder Katharina met

toestemming van zijn vader Sibert van Kessel 30 jaren geleden
in de parochiekerk te Kessel had gesticht ter ere van E.H. Michaël en Georgius, begiftigt met een jaarrente van 18 malder
rogge onder zekere voorwaarden.
Jan van Beieren elect van Luik bevestigt de acte.
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1951 P 951454.

1400 augustus 2.
Willem hertog van Gelre en Gulik stelt Bernt van Tiegelen aan
tot bode van Yenlo gedurende diens leven.
Doorninek, acten 1400 - 1404 p 37/8.

1454A. 1400 augustus 23.
des neesten dages na sente bartholomeusdage apostoli
Arnolt, heer te Wachtendonck, verkoopt aan Elbert van Eyll Evertszoon de hof in Aldekerk ingen Raem, genaamd Bachueshof in
de honschap van Steynden.
Oorkonders: voogd en richter en gemene schepenen van Geldernland.
Scheres 1576.
1454B. 1400 september 18.
des neisten saterdag na sente lambertsdach
Goessen Spede van Langevelt, drost te Geldern, kwiteert Elbert
van Eyle Evertszoon en Griete, echtelieden, voor 600 oude schilden, die Elbert zou betalen als bruidsschat voor diens dochter
Katherine, vrouw van Goessen.
Scheres nr 1353.
1454C. 1400 september 25.
des yrsten saterdage na sente matheusdach des heyligen apostels
Fya van den Bergh, dochter van wijlen Sander van Vossem, verklaart aan Herman van Boedbergh, ridder, en Rutger van Vloederp
de 450 moutons heeft gegeven, die haar vader haar schuldig
bleef (??).
Scheres nr H 7 6 .
1455.

1400 october 13.
woensdag na st. victor
Hendrick van Wyenhorst, ambtman van Kriekenbeck, Sibert van Kessel, Struber van Kessel, Sibert van Kriekenbeck en Buff Esel met
hun knechten in Geldern; zij doen mee aan een tocht met Goessen

Spede van Langenfeld in het land van Kleef.
Grefrath p 25.
1456.

1400 october 26.
Willem, hertog van Gelre en Gulik, verklaart aan Heinrich heer •
van der Nyerssen, ridder, 2000 rijnsguldens schuldig te zijn en
stelt hem aan tot ambtman van Kriekenbeek en Venlo op tractement van 200 rijnsguldens. De hertog zal hem of zijn nakomelingen bij zijn vrouw Agnes van Hoemoit niet ontzetten dan na
terugbetaling van de 2000 rijnsguldens.
Doorninck, acten 1400 - 1404 p 47/9.

1457.

H 0 0 october.
Werner Scheiffart van Merode, heer van Hemmersbach en Bornheim, strijdt met Johan heer van Heinsberg en Leeuwenberg bij
Monschau tegen troepen van de abt van Stavelot.
Domsta I p 95*

1458.

1400 december 15.
Kuikse lenen in het land van Kessel geheel of ten dele:
Geisteren, Wanssum, Blitterswijck, Maasbree, Oyen, verder leenmannen, horigen en keurmedige lieden.
Maasgouw 1899 P 52.

1459.

1400 october - 1403.
Willem van Sombreffe, kastelein en seneschalk (=drost) van Wassenberg, opvolger van Bouwdewijn Olivier.
Verkooren; Chartes et Cartulaires III - II nr 7390, 7408, 7.658.

1460.

1400.

„
1

Elbert van Eyl Gaertszoon en Margaretha , echtelieden, geven
hun dochter Catharina, vrouw van Goesen Spede van Langeveld,
drost te Geldern, de Bakhuishof (in Rahm bij Aldekerk), die Elbert gekocht had van Arnold heer van Wachtendonk, als huwelijksgift.
Fahne; Spede nr 55•
©
1) Fahne vermoedt, dat dit Margaretha van Oest is; twee van haar
dochters, Maria en Christina, waren nonnen in 0.L. Vrouwe
Munster te Roermond.
Frankewitz p 320.

1461.

1400.
De parochiekerken van Beegden, Grathem en Heel zijn appendices
van de kerk van Wessem; oorspronkelijk was Heel de moederkerk
van Wessem en mogelijk zijn later Beegden en Grathem aan de pastoor van Wessem als collator gegeven, evenals de tiend te Grathem.
Publications XCVIII - XCIX p 41/2, 44.

1462.c.1400.
In het ambt Linn (Kleefs) liggen de volgende kastelen, adellijke huizen en/of motten (= keurkeulse manlenen):ASollbrüggen,
Neuenhoven *, burcht Linn, Geismühle, Haus Laturn , burcht
Nierst, Gripswald^, Pesch, Hamm, motte Meer, Kollenburg,
Broich, Hülsdonk *•
Kaiser p 133.
1463.c1400.
In de ambten Kempen en Oedtxliggen de volgende kastelen, adellijke Huizen en/of motten (= keurkeulse manlenen):
Huls, Papenburg, Q-astendonk, Broich *, burcht^Kempen, Bremis,
Grundhof * f Donk * , Brempt, Dügkers *, Raedt *, Neersdonk * ,
(=hof ten Eiken), Genneperhof * , Pascher s , Morsches, Routenburg, ASteinfunder, Bisters A , Kampendonk, Schmalbroich ~, Bollwerk * A Hogenpasch *, Morsches, Harbes f, Weibes * , Spee, Heumisch *, Maes, Motte Brühl, Haus Velde ", Fuickers, Gleunes
(Gekindom), Motte Berendonk, Aldenhoven (= Genanes), burcht Oedt,
Dücker, Brimpter.
Kaiser p 133.
1464.c.1400.
Leengoederen verheven voor de mankamer van de abdij Gladbach:
Abelshof (in ambt Kempen), vrij ridderleen;
Berenbroichhof bij de Neersdommer Mühle (ambt Kempen);
Pellandertiend (ambt Kempen);
Altenhof
( "
Oedt );
Brimterhof
( "
"
);
Huis Stockum
( "
"
);
Hoverhof im Hagen"
"
).
Kempen-Krefeld 1968 p 203.
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bezit houdt. Wie geen kerkrecht op het bos heeft, mag er geen
gebruik van maken, behalve twee hopen "toennat" en zij zullen
dood hout kappen in louwmaand en braamaand; Steffenershof te
Rat zal jaarlijks een "alterlakenn" geven in Bracht op het 0.
L.Vrouwe altaar.
GAR handschriften 87 p 28/31.
1468.

1400 - 1440.
Sander van Eyll Wolterssoen:
1400
1425
1431
1437

:
:
:
:

1436 :
1440 :
:
1420 :

verbindt zich met de stad Keulen;
heeft tijnsgoed onder Weeze van Hendrik van Berenbroek;
gerechtsman te Weeze;
Johan van Boedberg en Herman diens zoon zullen hem schadeloos houden;
zegelt verbondsbrief Overkwartier;
is dood;
gehuwd met Ludgarda van Honsseler, die de tiend te Vorst
bij Kevelaer inbracht;
beiden kopen van Johann Spannerbock "pass" bij Goch.

Belonje p 10/11.
1469.

1400 - U 4 8 .
1400 : de parochie Boernhem (=Born bij Bruggen) behoort tot het
dekenaat Wassenberg;
1412 : Willem te Wevelichoven en Alfter, aartsmaarschalk van Keulen, bezit Huis en hof "Borre bij Bruggen" in leen en vernieuwt laatrecht; daarbij worden vele goederen genoemd
o.a. molen en dijk bij Huis Born;
1426 : goederenoptekening van Borne in ambt Bruggen;
1433 : Huis en hof te Born door van Wevelichaven verkocht aan Frederik graaf van Meurs en Sarwerden;
1448 : Huis en hof te Born vallen terug op St. Pantaleon te Keulen, de oude grondheer.
Kempen-Krefeld 1964 p 186.

1470.

1400 - 1581.
Luitenants (stadhouders) der lenen van het Huis H o m :
1400 : Robert van Dursdall;
1441 : Godart van Erp tot Warrenberg, drost van Horn; hij is
in 1487 dood;
1501 : Henric van Barich;
1505 : Barnt N. (Barich ? ) ;
1505 : Pieter van Straelen tot 1517;
1517 : Willem Pyell van Swalmen (of van Swalmen genaamd Pyell)tot
1527;

1518 : Jan van Waes tot 1543; in 1522 drost van H o m , had als
plaatsvervangers-stadhouders:
Willem van Overheyt 1525
Jan Groetmans 1528 en 1536
Jan Scrijvers 1533
Jan van Wijck 1533 en 1536.
1540/48 Arnold Janszoon van Waes; vice-stadhouder is Leonard
van La er 1528/53, in 1548 schout van H o m ;
1549/57 Gilles Schellardt;
1550 : Jan van Erp, drost van H o m ;
1556 : Daniël van Nunhem, drost en stadhouder tot 1572;
1572 : Jan van H o m , drost en stadhouder;
1574/81 Antoine Hanss (Haens of Hauss).
Publications LXV p 337/8.
1471.

1400 - 1784.
Beleningen van het Huis Buggenum te Grathem oi^te-e^-ag&n-, zijnde
Horns leen met de laatbank van Ass (onder Hunsel) idem:
o.a. families de Wilde van Mersen, de Kerckem, Berchgrave d'Altena.
Publications LXV p 375/81.

1472.c.1400 - 1795.
Brockerhof bij Weier kasteel te Bracht (bij Bruggen) een Guliks
zadelleen, verplichtend tot 6 weken en 3 dagen dienst met paard
en harnas op bevel van de landsheer, in bezit van de familie
Ten Broick, bestaat uit huis, hof, schuur, stal en 40 morgen.
Kempen-Krefeld 1959 p 45/47.
1473.

1401 januari 25 (tot Venle).
Willem, hertog van Gelre en Gulik, sticht voor zijn overleden
vrouw Catharina van Beieren een jaargetijde in het Kruisherenklooster der regel van St. Augustinus te Venlo en vestigt daartoe een rente van 10 malder rogge venlose maat, gaande uit de
tiend te Venlo.
Doorninck, acten 1400/04 p 60/61.
Publications XCII - XCIII p 357.

1474.

1401 januari 27.
des neesten donresdages na sente agnetendage der heiliger joncfrouwen
Voor schepenen van Pont verkopen Engelbert van Oirsbeke de Jonge ,

ridder, en Fye, dochter van wijlen Wolter van Voshem, echtelieden, aan Elbert van Eyll Evertzoon en Grijte, echtelieden, 6
morgen land aldaar.
Johan van Yoshem Sanderszoon, bastaard, Rutger van Tatem en Wilhem Kynt, zullen kopers schadeloos houden.
Scheres 1539.
1474A. 1401 februari 3.
des neesten daichs na onser vrouwendach purificatio
Aleyt, dochter van Johan Lepelman, weduwe van Geryt de Man van
Stralen, verklaart van Herman van Boytbergh, ridder, 110 rozenmoutons ontvangen te hebben.
Scheres nr 1177.
1475.

1401 mei 8.

Reinald van Gulik en Gelre, heer te Münstereifel, belooft de ge~m meente van Sevenum (Sevenheym), zoals die nu ligt, niet te verminderen of te verruilen; hij zal de ingezetenen van Sevenum
nimmer meer (om een bijdrage) vragen van die gemeente.
Maasgouw 1881 p 592.
1476.

1401 juni 7.
octaaf van sacramentsdag
Seetze van Brede koopt van Johan die Roever en Griet, dochter
van Brant van Brede, echtelieden, een erfpacht van een malder
rogge.
Maasgouw 1982 p 14.

1476A. 1401 juni 10.
des achtendaghes na des heyligen sacramentsdaeh
Johan die Roever en Griet, dochter van Brand van Brede, echtelieden, verkopen aan Zeetse van Brede Zibrechtssoen een jaarrente van 1 malder rogge, gaande uit een bunder heide te Maasbree.
Namens de vrouw zegelt haar oom Rutger van Brede.
Scheres 665.
1477.

1401 .juni 17.
De wijbisschop van Keulen wijdt een altaar in op de burcht Wissen.
Geldrischer Heimatkalender 1973 p 106.

1478.

1401 .juni 26.
Willem van Gulik, hertog van Gelre en Gulik, ontslaat zijn horigen en eigenlieden binnen Geldern uit dat verband, ook zij, die
elders verblijven en verklaart ze tot vrije dienstlieden, die
volledig dein in de privilegiën van Geldern, aangezien de stad
de vestingwerken moet verbeteren en er sterfte geheerst heeft.
Nettesheim; Geldern 2e druk bijlage 6.

1479-

1401 na juni 26.
Goissen Spede van Langenvelt, drost, Derich Moelner, sluiter,
Henrich van Joickraeme, richter te Geldern, en gemene schepenen der stad Geldern, geven opsomming van de horigen, die
krachtens hertogelijke beschikking van 1401 juni 26 (regest nr
1478)vrije dienstlieden geworden zijn.
Nettesheim; Geldern 2e druk bijlage 7.

1480.

1401 augustus 23.
Mechteit van Boémell, weduwe van Johan (van Honslaar, genaamd)
van de Yelde, ridder, ziet ten behoeve van de hertog van Gelre
en Gulik af van 2000 oude schilden hoofdsom, waarvoor kerspel
en gericht van Straelen waren verpand aan Johan, voorts van de
molen te Kersdom en de laten in het land van Kempen.
De brieven terzake zijn teruggegeven.
Fahne; Spede nr 58; Nijhoff III nr 244.

1481.

1401 september 9.
Johannes, zoon van wijlen Gerardus de Boecholt, pacht de stiftshof van Xanten in de stad Luiken met het schoutambt voor 6_jaren
tegen 15 oude schilden 's jaars.
Borgen: Reyner van Crieckenbeck, pastoor te Hinsbeck, Johan Spede, pastoor te Wankum, Johan Coester, pastoor in Anrath, Willem
van Brede, plebaan in Berghe, Petrus de Besel, plebaan in Reepler, Johan de Horbeecke, knape, Ysabella, weduwe van Willem van
Gruythuys, ridder, Willem van Gruythuys, knape.
Wilkes nr 1001.

1482.

1401.
Ro(e)lman van Arendael, gehuwd met Aelheit van den Berg, ontvangt 1/3 van (Bergen en Well) als Kuiks leen.
Schenk p 97 noot 1.

1483.

1401.
Willem, hertog van Gelre en Gulik, - schenkt goederen te Pitswinkel en molen aldaar (nabij Straelen) aan zijn hofmeester
Johan van Vossum Rumblianzoon, dienst- en schatvrij.
Frankewitz p 320.

1483A. 1402 februari 2.
op onser liever vrouwendagh purificatio te latine
Henrich Franzois van Keersdom verzoekt Gerit van Yshem het
leen die Boicholt, dat Eenrich van Gerits vader in leen hield,
te belenen aan Henrichs neef Goedert Roffert.
Zegelaars: Henrich en Arnolt heer te Wachtendonk en Willem
(Spede) van Langenvelt.
Scheres 2102.
1484.

1402 februari 21.
Reynolt, hertog van Gulik en Gelre, beleent Wilhelm van Broechusen, ridder, raad, met het erf-drost en erfhofmeesterambt
van Gelre met de rente van de weerd genaamd de Gelderse Weerd
in het kerspel Gendt groot £100 kleine penningen 's jaars volgens de brief van hertog Willem van Gelre.
Aanwezig de leenmannen Johan van Loen, heer te Heinsberg en
Leeuwenberg, Johan Scheillart van Obbendorp, ridder, hofmeester, Wilhelm van Syntzich en Wilhelm van Vlatten, ridders.
Leenacten 1376 - 1402 p 102/03.

1484A. 1402 februari 24.
op sente mathijsdach eyns heiligen apostels
Arnold heer te Wachtendonk zal ïïarman van Boitberg, ridder,
schadeloos houden wegens borg staan bij Rutger Kluten.
Scheres nr 1178.
1485.

1402 maart 11 - 28.
Reinald IV bevestigt de privileges en rechten van:
Grave:
maart
maart
de Jonannieters binnen Gelre en Zutphen;
14
Goch;
15
Geldern;
16
Yenlo;
17
Erkelenz; Roermond;
28
Duren.

n

1486.

1402 maart 14.
Munter-donnantie en valuatie van Reinald IV, hertog van Gulik
en Gelre (gegeven te Goch ? ) .
Nijhoff III - 253.

1487-

H 0 2 april 18.

(zuRanderode)

Reynolt (IV) hertog van Gulik en Gelre geeft na overleg met
zijn raden Johan van Loen, heer van Heinsberg en Lewenberch,
Engelbrecht Nyt van Birgel, erfmaarschalk van Gulik, Willem
heer van Sintzich, Johan Schelart van Obbendorp, Wilhelm van
Platten," Dederich heer van Wisch, erfmaarschalk van Gelre, slot
en heerlijkheid Arcen (Aerssen) in leen aan Johan van Buren,
zoon van wijlen Johan van Buren, ridder, die nu gehuwd is met
Maryken, bastaarddochter van Willem, hertog van Gelre en Gulik, zijn broer.
Doorninck, acten 1400/04 p 113/14.
1488.

1402 mei 7.
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, stelt Willem heer van
Sintzich aan tot zijn drost, sluiter en rentmeester te Geldern
en ambtman te Straelen.
Nijhoff III - 256; Frankewitz p 194-

1489.

1402 juli 14Joannes zoon van wijlen Gerardus de Boecholte pacht van het
stift Xanten de stifthof te Niederamern en de grote en kleine
tiend aldaar, uitgezonderd zekere vervallen en het patronaatsrecht voor 41 gouden schilden 's jaars gedurende 6 jaren.
Borgen: dezelfde als die op 1401 september 9 regest nr 1481.
Wilkes nr 1012.

1490.

(1402 ?) augustus 16.
Sander Vinck Sanderszoon schrijft de stad Keulen, dat hij niet
met hulp van Willem heer te Broekhuizen goederen van Keulse
burgers heeft afgenomen.
Maasgouw 1899 p 36.

1491.

1402 augustus 19.
Reynolt, hertog van Gulik en Gelre, staat Arnt Noudiken, burger
te Roermond, (=Neutken ?) ter verbetering van het leengoed de
hof van Groitmaris c a . in het kerspel Helden toe, 8-g- morgen
van de gemeente van dat kerspel, gelegen naast die hof, er aan
toe te voegen.
Leenacten 1376 - 1402 p 104/05.

1492.

1402 september 8.
Frederik III, 'graaf van Meurs, wordt voor 500 gouden schilden
's jaars leenman van Ifdewijk, hertog van Orléans (de vijand van
Jan zonder vrees, hertog van Bourgondië).
Paravicini p 16 noot 33-

1493.

1402 september 10 - 13.
Reynold IV, hertog van Gulik en Gelre, bevestigt de privilegiën
van:

10 september : Sittard;
. 1 3
"
: Susteren,
Doorninck, acten 1400/04 p 123/26.
1494.

1402.
Arnold van Stein, wonende te Trips bij Geilenkirchen,.verovert
slot en heerlijkheid Stein ten nadele van de kinderen van zijn
broer Daniël; hij draagt vervolgens het slot in leen op aan ?
en wordt deswege door de rechtbank 1'anneau du palais van de
bisschop van Luik van zijn rechten op Stein vervallen verklaard.
Loonse lenen p 113-

1495.

•

1402.
Johan van Wickrath verheft het Gelders leen, burcht en heerlijkheid Wickrath als Zutphens leen; idem de tiend tussen Juchende
en Nuwekirchen te Odenkirchen.
Uitheemse lenen p 127/28.

1496.

1402 - 1412.
Joris van Eggerath beleend met het Gelders leen Rossweide in
Watern bij Huis Tüschenbroich met een watermolen en 60 morgen
land; hij bezit het nog in 1412. In dat jaar koopt Peter van
Tüschenbroich zijn gehele bezit o.a. Rossweide en Huis Eggerath.
Erkelenzer Lande 1959 p 101.

1497.

1402 - 1556.
Beleningen met het Gelders leen "dat Huys tot Swalmen binnen den
grave met sijnen rechten ende toebehoren":
1402 : Lerick van Oist, ridder, (oorkondende leenmannen: Willem
van Broekhuizen en Willem van Huckelhoven, ridders);
1406 : Johan van Oist (oorkondendeefiSnnen: Johan heer te Reyde,
Udo die Böse);

1440 : Derick van Oist na dode vader Johan namens zijn zuster,
(oorkondende leenmannen: Willem van Vlodorp, erfvoogd
van Roermond, ridder, Willem van Bolthuysen);
1460 : Johan van Oest erft 't selve op zijn dochter;
1465 : die dochter;
1404 : de kinderen van Dirk van Oist, behoudens de de tocht
van de juffer van Ryckelt (oorkondende leenmannen: Lambert Pijl en Evert van Wildenrode);
14,87 : Arn(ol)t Schenck van Nydeggen (volgens huwelijkse voorwaarden;
1535 : september 12: Christopher Schenck van Nydeggen, erfgenaam
van zijn moeder Ysabel van Oest, voor hem en zijn medegenoten Philips van Wissel en Derck van Boetzeler de Jonge
ontvangen het oude Huis te Swalmen, genaamd Rathem, met
de hof voor dat Huis gelegen, genaamd de Nijenhof;
1539 : april 13: eed vernieuwd;
1544 : juli 11: zijn miderjarige kinderen beleend;
1556 : juni 1: Arn(ol)t Schenck vernieuwt eed.
Gelderse leenregisters Overkwartier p 108.
1498.

1403 januari 21 .
Voor Dederic Hillen en Steven Joest, burgers van Roermond, leenmannen van de abdis van Thorn, verklaren Wolter van Wessem,
priester, kanunnik van O.L.V. van Aken, Johan van Wessem de Jonge, zijn broer, en Geertruyd, hun beider zuster, dat de verkoop
van erf en goed door hun vader Johan van Wessem aan Mathijs van
der Craken ten behoeve van het kapittel van Thorn gedaan, met hun
vrije wil en toedoen is geschied.
Habets; Thorn p 299.

1499.

1403 april 6.
Zibert van Krikenbeke en Jutte, echtelieden, verkopen aan het
stift Xanten het "Brabanssche goed te Vissel" in het kerspel
Bislicke als allodiaal goed.
Als waarborg stellen ze een rente van 8 mark wesels uit stad
of land .Dinslaken.
Wilkes nr 1020.

1500.

1403 april 17.
Johan van Broichuesen, knape, heer van Wickrath, schenkt het altaar van de H.H. Agatha en G-ertrudis in de kerk te Wickrath 11
paar koren uit de hof te Westrich (onder Wanlo) en de inkomsten
uit de hof Nielrehof te Beckrath, tezamen 16 paar koren. De

priester moet resideren en zelf de missen wekelijks lezen.
Brandts; Wickrath p 4.
1501.

1403 mei 5.
Zibert van Krikenbeke en Jutte, echtelieden, stellen als borgen
voor de verkoop 1403 april 6 (regest nr 1499) Zibert van Kessel,
zoon van Mathijs, ridder, Zibert van Sprinckenhave en Peter Meel,
bijzonder ter verzekering van afstand later door de minderjarige
Reynalt van Krikenbeke.
Wilkes nr 1023.

1502.

1403 mei 25.
op sent urbaensdach des heyligen paues ende martelaers
Johan van Kessel, ridder, oorkondt, dat het Godshuis van Keyserbosch al 100 of meer jaren in het bezit is van 5 malder minus
een sommer rogge, gaande uit 15 morgen land in (Maas-)bree, die
lijfgewinsgoed zijn van Johan, welk land nu onlangs met twee handen weer gewonnen is. Als Johan het bewuste land vervreemdt,
behoudt het Godshuis zijn recht. Indien het land aan Johan als
heer vervalt, mag het Godshuis het als lijfgewinsgoed verheffen.
Medezegelaar:zijn neef Mathijs van Kessel, ridder.
*
Publications XVI p 104/05; Keverberg; Aldenghoor 33;
Bisschoppelijk Archief 63 IX met als datum St. Ursuladag (oct.21)

1503.

1403 j u n i 1 1 .
Een hoeve land te Mertzenhusen, 4 morgen beemd te Koeslar, een
huis daarbij, een hoeve land genaamd Bungerdersland, dat van
Emont van Paffendorpe was en gekocht van Goeswijn van Struychte
in Mertzenhuserveld, verheven door Troesgen (Drysgin) van Vlodorp van de hertog van Gulik en Gelre.
Uitheemse lenen p 127.

1504.

1403 juni 15.
"Willem Budel is zijn zuster Gertrude, vrouw van Johan van Buren
(van Arcen), 100 Gelderse guldens schuldig wegens haar vaderlijk
en moederlijk erfdeel.
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1961 p 138.

1505.

H 0 3 juni 9.
des neesten manendages vor sunte margaretendach
Willem, ridder, heer te Bruychusen, oorkondt, dat Derick van der
Donck, zoon van wijlen Derick, overdraagt aan zijn broer Claes

van der Donck al zijn erfenis van hun vader Berick en de komende erfenis van hun moeder Nese, gelegen in de parochie Zevenhem,
Leenroerig van de oorkonder. De oorkonder beleent Claes.
Aanwezig en medezegelaars de leenmannen van Willem: Johan van
Bruychusen genaamd van der Gonden en Johan van den Bulck.
PSHAL XXIV p 93/94.
1505A. 1403 october 18.
des derden dages nae sunte lenartsdage
Johan van Borla en Elisabeth, dochter van Johan van Lockum,
echtelieden, verkopen aan Seytze van Brede een erfrente van 6
malder rogge.
Medezegelaar: Sander Vynck.
Scheres nr 664/
1505B. 1403 october 18.
des derden dages nae sunte lenartsdage des heiligen marsscalk
Jan van Borla belooft Setsse van Brede en diens erfgenamen te
houden in een erfrente van 6 malder rogge te Holthusen.
Medezegelaar: Jan van Dert.
Scheres nr 657»
1506.

1403 october 25.
Frederik graaf van Meurs staat Emont van Eyl en Grete, echtelieden, toe als het weduwegoed te bestemmen slot en heerlijkheid Issem c.a. wegens geleverde diensten.
Schloss Haag nr 3252; Nettesheim; Geldern 2e druk p 30;
Geldrischer Heimatkalender I963 p 190.

1506A. 1403 november 22.
des neisten donresdaghe na sente elizabethendach der weduwen
Mechteld van Wylenhorst, abdis van Vorserberge ?, en het gemeen
kapittel, schelden Elbert van Eyle de erfrente, die hij aan het
Godshuis schuldig is, kwijt wegens zijn verdiensten.
Scheres 14771507.

1403 december 13.
Arndt en Conrat van Bruechusen verklaren, ontvangen te hebben
van hun neef Tilman van Breympt 150 rijnsguldens wegens de hof
te Breymt in het kerspel Oedt, leenroerig aan de abt van Gladbach.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882 p 46.

1508.

1403 december 31.
Erfde1ing der goederen van de nog levende (Hendrik Schenck van
Nydeggen alias van Floershem, ridder, en Aleid van Raede):

^ - zoon Winand krijgt de heerlijkheid Afferden met het patronaatsrecht van Heyen en het goed van Ottersum (Oettersum);
- zoon Hendrik 1 krijgt enige geldrenten en de hof ten Broke in
het land van Kempen;
- de goederen te Walbeek zullen aan beide zoons vallen; Winand
draagt zijn rechten echter over aan zijn broer Hendrik, te
weten het Huis Walbeek met voorburcht, boomgaard en moeshof.
Schenk p 33/34; Schloss Haag nr 4387.
1) overleden 8-12-1452 o.c.p. 34/35.

1509. 1403.
Johan van Coethusen ontvangt van de hertog van Gelre en Gulik
de hof te Caethusen met 10 morgen land tussen (Rhein-)dalen en
Gladbach.
Uitheemse lenen p 84.
15^0.

1403.
Heinrich van Barmen, ridder, heeft van de stad Erkelenz, Brempt'
en Bercke, 500 oude gouden schilden ontvangen a 26 Keulse witpenningen als een brandschatting.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein V p 10.

1511.

1403 - 1430.
Bernt van Eyl op Gastendonck verwerft van zijn zwager Johan van
Kriekenbeck het Gelders leen op den Wyer, ook genaamd to Dijcke
of Dyckmansgoed. Hij koopt van Sander van Kedichem -g- van het
Steenhorstse leen in der Hornen (te Rahm): getuige Sander 'Van
Eyl Dirkszoon. In 1412 koopt hij \ van het leen in der Hornen
van Hendrik van Eyl; Johan van Steenhorst beleent hem er mee.
Bernt overlijdt 1422 of eerder; zijn weduwe koopt van Sander van
Eyl Geertszoon en Irmgard, echtelieden, een verder deel van in
der Hornen en wordt er mee beleend door Wolter van Steynhorst
4-9-U30.
Geldrischer Heimatkalender 1963 p 96.

1512.

1403 - U 3 1 .
Johan Schellart van Obbendorf, ridder, heer van Gürzenich, zoon
van Johan en Bela van Vereken, kleinzoon van Reiner, koopt in
1403 van Reinald IV hertog van Gulik en Gelre een deel van Leeuwen en de halve heerlijkheid Schinnen; hij huwt in 1403 met Agnes,

dochter van Godert van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond.
Hij was in 1411 hertrouwd met Aleidis van Gronsveld en sticht
een jaargetijde in de kerk van het begijnhof te Roermond; tussen 1408 en 14"! 9 is hij drost van Montfort en ambtman van Born
en Sittard. In 1431 is hij tegenwoordig bij de overdracht van
het ambt Kessel en Ter Horst door(Arnold hertog van Gelre aan
Johan van Broeckhuysen, heer te Geisteren.
Maasgouw 1912 p 66/67.
1513.

I403-I465.
Gelders leen, ten Zutphensen rechte, Huis te Kalbeck verheven
door:
- 1403 : Johan van Groesbeeck;
- 1405 '• Johanna van Groesbeeck, vrouw van Dirc van Vlodrop.
na transport door Johan voornoemd, haar vader, heer
te Hoemen, behoudens gespecificeerde goederen voor
haar zuster Margriet;
7- 1406 : Johanna geeft haar man lijftocht;
- 1424 : idem;
- 1455 •' Johan heer te Hoemen en Malden, na dode zijns zuster
Johanna;
- 1465 : ie vrouw van Reiner van Broichusen, ridder.
Uitheemse lenen p 102.

1514.

1403 - 1574.
Dorp en heerlijkheid Geldrop hoog en laag , huis, hofgoed, molen, accijns, tijns, alle tienden, de hoge tiend in het kerspel
Geldrop, tiend van Ryle, Gijsenrade en Braickhusen, alles Gelders leen, verheven door:
® - Rogier van Geldrop, 1403, na dode zijns vaders Philips van
Geldrop, ridder; tuchtigt zijn vrouw Catrin, dochter van-Geerlach van Erp;
- Philips van Geldrop, erfgenaam van zijn broer Rogier, 1405;
- idem, 1429;
- 1456 Arnt van Goor Daniëlszoon bij transport door Philips;
- Philips van Huerne, heer te Baj^ssengys, Gaasbeek, Hondes-koete, Heeze en Leende, erfburggraaf te Winoxbergen, na transport door Arnt voornoemd en diens vrouw Jutte van Geldorp,
weduwe van Drueten, ridder, 1462;
- 1488 Arnt van Hoerne, na dode zijns vaders Philips;
- Martin van Hoorne, ridder, heer te Gaasbeek, ontvangt en transporteert op Hendrik heer van Merode, Pietershem, zijn neef, behoudens inlossing met 64OO carolusguldens, 10 juli 1552;
- Johan heer van Merode doet afstand na deling met zijn broer
Walraven van Merode, 8 october 1566, Martin van Hoorne, ridder, graaf van Houtkerke bij transport van de gebroeders Johan
en Walraven van Merode, 17 augustus 1570;

- Willem van Horn, heer van Heze, Leende, Geldrop en der Clusen
krachtens testament zijns broeders Philips, 1574 mei 27.
Uitheemse lenen p 751515.

1404 januari 9.

Mechtilt van Horn (Huern), abdis, en gemeen kapittel van het Munster of kerk van Thorn, oorkonden hun hof genaamd te Heze bij Ittervoort c a . , uitgezonderd "die borgh" gegeven te hebben aan Johan Lisenzoon van der Heyden tegen een erfpacht van 8 malder rogge maaseiker maat. Johan betaalde 100 Gelderse guldens hoofdsom
genaamd Goedertsguldens, die abdis en kapittel hebben belegd in
^ cijnzen, kapoenen, keurmeden en erfpachten van Johan van Wessem.
De hof telt 18 bunder land en 4 morgen beemd.
Publications XVI p 76/77; Keverberg; Aldenghoor 351516.

1404 maart 8.
Engelbrecht van Orsbeck (Oirspeck), ridder, en Fye, dochter van
Wolter van Yossem, zijn vrouw, bekennen voldaan te zijn over
4400 oude schilden, die Reinald en Eduard en later Willem, hertogen van Gelre, schuldig waren aan Sander van Vossem, grootvader
van zijn vrouw, en Wolter van Vossem, ridder, diens zoon, schoonvader van de oorkonder, staande op het ambt Stralen, waarvan de 1
vader van de oorkonder, Engelbrecht van Orsbeck, ridder, 400
...ïjnsguldens had ontvangen; hij geeft kwitantie voor 600 rijnsguldens, betaald aan de aartsbisschop van Keulen; voorts van
425 Gelderse guldens, die hertog Willem nog aan Wolter van Vossem schuldig was; idem voor de verliezen, geleden bij de veldtochten van hertog Willem voor Schoonvorst, Luxemburg, in Brabant en in het land Luik.
Mijhoff III - 276.

1517.

1404 .juli 9.
Na afstand door Herman van Durschede genaamd (N)agris beleent de
aartsbisschop van Keulen Willem Duker van Huls met de hof te Vorst
in ambt Kempen.
Leenmannen daarbij aanwezig: Geldolf van Huls en Johan Schaffrath van Morshoven. Willem is raadsburgemeester der stad Kempen
in 1427 en 1430; hij noemt zich ook Willem van Huls genaamd Goltsmit.
Kempen-Krefeld 1968 p 211.

1518.

1404 juli 25.
Rykalt van Kenswilre oorkondt van Berent graaf van Bentheim als
leen ontvangen te hebben de hof te Oyen met laten c.a., het goed

van wijlen Tylman van den Broke, zoals hij die hield wegens Deric
van Gronau, ridder, en met alle recht, na dode Emond van Wilderade, die leenman van dat goed was.
Graf zu Bentheimschem Archiv Burgsteinfurt.
1519.

1404 september 1.
Heinric van Reygersvliete, ridder, schout van Antwerpen, en schepenen en raad van Antwerpen, maken een verordening over de betaling van de lijfrenten, die vroeger door de hertog van Gelre in
Brabant verkocht waren en waarvan een groot gedeelte in het bezit
is van de inwoners van Antwerpen.
Sivre' I p 2.

1520.

1404 september 7.
Johan van Bueren, heer te Arcen, bekent verzoend te zijn met de
stad Venlo wegens de goederen in zijn heerlijkheid behorende aan
burgers van die stad; hij verklaart ze vrij van alle schatting,
behoudens bij ridderslag of huwelijk van een dochter.
Medezegelaars: Johan van Broichusen, Heinrich van Wisschel, en
Arnolt van Lomme.
Venlo inventaris nr 38.

1520A. 1404 november 25.,
op sente katherinedach der heiliger joncfrouwen
Arnolt heer te Wachtendonck en Henrich van Voshem, principael
saeckwolden, Willem van Langenvelt genaamd Neve, Vranck Gruter,
Raes Andts, Jannes Buederich, Silken 't Steghen, Wolter Sijbenson en Hein Nynne, mede saeckwolden, zijn schuldig aan Jannes
van Swalmen, Willem Kake en Sobbijn, burgers te Venlo, 212-ggouden Gelderse guldens en bij niet betaling zullen zij in_
leisting komen.
Medezegelaars: Goessen van Lomme en Peter Meensen, schepenen
te Venlo.
Keverberg P.
1521.

1404.
De molen op de Niers, genaamd de Vliegenmolen, in het kerspel
Süchteln, wordt door het klooster van St. Pantaleon te Keulen
afgestaan aan Reinald hertog van Gulik en Gelre.
Kempen-Krefeld 1957 p 94-

1522.

H 0 4 - 1556.
Gelders leen 1/3 van de grote en kleine tiend te Nyel in de Duffel met de kerkegift, verheven door:
- 1404 : Johan van Groesbeek Segerszoon;
- 1465 : Seger van Groesbeek na transport zijns vaders Johan,
voorbehouden de lijftocht van zijn moeder Hadewich;
- 1483 : vernieuwt eed en geeft lijftocht aan zijn vrouw Lijsbet van Vlodrop;
- 1513 : Johan van Groesbeek, heer te Heumen, Malden en Beeck;
- 1556 : Seger van Groesbeek na transport zijns vaders Johan
en moeder Berte van Goor.
Uitheemse lenen p 114-

1523.

1405 januari 5.
Margaretha, hertogin-weduwe van (Philips van) Bourgondië, (gravin van Vlaanderen) draagt aan Johan van Loon, (heer van Heinsberg) bestuur en verdediging van haar landen tussen Maas en Rijn
over.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 258.

1524.

1405 januari 21.
Johan Hunt, kellner van Kempen, krijgt van de aartsbisschop van
Keulen de Schalaunshof binnen Kempen groot 60 morgen in pacht gedurende zijn leven en de hof Weierboch als leen.
Kempen-Krefeld 1974 p 237.

1525.

1405 april 29 - mei 1 .
Johan van Loon, heer van Heinsberg, wordt leenman van de koning
van Frankrijk en van de hertog van Orléans.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 258 A - D.

1526.

1405 mei 1 - 6.
Jan van Schoonvorst is in het hotel van de hertog van Orléans
te Parijs als Jan Schellart van Obbendorp en Dirk van Vlodrop,
maarschalk van Gelre, leenhulde doen aan die hertog.
Publications Luxembourg XXV (I869) nr 457; A. Hulshof; Werken
Gelre nr 9 p 113/16; Klaversma p 25.

1526A. 1405 mei 2.
des saterdages na philippi et jacobi apostolorum
Jonkvrouwe Gebel van Wevelynchaven, weduwe van Johan Vogelsanck,
ontvangt van het klooster Grafenthal het goed van het klooster

in het kerspel Breyell, groot 60 morgen, bij de hof opter Heyden en 7 morgen elders, gedurende haar leven tegen 7 malder
rogge dülkener maat.
Zegelaars: schepenen van Bracht op verzoek van schepenen van
Breyell.
Keverberg; Aldenghoor 39.
1527.

H 0 5 mei 5.
Rutger van Alpen, heer te Gairstorp, en Luckarde van Mierle,
echtelieden, sluiten met Winand Schenk van Nydeggen, ridder, en
Aleit van Bellinchaven, echtelieden, een ruil, waarbij de erstgenoemden goed en hof te Blyenbeek (Blie*hbeke) ruilen tegen de
grote tienden van Afferden, zijnde Keuls leen. Aartsbisschop Frederik III van Keulen vraagt men als leenheer zijn toestemming
voor de ruil bij verzoek van 5 mei 1405.
Medezegelaars: Henrick Schenk van Nideggen, ridder, heer te Walbeek, vader van Wijnand en Henrick Schenk van Mydeggen, knape,
broer van Wijnand.
Schenk p 25 en 313/14; Milendonk p 14/15; Schloss Haag; Blijenbeek nr 495;

1528.

1405 nei 5.
Huwelijkse voorwaarden tussen Reinald IV van Gulik en Gelre en
Maria van Harcourt; als morgengave schenkt Reinald haar slot en
land Grevenbroich, Gladbach en Süchteln.
Süchtelen p 25.

1528A. 1405 mei 12.
Otto van Holtmolen, leenheer, en Sybrecht van Sprenkenhoven en
Gurde van Tyeghelen, mannen van het goed Vogelsank te Breyel,
genaamd opter Heyden.
Keverberg Q.

1529.

1405 juni 23.
Jacob van Leute en zijn zoon Ogier verkopen hun bezittingen in
de heerlijkheid Leut p en Mesewyck aan Gerard van Vlodrop, ridder, jong-voogd te Roermond, als voogd van diens neven Godart
en Willem van Vlodrop, heren te Leut , zonen van diens overleden broer Willem.
Medezegelaars: jonker Dietrich van Petershem, heer te Haren,
Arnold, heer te Goor, Rabolt van Brempt, ridders.
Dalheim nr 99.

1530.

1405 september - 1451.
Hubrecht van Broekhuizen huwt met Mechteld van Brempt; zij wonen
op het Huis Vlodrop en hebben minstens twee wettige kinderen:
Willem, jong gestorven, en Adriaan. Hubrecht heeft bovendien een
bastaard Jan, die theologie studeert in 1443. Hubrecht sterft
tussen 1443 en 1451>mogelijk tijdens een pelgrimstocht in 1443.
Adriaan huwt c.1452 met Margriet, dochter van Dirk van Arnhem,
heer van Eosande; de bruid brengt in 2500 rijnsguldens, waarvoor borg staan haar broer Wynand en Jacob van Hackvoirt. Uit
het huwelijk stamt één dochter Adriana en tenminste drie bastaarden: Willem, Adriaan en Sybert van Broekhuizen. Hij erft in 1451
van zijn kinderloze oom Johan, heer van Loe en Geysteren, Spraland en Oostrum, half met Godart van Harff.
Munsters p 100/01.

1531.

1405 november 6.
Beinald IV hertog van Gulik en Gelre benoemt Gadert Roffart Gadertszoon tot zijn rentmeester te Geldern, Straelen en de molen
van Neersdom op emolumenten als vanouds. Gadert zal op de burcht
te Geldern 20 man wachters houden, waarvoor de hertog hem 10
oude schilden per persoon 's jaars betaalt, zonder kleding, die
Gadert in rekening mag brengen enz. enz.
.Prankewitz p 402/03.

1532.

1405 november 2?.
Antoon, hertog van Brabant, zendt de voogd van Valkenburg naar
Wassenberg om zich namens hem als heer te laten huldigen.
Verkooren; Chartes et Cartulaires III - III p 52.

1533.

1405 november 25.
Cristyna van Munemunte (Monement), vrouwe van Wickrath, Jan, heer
van Wickrath, en Dirk van Wickrath, haar zonen, verklaren door de
hertog van Gulik en Gelre voldaan te zijn van hun geldvorderingen
vanwege (verpanding van het drostambt ?) Kriekenbeek.
Nijhoff III 283.

1534.

1405.
Johan van Kessel verheft het Huis te Kessel na dode zijns broers
Mathijs van Kessel, gehuwd met Vriedtzwent van Brede; idem de
weerd voor het huis gelegen en Slaterbeecks goed en de hof van
Mathijs van Kessel in het kerspel Kessel, behalve het gedeelte,
dat de abdis van Munsterbilzen daarin heeft, ten behoeve van

Willem Mathijszoon van Kessel.
Publications XVI p 105/06.
1535.

1405.
Hendrik van Mirlaer, Johan (van Mirlaer)heer van Milendonk, Johan van Hoemen e.a., verbondenen van de aartsbisschop van Keulen,
zeggen hertog Adolf van Berg vete aan.
Milendonk p 14.

1536.

1405 - 1450.
- 1405 juli 2: Johan van Broekhuizen heer van Loe (bij Wallach
aan de Rijn)(broer van Johan (de Oudere), zoons van Willem
(lll)(heer van Broekhuizen en Loe) onder de leenmannen van
Adolf JL graaf van Kleef en Mark;
- 1429 augustus 2: getuige bij Gerard van Kleef;
- 1428 na de dood van zijn broer Willem IV van Broekhuizen
verwerft Johan de heerlijkheid Geisteren;
- 1431 juli 17: is hij ambtman te Goch;
- 1431 april 18: hertog Arnold benoemt hem tot ambtman van het
land van Eessel en Horst;
- 1433 october 28: erfhofmeester van Gelre;
- 1446 juni 2: hertog Arnold verpandt hem voor 1500 gulden zekere inkomsten en rechten in het land van Kessel;
- 1450 na 15 mei: trekt hij naar het H. Land en overlijdt daar
kinderloos; zijn erfgenamen waren op 11 december 1451
bijeen o.a. ook zijn weduwe Anna van der Straten.
Maasgouw 1899 P 60.

1537.

1405 - 1451.
Johan van Broekhuizen, zoon van Willem, heer van Broekhuizen,
en Agnes van Waardenburg, heer te Loe (1405)» heer van Geysteren (1429), Oostrum en Spraland en erfhofmeester van Gelre
(1429); ambtman (drost) van Kessel en half Horst (1431); huwt
c.1437 met Anna van der Straeten, dochter van Johan en Mechteld van Bylandt, die als huwelijksgift het Huis Wissem (tussen Kevelaer en Weeze) inbrengt; gaat op pelgrimstocht naar het
H. Land (1450); voegt 2 malder rogge 's jaars bij de inkomsten
van het O.L.V. altaar te Geysteren; testeert in 1450 en sticht
het klooster Betlehem der orde van Windesheim te Oostrum, dat
later verhuisde naar Mariensande in Straelen. Zijn boedel wordt
door zijn weduwe met zijn broers en zusters gescheiden op 1451
december 10. Heerlijkheid en kasteel Geysteren.'; Spraland en
Oostrum vallen toe half aan Johan's neef Adriaan van Broekhuizen en half aan Godart van Harff, gehuwd met Johan's zuster Henrica van Broekhuizen.
Munsters p 98/100.

1538.

U05-1522.
Het Gelders leen: Wessem met zijn toebehoor, verheven door en
(ten Geldersen rechte):
-

1405
1421
1427
1481

: Willem heer van Horn, erfgenaam van zijn ouders;
: idem als erfgenaam van zijn oom van Steinforden;
: idem;
augustus 9 : Jacob heer van Horn, Altena, Kurtershem
en Montigny, vernieuwt eed van de heerlijkheid Wessem;
- 1522 : Jacob graaf te Horn, heer te Altena.
(volgt verder beleningen sub Weert)
Uitheemse lenen p 82.
1539.

1405 - 1536.
Beleningen door graaf/hertog van Kleef met het Huis te Hertefeld:
- 1405 juni 24 : Agnes van Honseler, gehuwd met Steven van Hertevelt;
- 1442 mei 7
: Johan Stevenszoon van Hirtevelt;
- 1480 april 6 : Steven van Hertevelt;
- 1505 juni 27 : Henrich van Hertenfeldt;
- 1536 april 12: Johann van Herthevelt, diens zoon, onder voorbehoud van lossing door de hertog met 610 mark.
Schleidgen.

1540.

1406 januari 7.
Jan, heer van Wick--rath, en Dirk van Wickrath, gebroeders, oorkonden, dat ondanks het feit, dat wijlen hun vader Hendrik, heer
van Wickrath, geschil en twist had met de kerspellieden in het
ambt Kriekenbeek, de hertog van Gulik en Gelre nu Jan, heer van
Wickrath, heeft benoemd tot ambtman van Kriekenbeek.
Oorkonders beloven de kerspellieden deswege geen overlast aan
te doen.
Kijhoff III - 284.

1541.

1406 januari 9.
Johan van Loon (heer van Heinsberg) en echtgenote zullen hun
oudste zoomJohan en Walpurgis, dochter van graaf Frederik van
Meurs, voor wie huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, met 4500
gulden doteren. Indien het huwelijk niet plaats vindt, zal de
rente daarvan uit het land van Geilenkirchen (aan Frederik ?)
betaald worden.
Medezegelaars: Arnt Spede, ambtman te Geilenkirchen.
Staatsarchiv

Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 260.

1541A. 1406 februari 6.
des neisten manendage na onsser liever vrouwendagh te lichtmisse
Voor Wolter van Assel, leenheer, en de leenmannen Gaedert van
Assel en Henrich van Joickraeme, verkopenjHenrich Spede Johanszoon en Marcely, echtelieden, zijn broer Wolter Spede en hun zuster Hadewigh ingen Raede, aan Elbert van Eyll Elbertszoon de hof
ingen Have te Hertave.lt in de voogdij Geldern, honschap Vernhem.
Scheres 1568.
1541B. 1406 februari ^^.
des neesten vridaechs na sente valentijnsdage
Henrich Spede kwiteert Elbert van Eyle Elbertszoon voor de koop
van de hof ingen Haeve te Hirtevelt in de voogdij Geldern.
Scheres 1522.
1541C. 1406 maart 29.
des manendags nach den sontagh judica in der fasten
Frederick van Honsem (Hoenseler ?) en Lisbeth van Boidbergh,
echtelieden, verklaren gescheiden te zijn met Johan van Asselt
Gadertssoen en zij dragen aan Johan over ófe ^Coul* in het gericht
van Stralen.
Scheres nr 1180.
1541D. 1406 mei 2.
des neisten saterdage na symonis et jude apostolorum
Henrich Fransoys van Neersdom verkoopt aan Elbert van Eyll alle
rechten, die hij en zijn zoons Gelys en Henrich hadden op de hof
angen Ynde uppen Boycholt, alsmede de lijfgewinsgoederen, die
Elbert en V/alraven, zijn bastaardzonen en hij zelf, hadden op de
"caboysen" tot het goed "upp Boycholt".
Medezegelaars: Goessen Spede, drost te Geldern en Heinrich Roffert.
Scheres

nr 1573.

1541E. 1406 mei 8.
des neisten satersdages na symonis et jude apostolorum
Voor Herman Spede, richter, en schepen van der Capellen, draagt
Heinrich Fransoys van Neersdom de hof angen Ynde opper Boycholt
over aan Elbert van Eyle.
Bezegeld met o.a. schepenzegel.
Scheres nr 1524.

1542.

1406 mei 9.
Godert Spede en Mechtilde, echtelieden, verdelen hun goederen
over hun kinderen. Mede aanwezig hun verwanten: Henrich van Vossem, Johan Gadertszoon van Wachtendonck, Henrich Spede Johanszoon
en Karl Spede Sibertszoon.
De kinderen zijn genaamd: Heinrich, Goissen, Arnt, Sander, Gadert
en Herman Spede.
Hierbij is o.a. sprake van het Huis te Langevelt, goed te Westervelt, Vailroden goed te Rheurdt, goed te Voirst, hof te Westervelt, diverse laten en cijnsen, de hof te Broichusen in het
kerspel Straelen, leen van Wachtendonck, deels lijfsgewingoed
van de abt van Siegburg.
Er,is ook 1 dochter? Katrijne.
Fahne; Spede nr 65.

1542A. 1406 augustus 15.
in die assumptionis beati marie virginis
Steven van den Egher en Hillegont Stevensdochter, vrouw van Wolter van Assel, verklaren, dat het hun wil is, dat Wolter van
Assel aan Sweder Balderich en Hillegont van der Donck, echtelieden, 15ir morgen land te Nieukerk, behorend tot de hof ten Have
die van Johan van Assel was, verkoopt.
Medezegelaars: Herman van Yssen, ridder, en Bernt van Eyll, knape.
Scheres nr 2106.
1542B. 1406 december 22.
des neesten guedensdags na sente thomaesdage apostolis
Sander van Kedichem draagt op aan Steven van den Eger ten behoevan Elbert van Eyll alle rechten op een baant genaamd de Ashorst
en aan Ashorstgraaf en op de Ohemolen met sluis en vijver; _alles
gelegen in het gericht van Pont.
Medezegelaars: Johan van Boetbergh en Goessen Spede van Langenvelt.
Scheres nr i525.
1543-

1406.
Guda van Mirlaer, dochter van Jacob en Johanna Johansdochter van
Broichhausenm verkrijgt van haar vader de heerlijkheid Mirlaer en
brengt die ten huwelijk met Karel Spee.
Milendonk p 14.

1544.

1406.
Huis Coull bij Straelen, mogelijk leen van abdij Siegburg:
1406 : Johan van Asselt verwerft het van Prederik van Housen en
Lisbeth van Boedberg, echtelieden.
Paul p 30.

1545.

1406.
Cijnsrol van het Huis Baerlo; hierop komen o.a. voor goederen
van Sybert van Eyll, Rutger van Brede, Henrick van Kessel, Peter van Inckevoirt, Gubbel in den Stegen, Otto van Holtmolen.
Publications XXXIII p 415/17.

1546.

1406.
Johan van Berenbrueck Arndzoon en Ruelman van Arendael, ridder,
heer van Well, sluiten een overeenkomst over de hoeve en tiend
te Bergen en Aien, die Johan van (deken en kapittel van) Xanten
in (erf)pacht heeft.
RAL Aanwinsten 1926.

1547.

1406.
Frederik van Housen en Lisbeth van Boedberg, echtelieden, verkopen het Huis Coull te Straelen, lijfgewinsgoed van de abdij
Siegburg, aan Johan Godertzoon van Asselt.
Frankewitz p 337/38; Geldrischer Heimatkalender 1977 P 93.

1548.

1407 maart 1.
Reinald hertog van Gulik en Gelre verleent zijn inwoners van
Venray (Venraide) hun gehele gemeente.
Raden van de hertog: Joannes de Wijenhorst, ridder, en Johannes de Broickhuysen, knape.
Maasgouw 1897 P 38/39-

1549.

1407 maart 3Reinald IV hertog van Gulik en Gelre stelt Jan van Wyenhorst
tot zijn drost te Geldern.
ridder
Aanwezig: de raden Gerard van Vlodrop, ridder, en Werner Buffel, knape.
Nijhoff III - 289; Frankewitz p 403/04.

1550.

1407 maart 3 - U 0 8 .juni 3.
Inkomsten van Johan van Wyenhorst, drost te Geldern, uit boeten en breuken.
Frankewitz p 404/12.

155L

1407 maart 3.
derde dag voor st gregoriusdag
Egbert van Holthuysen verklaart voor schepenen van Maasbree aan

Seetze van Brede en diens vrouw 400 Gelderse guldens schuldig
te zijn en stelt als onderpand de halve molen te Eijnkensvoert
te Maasbree.
Maasgouw 1982 p 11.
1551A. 1407 maart 15.
-. des derden dachs von (=nae) gregoriusdach des confessoirs
Egbert van Holthuysen verklaart Zeetse van Brede en Heylwich,
echtelieden, 400 Gelderse guldens schuldig te zijn en stelt
als onderpand de halve molen te Rynkensvoert.
Oorkonders: schepenen van (Maas-)bree en medezegelaar: Rutgher van Brede.
Scheres nr 662.
1551B. 1407 mei 14.
upten heiligen pynxtavent
Schepenen van Venlo geven op 21-5-1465 vidimus van de certificatie van Henrick van Wysschel en Catharina van Breede, echtelieden, dat hun laten aan ghen Loe, die hun goed houden uit de
hof van Lewen voortaan dat goed als erfcijnsgoed te Beesel bezitten; zij zullen laten malen op Offenbeck, dat tot de hof van
Lewen behoort.
Keverberg; Aldenghoor p 49.
1552.

1407 vóór juli 13.
Willem Frederikzoon van Wevelinghoven, heer van Grebben, verplicht zich, zijn slot te Grebben, dat hij van Gelre in leen
houdt, evenals de halve heerlijkheden Vorst en Velden, die hij
verpand heeft aan Willem heer van Broekhuizen, niet hoger te
bezwaren dan met 3000 guldens.
Maasgouw 1882 p 641.

1553.

1407 juli 13.
Willem van Wevelinhoven, heer van Grebben, verpandt met toestemming van de hertog van Gelre als leenheer, de halve heerlijkheid
van Vorst en van Velden voor 3000 rijnsguldens aan Willem heer
van Broekhuizen. Deze pandschap vererfde na de dood van Willem
van Broekhuizen in 1415 aan diens dochter Henrica van Broekhuizen, die in 1418 trouwt met Godart van Harff.
Maasgouw 1984 p 158.

1554.

1407 october 29.
Winand Schenk van Nydeggen neemt van Rutger van Alpen, heer te
Gairstorp, de grote tienden van Afferden, zijnde Keuls leengoed, in erfpacht voor 25 malder rogge en 25 malder haver 's
jaars; hij draagt deze tiend en de burcht en de hof van Blyenbeek (Blidenbeke) in leen op aan de aartsbisschop van Keulen en
wordt daarmee beleend.
Aanwezig: Emchin graaf van Leiningen, Johan heer te Ryfferscheid
Bedbur en Dyck, Godart van Drachenfeltz, ridder, Tilgyn van
Brempt, ambtman van Rheinberg en Rost van Monreail, huismaarschalk.
Schenk p 25/26 en 314.

1555.

1408 januari 17.
Reinald IV, hertog van Gelre en Gulik, verpandt de gruit in stad
en ambt Geldern voor 1500 Gelderse goudguldens aan de stad Gelde rn. De stad heeft het privilege van bierverkoop in het ambt op
pene van £3; ook hoppenbier moet in Geldern gebrouwen worden.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 58.

1556.

1408 februari 2.
De stad Geldern verpacht het gruitrecht tegen 40 gouden schilden
's jaars met verplichting voor de pachter goede gruit te leveren
in kwaliteit en prijs, zoals in het land gebruikelijk is.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 58.

1556A. 1408 februari 5.
op sent agathendach der heliger jonfrouwen
Stephen ten Eisen verkoopt aan Lambrecht Mercator en Met te," echtelieden, een tiend, leenroerig van Johan Boicholt, gelegen in
het kerspel Breyell genaamd Bonartsgoed en aan Betkendorpsgoed.
Medezegelaars: zijn ooms Heinrick ten Eisen en Gijsbrecht ten
Eisen (zegelen met lelie).
Keverberg; Aldenghoor 41.
1557.

1408 juni 9.
zaterdag na pinksteren
Johan van Wickrath, ambtman van Kriekenbeck, rijdt met 10 lansen
naar Merzenich en op 6 december naar Kriekenbeck teneinde de gevangenen, die Willem van Kessel daar hield, naar Caster te voeren.
Grefrath p 25.

1557A. 1408 .juni 15.
Willem, heer van Horn en Altena, oorkondt, dat Johan, zoon»van
Willem van Osen, burger van Roermond, en Lijsbeth, echtelieden,
wegens trouwe dienst ontvangt de hof zer Voirt, die Margriet
van der Voirt had, met 18 bunder land en 16 malder rogge erfpacht uit het goed van Saen van Oerle te Keipen, als pondig
leen , en ook nog
bede- en schatvrij, zoals andere Maaslandse lenen.
Leenmannen aanwezig: Arnolt heer te Goer, Johan Vogel en Lambrecht Pijl.
Pollart p 83, 105,
1558.

1408 juli 23

H L

(Brussel)

Anton, hertog van Brabant" , ontslaat Johan van Loon (heer
van Heinsberg) uit het ambt van ambtman van de landen van
Overmaze en de sloten Kerpen en Lommersum, die Johan aan Adolf van Berg moet overleveren.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 265.
1559.

1408 september 17.
st lambertsdag
Vriedtzwent van Brede, weduwe van Mathijs van Kessel, en haar
zoon Willem van Kessel, verkopen aan hun neef en nicht Reynart •
van Baerle en diens vrouw Elisabeth de hoeve Goeterloe te Blerick en de molen te Mulenbeck; zolang het transport niet volgens het landrecht is geschied, stellen verkopers al hun cijnsen lijfgewinsgoederen te Rade (Venray ? ) , rentende 74 malder
rogge 's jaars als onderpand. De koop geldt gedurende het leven van de kopers.
Publications XVI p 106; Maasgouw 1899 P 1 6 ; Keverberg; Aldenghoor 41•

1560.

1409 maart 7.
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre staat ridderschap en gemeente van Lobberich toe, westelijk van de Nette in het Torfveen, genaamd Herungerven, tussen Venlo en Straelen en Buschehof en heide, turf en heide te steken en te maaien als vanouds
reeds gebeurde.
Leuth p 168.

1561.

1409.
Baldewinus de Montefia, zoon van Obertijn, geeft 2 personen te
Keulen opdracht om zijn huis Zum Büchel en 3 andere onder één
dak in de Sluychgasse aldaar binnen een jaar te verkopen.
Publications 103/04 p 84.

1562.

1409.
Scheiding en deling tussen Johan en Dirk, zoons van Hendrik van
Broekhuizen, heer te Wickrath, ridder, raad, pandheer van Kervenheim, Herteveld en Weer, panddrost van Kriekenbeck, en Mechteld van Meer;
Johan: o.a. Wickrath en panddrostambt Kriekenbeck;
Dirk : pandschap Dalenbroek.
Maasgouw 1960 p 58.

1563.

1409 - H 7 5 .
Beleningen van Exaten (ixalen ende Faggenbosch na Exten tot
Baexen, bundich leen van Horn) o.a. aan de families Pollart en
Borchgrave d'Altena.
Publications LXV p 367/70.

1564.

1410 januari 5.
Reinald, hertog van Gulik en Gelre, beleent Johan van Loon
(heer van Heinsberg), met het slot van der Lede in Gelre.
Aanwezig: Johan van Wijenhorst, ridder, hofmeester, Henric van
Druten, seneschalk van Gulik.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinberg Urkunden 267.

1565.

1410' januari 5.
Johanna van Wachtendonk, enige dochter van Arnold (IV) van Wachtendonk, huwt met Willem, bastaardzoon van Reinald IV, hertog
van Gulik en Gelre; zij brengt in slot, stad en land Wachtendonk; Willem slot en heerlijkheid van der Kuypen, zoals Reinald
had verworven van Johan Steek van Amersoyen. De hertog schenkt
beiden nog een jaarrente van 200 gulden uit zijn inkomsten te
Straelen en draagt Engelbrecht van Oirsbeke, ridder, raad en
ambtman te Straelen, en Godart Roffart, sluiter te Geldern, op
daarvoor zorg te dragen.
1
Het paar blijft nog 5 jaren in voogdij; Johanna overleed kinderloos in 1417.
Getuigen o.a.: Hendrik van Wachtendonk Arnoldzoon, Johan, Wolter,
Sweder en Reinhard van Wachtendonk Godfriedszonen, Gerard Pawijnszoon van Hemmersberg, Arnolt van Middachten en Goedart van Boucholtz, knapen, Heinrich voogd van Heersen, Frederik van der Heersen, ridders, Hendrik zoon van Henrich voogd van Neersen.
Wachtendonk p 62/63 en 467/72.
1) van Johan van Wyenhorst, ridder, hofmeester, Johan van Gelre,
bastaard, pastoor te Boesslar, Scheyvart van Merode, heer te
Hemmersberg en Pawijn van Hembergs, ridders.

1566.

1410 februari 2.
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre belooft Jan van Wyenhorst
niet te zullen ontzetten van het drostambt van Geldern, eer hij
hem wegens schuld en borgstelling voldaan en schadeloos heeft
gesteld.
Nijhoff III - 314; Frankewitz p 414/15.

1567.

Vervallen.

Zie regest nr. 1580.

1568.

1410 februari 27.
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre beveelt Johan van Wyenhorst, ridder, drost te Geldern, de gewelddadigheden van ridderschap, steden en onderdanen in het ambt Geldern te onderdrukken
en de schuldigen voor het gerecht te brengen.
Aanwezig: de raadsheren Willem, zoon van Arkel, Johannes de Wyenhorst, ridder, hofmeester, Heymericus van Droeten, seneschalk
van Gulik, Arnoldus Pyeck, ontvanger-generaal van Gelre, en Ar-,
noldus van Alpen, hofmaarschalk, knapen.
Nettesheim; Geldern 2e druk bijlage 8.

1569.

1410 maart 26.
goedestaigs up den heiligen paschdagh
Johan van Loon, heer van Heinsberg en Leeuwenberg, sluit na ontvangst van een som geld van Reinald, hertog van Gulik en Gelre,
een bondgenootschap; indien de hertog een vete heeft, is Johan
hem te hulpe en alle sloten van Johan, die de hertog nodig -heeft,
worden hem geopend. Johan mag geen ander verbond sluiten dan met
instemming van de hertog. Johan ziet af van alle mogelijke aanspraken op de hertog.
Kremer; Akademische BeitrSge nr 35-

1

570.

1410 mei 27.
Leken en kapittel van St. Gangolff te Heynsberg verklaren, dat
zij aan de "kirchmeisteren ind momberen" der kerk van Vlodorp
ten behoeve van deze den erfcijns van 5 marken, welke Henken
Putz van Vlodorp hun van weiden en bouwland onder Vlodorp verschuldigd is, luidens den hoofdbrief, waardoor deze gestoken
is, verkoopen (zie 1383 december 31 regest nr1210)«
RAL Aanwinsten 1926.

1571.

1410 augustus 14.
o.l.v. avond
Willem en Ninghen, kinderen van Godert van Kessel, pastoor te
Breyel, kopen van Mathijs van Holthusen een erf van 9 morgen
te KesseLeik op het Scinvelt.
Voor de schepenen van Kessel zegelt de richter Dierick van der
jHeyden.
Publications XVI p 135-

1571A. 1410 september 7.
up onss liever vrouwenavont nativitatis
Dierick van der Heyen, richter 's lands van Kessel, en Johan
Beurkens en Goeswijn Scroeder, schepenen van Kessel, oorkonden,
dat Mathijs van Houthusen verkocht heeft aan Willem van Kessel en Ninghen van Kessel, bastaardkinderen van Godert van Kessel, pastoor te Breyell, een erf te Eyke genaamd op dat Scinvelt groot 9 morgen, beland door Mathijs van Kessel en Henke
Beurkens. Willem en Ninghen betalen een tijns van 1 oud moirke
's jaars; als zekerheid stelt Mathijs 3 bunder land te Eyck,
onderdeel van diens hof aldaar.
Keverberg; Aldenghoor 44»
1572.

1410 september 21 .
Reinald IV, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën der stad
Venlo.
Getuige o.a.Johan van Loon heer van Heinsberg.
Venlo inventaris nr 39*

1573.

1410 november 29.
Heynrich van Wyschel en Katerijn van Brede (wijlen) Brantsdochter, echtelieden, attesteren over lijfgewinsgoed van Maes Thijs
Wernersvrouw liggende tegenover Kessel (dus in Beesel) en behorende in de hof tghen Scey, dat de 12e penning voor de (lijfgewinsheer) bij verkoop opbrengt.
RAL Archief de Meer d'Osen 5.

1574.

1410 november 29.
Heynrich van Wischel en Katherijn van Brede, dochter van wijlen
Brant,~ echtelieden, attesteren over lijfgewinsgoed, dat Katerijn
Brokers te Beesel heeft liggen bij tgen Scey in de hof, dat bij
verkoop de 12e penning voor de heer oplevert.
RAL In der Weide Venlo nr 34»

1575.

1410 december 6.
Overeenkomst tussen deken en kapittel van O.L.Vrouw te Aken
en burgemeesteren, schepenen, raad en gemeente van Erkelenz,
in hun geschil over de schoutswijn, waarop het kapittel recht
heeft. Overeengekomen wordt, dat alle bezitters van leengoederen in stad en ambt jaarlijks op Maria 'Hemelvaart in de Herenhof te Oestrich voor iedere schoutswijn 6 Keulse witpenningen zullen betalen op boete en pene als vanouds (6 witpenningen= 1 mark Keuls); 22-g- mark Keuls zijn voldoende om 1 gewichtsmark puur zilver te kopen. Bij latere koersverschillen
blijft de betaling gekoppeld aan de prijs van het zilver.
(1 witpenning bevat dus 1.822 gr zuiver zilver)
Kapittel en stad zegelen.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein V p 32/33»

1576.

1410 december 23.
Maes van Bellinchaven geeft aan Derk ingen Bogen en Janne, echtelieden, een stuk "eckels" van 5 Hollandse morgen in erfcijns
tegen 4 penningen 's jaars (te Afferden ?).
Schloss Haag; Afferden nr 135-

1577. 1410.
Stichting begijnhof buiten Venlo; in 1423/24 veranderd in een
klooster genaamd Mariëndaal; een van de begijnen is Margriet
Rofferts, dochter van wijlen Goedert Rofferts Floerkenszoon.
Maasgouw 1879 P 193.
1578.

1410 - 1421.
De stad Geldern laat straten plaveien:
1410 : 89 roeden in Gelderstraat: 211 goudgulden;
1411 : 123
"
" Issumerstraat;
1415 : Slotstraat van de slotpoort tot Kerkstraat;
1421 : nieuwbouw van de Issumerpoort;
1419 :
"
" Veerertoren.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 59•

1579.

1410 - 1453.
Godart (van Kessel)(Floirkenzoon) genaamd Roffaert door hertog
Reinald IV genoemd als sluiter van Geldern; bezegelt 3 mei 1413
met zijn broer Gerard, beiden knapen, de verbondbrief van het
Gelders Overkwartier; hij is overleden vóór 1433. Zijn dochter
Margaretha, non in Mariëndaal genaamd ingen Oede bij Venlo schenkt
op 1 augustus 1433 aan dat klooster een huis c.a. van 12 jaar oud,
gebouwd binnen dat convent.
Publications LXVIII p 12.

CO

B
o

0*5
O
CD CD

CD

P< ts <J

CD

fej vw

<!D
C

CD

O

03

03

3

4

o
3

P

p
3

P

P i

Pb
CD

P- P. 3

4

4

Hj

CD

CD

CD

4

CD
CD

CD

3

cf
CD

3

«H
O

P1
03

p,

o

o

o
4

i *

O
CD

CD

P

4 S
P^ p- PCD

4

er

*

<

P-

«H
O

CD
3CD
CD

3- 4
H

C J .

3

s
3

H

PCJ.

CD

<

3
03

V

CD
cf

CD

PP
S

pcf

P^

CD
P1
P-

CD

C_i.

31
CD
CD

4
M
PC_l.

er
C_l.

01
(B

4

P1
P-

tv C_J.
tv
CD CO

3PP.

1

03
03

t" 3
CD
CD

P
S

\->

M
CD

B
03

P"
CD
cf

CD

pC_i.
PJ
cf

< oO
O

<!
03

M
3

3

03

4

4

P
N
pO .

tr 1

p-

O

^

<
CD

4

4

CJ.

o

CD
Pb
CD

4

O
CO

tv

4 co

&
-

CD

p

*

3

tV

M
PC-i.

CD
3

P^

bd1
P
03

3

cf Ps:- CD
er

cf

s . .

ca
t-j CD
p , p - 1-1
CO C_J. p-

p^ o
CD 303
01 t i
3
P^ bd

i

5

cf
CD

1

tV c_,. (

b
O
1 03
c f CO
tV • •
Ct
cf
pCD
3
Pb CD t3 P 1
CD P " CD 4 C> CT
4 03 4 < ! C) CD
CD 3
M 03 !:5 4
M
0*3
P 1 CD O c f <A
CD 3 co
CD CD
H 3p- f 1 3
O
03
P o CD
c f P- < 03 cH
Cl
B CD 4 C3 CD

tv i

<!

CD

tv

3

W
CD
P-

CD

CD 0*3

tv o

tv

PB

tv
O
01
03

3

l-

4
CD P - ' O t J

Pb
CD

P- o

«_>•

P3J

cf

-

CD
pur

r 4

f 13

CD

td c+
•

'\

4

3

0*3

l A PP -

c f

O

4

CD

o
4
tv
O

CD
O

P

4

c f

o 3

P- ~

CD

CD

3

3

O

«H
O

4

4

p03

3

*

PN CJ.
^ . CO H
1
C f CD

P

4

PJ

CD

3P

p-

4

P b 03

4

P-

< o

P- cr

cf
IV)

ü 01
p: 4

p

PI
M

<

i.

03

CD

3

03

P
cf

P-

P

c. 4

>. ) -CD,
3

CD

tv
CD

P
N PP P- 3
C J .
0*3

tr P

CD

03

03
p-

B <

P j

4
CD
CO
H
PI
PH

03
Pb Pb
01 CD 03

<!

cf

4 3

p-'>
3'3
Pti
4

1

01|CD

H
PI
M

PblCQ

3
4

3,0)
<
01

CQ
O

Pb
CD

CD
0*3
CD

•

CD

<
3
•

PJ

CO

•

CO

CD

03 P <!
0i
3
3

CD

CO

Pb

cf

<

4 bd
O 4
co 01
c f cT

fcf 03
O 3
O
3 co

cr CD
4

CD

01

4

3

0*3

co

a M
H

4

er
p

o
3-

&
tv

3

03

3

<
O
4
CO
cf

<j

i

CO
cf
H CD
O M
cf cf
*-H

01

•

3

(D

Pb

4

P

>

P1
Pb
CD

3
0*3

tr
o
o

H

01
Pj

3

3
tr 1

P> O
CO

o

3 p
<i Pb 4
0)
p
3 <* CD
CD

CD

ro ON

S

3 4

ON
CD

o
3

aC <J

CO

01

03

o co 3
t r co
o CD bd
P 3 CD

•

cr
CD
4
0*3

P-

3

pcf

P

<

CD
N
P0*3

<;

P

p
03
03

pb
CD

1

p>

o

pi

f

S>

4^VXI

4
P

•

c f

03

3
cr
4

CQ
CD
t l

<i 4
P

01

«33

pr

CD

CD

P

3

<

CD

3

3
P-

3
e
4>
P

P-

cf

CD
cf

cf

o

0*3

cf
CD

pi

a

ra

P

CD

p'
p-

cf

tv
CD

Q

<cr<:

P
01

P
cf

3-

o

3
PP

03
Pb
01

o
3Pb
CD
CO

3ro

CD

4

4

CD
O

p-

Pf

P0*3
CD

tv
tv
CD O
tl

O
CO
CD t J CD
O
O
M

CD

•

3

3

O
03 0*3
c f CD
O
CD
4 Pi
cf
cf
ro CQ

bd 4

tl

Pb
0i
P0*3

p-

<;
03

CD

<

03

3

> 3CD 2CD P*
H
4
t l
3^ 4 CD
o

3

CD

3-

IV

ra

03
M
Pb

o 3
cf

pb
CD

3

3

tr
o 3
cf
CD

CD
P-

o 4

Dl
03

4

0*3
CD

3

CD

03

0*3

M
03

4

03

w

pf t n

0*3

P

—i

01

tv o
er
CD <!
CD

3
P

CD

CD

M

.

0 4

cr

3

3
01
Pb <3

cr c+

CD

•

4

p
4

3

~A
VO

CD
CD

CD

4
0)

P *Ö
4

P
cf

tr 1

«
CD
<
CD

03

3
pb P I

•

03

CO
M

4

P 0*3
CD

4
cf
p
M
03
p-

4

4

cr

3
CH

W
CD
PP
co

W

CD

P-

CQ
O

<

tr

P)
CD

4

O
03

4

3

o

Pj
...

CO
CD

o

CD c f
p-

O
Pb
CD

3-

cf
O

—*

4>
—i
—i

<!
03

4

P:
P1
CD
Pj
P3 CD 0*3
4 cf c f
cf
03
P b 03 03
CD CO 3
cf
CD PCD CD CD

\-o

03 03
03 CO
Cf c f
CO CD

>

-|S>

03

1

tV

4

co CO
3 cr
03

H

CD

0*3 P- 3
CD
- J
VJl
VD

rr

•d

S

g
!*:
CD
s
4 CD

tv

CD

cf

PJ
p b CD
O
cf

CD

ra p" P
CD

<
03*
P

CD

f-J

d

c f

3

03

03

<

cf

co o
f» 4

P3

P i

4

O
03

er
—^ oi
cf O

P j

CD

cf
O
CD

O 3

O 3
fr-.

<

CD

cf

P

4

O
CD

CD
cf

—i

P-

4
P

03
c f

CQ
O

<^ CD

3-

CD
CO

3

cn <!
c f CD
03
4

P-

4

Dl

-t^

03

cf

3

_v

03

CD
Cf

O

bd
H

t-i

iy

•••

p

<
<
CD
pi

p

3

O

cf
CD

o

<
01

03

P-.
ra

co

4 3
0*3
P - bd
P4

CD

p-

3

4

ra 4

Pb
O

3

4

3 CD
c f
ra 3
P cT pKI

co
3
cT
CD

P-

< 03<

O
<)
CD

CD

pj
03
cf
CD

tv

p4

<! CD
o
4 o 4

m CD 4
4
03
CO H j 01
Pb
01
CD < ! 4
4
03 P b
P0 CD

SC
03 3
ra c f

O
O

0*3

e»

Ö03
Pb

cf

H

3

<!
03

3

— 1

p

01

-£=bd
4 B
CD O
<<! 4

P b 0*3
CO

3

cr
00

pb

t
4

co

%

ken-

CD

—

PCO

M

CD

< P- 3 3
CD
P O» M P 4
1
O
» CD
CD
3
03
td 3 W
o
p4 cf
4 B P- P 1
1
0 p - b- co
tr
P» 3 " CD p- -•
co CD ra
CD CD c f CD
B
01 CD o
cf
c f CD 3 " er P
P"
c f CD CD
V
31
< tol
CD 0*3 P
CD C f CD
& P> 4 3* P
M
4 s; P
03
CD
H j
s; CD
•- CT <l

3 >ö 3 3
cT 01 c f
Oq

4

03
Cf
p - CD
tV c f
tf
•

CD

H

P- 3

p

CD

P
s ; CD
P- 4

CD

3

3
P-

cf

P

N
03

0*3
03
01

M

j r p co O
CD
O
4
p *J t?d
1
p, 4 P

CD

CD

••

>ct

H tv P 1 pH 3- co p- 4

CD

4

< T 03
CD 03

o

el.

• •

P-

<!

O
CD

CD

CJ3

sberg

1

0*3

rtog
1 van
rode

CH
p Pb p O 3" p b CD C _ l .
CD
C
O
03
3
3
po 03
03 3
w
H- 4 <
<
<
!
03
CD
03
Pb <4 3
pb o 3
C*3
CD CD
P CD 03
co- 3 P P
M
3 N
4 P o
N
CD O
4
P
< bd H03 4«* OCD oe-i CD
P- 3
4 CD O
Cj.
O
P - 3" 3
X 3 4 4
P. • O c f Pb 03 O P H P3 CO
CD 3
CD CD cT O
TO =£ 3
P - Pb 3
4 03 er * 3
Pb H CD
P- 3
2 * N ra
CD H 4
c f <s 03 M- 03
P- 3
P
"
C
J
.
CD
CD 4
p 0*3
4
03
4 0*! O
w 3 =H
<
Po 3" O 03 tV 4 p- N 03
C_J. N
p" CD • ü 3 4 P - CD P - 4
H- CD 3 C J . CO
0 03 03 c f
H P
3" CJ\C->. c + ~ 3
CD
00*3
H
p
P< CD «• 01 c f O CD <! o o p Ct) 4
3 03 3 P c f
3 3
3 P P.
<l CD Pb f - ^ d
CD ra N
CD c f
03 CD 3
t l
03 3
O 3 c f P- O 4 c f P CD C _ i .
CD
C
O
p
b
3
H
3- P
P- P J CD H
4 H 3 <i
3
CD
O
CD
P
C
O
N
co
cf
3
K
03 0*3 3
O 0*1*
CD O
O
cf
er KI
Pb
tl 4 O o
P
tf
CD
03 co O
rT 3
co V-J *.
t i M 4 Pb CD Pb O O CD
PCD
03 3
CD 03 • d
O t
P*^
O
c
f
c
f
P
3
o 4
o
er
CD ra 0*3 3 - P 3- CD
!=5
W
1
CD CD Pb 03 3
P < 4
f
cf H cf
ra CD £ m
3
m
CD c f
PH 0) CD P>
<i
O
O
P 3 P
H 03
3
CD 03 3 Kei
c+
4
*d
s:
«;
CD 03 CO 3
CD o
p
Q
< P
p b P. o
0) P
0*3 3
CD H P "
3 o- <<
Pu O P- W E :
CD CD CD CD CD 03 O
0*3 P CD
Pb o 4
f - 1 CD M
H 4
er
P m CD
3 J c f p b P -1 p - 3 •
3
3 < 03 O P j p- C.J.
03 t l 0*3 CD CD Hb p Pb
CD P
p b P- CQ
P cf p
CD
bd O
3 O tv O
P- O
H 4 Cf
co
3"
er
< B
1
03
CD O
03 t l
cf 4
pi- f O
O
e
f
3
P- 3 c f co
O
cf
tV
po O CD
CD
4 p b P- tr
*
CD
03
CD
P
P
t l

cT

^5 ^ )
•*> 4
CD

\J1

00

-^

I

w

VJ1

berg, losbaar door Adolf, hertog van Berg. De vordering op het
graafschap Loon en het jaargeld deswegen van de bisschop van
Luik zullen de broers delen.
De jongste zoon van Johan, nu proost te Aken en Maastricht, zal
na zijn dood behouden alle erfenis van Goedart van Chiny, zijn
neef, zijnde burcht en land van Dalenbroek, met dorpen enz.,
als die gelost zijn van die van Wickrath. Indien Margriet van
Gennep eerder overlijdt, zullen haar zonen Johan en Willem de
helft van haar erfenis delen.
Het weduwgoed van Elisabeth wordt vastgesteld op 800 rijnsguldens uit de heerlijkheid Leeuwenberg en uit haar vaderlijk deel
het Huis te Drynmolen en de wijer te Obbendorff.
Indien Johanna, dochter van Blankenheim, huwt, ontvangt za 8000
rijnsguldens ineens.
De dinglieden o.a.: Herman van Randenrath, ridder, Steven van
Royre.
Kremer; Akademische Beitrage, Urkunden nr 36.
1583.

s

1584.

vóór 1411 nei 1.
Gilles van dem Weyer en Lette van Lissingen, echtelieden, erven
van Gadert van Nievenheim een hof te Orsbeck bij Heinsberg.
Domsta II p 317.
1411 mei 1.
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre zal Jan van Wijenhorst, ridder, en diens vrouw Jutta van Alpen, niet van het drostambt van
Geldern ontzetten, eer hij hem een schuld van 3552 Gelderse guldens heeft betaald.
Nijhoff III - 329; Frankewitz p 415/16.

1585.

1411 september 17.
feria quinta post exaltationem sancte crucis
Godart van Hassel, professus van de Praemonstratenserabdij van
Knechtsteden, begiftigd met de k£rk te Grefrath, belooft abt en
Snvent van Knechtsteden de abdij en de kerk in hun rechten te
houden.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein VII p 74/77-

1586.

1411 november 25.
Voor Johan van Goer, Rutger Gheronck, Egbrecht van den Berghe,
Karis van Halen, Johan Souts, Timan van den Bomen ende Derick
in gen Straet, schepenen "tot Weert van Oversten einde" sluiten
Lambrecht der Mollener ende Kerstiaen Korten een overeenkomst
inzake wederzijdse erfdienstbaarlijke rechten in aangrenzende

eigendommen.
de Win; regest nr 5.
Uit dorsale notitie blijkt, dat deze copie opgemaakt is, toen
het betreffende huis door burgemeester Keteler gekocht werd
ten behoeve van de stad of het land.
1587.

1411 november 29.
Antonius, hertog van Brabant, gelast zijn officieren in de landen van Overmaze de Keulse burgers te beschermen tegen hun vijanden o.a. Winrich van Kintzwilre, Hendrik en Gerart Roffart van
Kessel, gebroeders, Arnd van Kintzwilre, Arnd van Kriekenbeck de
Jonge, Godart van Wijlre.
Maasgouw 1894 p 52.

1588.

1411 december 7.
Reinald, hertog van Gulik en Gelre, en Maria, echtelieden, geven
de sloten Schoonvorst en Münstereigen (=Münstereifel ?) voor een
lening van 8000 gulden in pand aan Johan van Loon (heer van Heinsberg).
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 273.

1589.

1411.
Elisabeth van de Wijer, weduwe van Willem van Vlodrop, heer van
Leut , en haar beide minderjarige zoons Godart en Willem, verkopen aan Werner van Vlatten 38 morgen bos bij Embken.
Getuigen: haar zwagers Godart, deken van O.L.V. te Aken, en Gerard, erfvoogd van Roermond.
Publications XXVI p 90/91.

1590.

1411.
Godart van Hassel, pastoor van Grefrath, pacht de halve grote
tiend van Grefrath, eigendom van de abdij Knechtsteden, gedurende het jaar 1411 voor 200 mark Keuls, te betalen op St. Andreasdag.
Grefrath p 58.

1591.

1411 - 1444.
Hendrik Duker van Huls, Keuls leenman voor de hof op Vorst in
het ambt Kempen, gehuwd met ene van Nunum, komt voor in oorkonden van Kempen 1411/39; hij heeft goed in de honschaft Glindholt
in het Wachtendonker gerecht Geisseren, in leen van het domkapittel van Keulen. In 1440 noemt hij zich neef van Sibert Spee;

hij is dood in 1444 en zijn Wachtendonkse goederen komen aan
Hendrik en Elisabeth van Nuynheim.
Kempen-Krefeld 1968 p 211.
1592.

1411 - 1545.
Huis Willick nabij slot Haag is leen van Huis Vlasrath bij
Straelen; leenmannen zijn 1411 - 1624: Honselaer en wel:
1411 ; Herman van Honsela er;
1418 ; Goessen
!
•
1465 : Hendrik
>
: Arnold
gehuwd met E
1541 • Volmar
5
Volmars zoon.
1545 : Cornelis
Kaul p 13.

1593.

1412 februari 3
(Luxemburg)
Anton, hertog van Brabant ontslaat Clas Huen als drost van
Millen, Gangelt en Waldfeucht en als kastelein van Millen en
stelt daarvoor Arndt van Crayenhem.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 275•

1594.

1412 maart 17.
Reinald IV, hertog van Gelre, heeft 75 oude schilden wegens de
gruit te Venlo verpand aan Willem, heer te Broekhuizen. Hij
spreekt de stad Venlo vrij van hetgeen zij aan Willem zullen
betalen en vergunt de stad het pand te lossen, indien de hertog
dat binnen zekere tijd niet zelf doet. De hertog mag de gruit
weer van de stad inlossen.
Getuigen: Johan Schellart van Obbendorp en Engelbert van Oi-rsbeeck, ridders.
Venlo inventaris nr 40.

1595.

1412 juli 1.
Anton, hertog van Brabant, heeft van Jan van Loon, heer van
Heinsberg, 2000 rijnsguldens ontvangen en verpandt hem de tol
te Wassenberg.
Verkooren; Chartes et Cartulaires III - III nr 8976.

1596. 1412.
Helpers van Alart van Papelar o.a. Arnd van Wachtendonck, Willem
van Kessel genaamd Langerbeen, Johan van Lothem, Gijsken van
Wachtendonck, Johan van Oeyen, Seger van Broeckhuysen Segerszoon.
Oorkonde 1745 Historisch Archief stad Keulen; Maasgouw 1901 p 60.

1597.

1412.
Henrick Schenck van Nydeggen en Aleid van Rade, echtelieden, schenken landerijen aan het altaar van St. Sibertus
te Walbeek voor het lezen van de vroegmis.
Bisschoppelijk Archief 99 - 12.

1598. 1412.
Huwelijkse voorwaarden tussen Frederik van Huls en Jutte
van Hogepath.
Kempen-Krefeld 1968 p 153.
1599-

1412 - 1422.
Krijgsdiensten van de stad Geldern ten behoeve van de hertog Reinald IV van Gelre en Gulik:
1412 : 13 weken voor Gorinchem en Zaltbommel;
1415 : voor Grave;
1420 : met de ridderschap van het ambt voor Amersfoort;
1422 : voor Rhenen.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 59-

1600.

1412 - 1426.
St. Pantaleon te Keulen heeft een laatbank zur Wegscheiden te Bracht (bij Bruggen); de belangrijkste hoven te
Bracht van St. Pantaleon waren:
Schepelerhof, Dings-, Bolten- beim Busch, Plones-hof, de
hof angen Turre, die angen Nehen, Schopgenshof, de hof te
Knipsrath en de Steinhof; het waren lijfgewinsgoederen op
mans- en vrouwenhand. Bij verkoop tijdens het leven "had
St. Pantaleon recht op 1/12 van de waarde; enkele hoven
waren bovendien keurmedig. Vanuit Bracht betaalden 41
boerderijen cijns aan St. Pantaleon.
Kempen-Krefeld 1957 & 1958 resp. p 47 & 52.

1601.

1413 januari 4.
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, geeft aan de erfkamerheer Jan, heer van Wickrath, ambtman van Kriekenbeek,
een wissel op de tresorier van Holland in mindering van
hetgeen de hertog hem op 22 februari e.k. schuldig is.
Nijhoff III - 343-

1602.

1413 februari 13.
Reinald IV, hertog van Gelre, handhaaft het recht van opslag voor de stad Venlo tegen Johan van Bueren, heer te
Arcen.
Venlo nr 963.

1603.

1413 april 13.
Anton, hertog van Brabant, verpandt slot, stad en land
van Wassenberg wegens een schuld van 8050 rijnsguldens
aan Jan van Loon, heer van Heinsberg 1 .
Verkooren; Chartes & Cartulaires III - III nr 9084.
1) op 11 augustus verhoogd tot 20.000 rijnsguldens,
(nr 9123)

1603A. 1413 april 28.
up sent vitalisdach
Voor Dirick van der Heyden, richter, en schepenen van
Kessel, ziet Koenegont, weduwe van Mathijs van Holthusen, af van elk recht op een erf te Eyke ut in litera
1410 september 7 (regest nr 1571A), die getransfigeerd
wordt.
Keverberg; Aldenghoor 44.
1604.

1413 juni 27.
Voor schepenen van Vlodorp doen Goedart Buffel van Bernsberch, ridder, en Aleyd, echtelieden, ten behoeve van
Goeswin Beghijn, ridder, afstand van hun lijftocht, cijnzen, erfgoederen en renten onder Vlodrop.
Schloss Haag nr 4934-

1604A. 1413 juli 18.
des neisten dinxdag na margrete
Johan van Assel zal Elbert van Eyle Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Prederich van Peilden
genaamd Clute.
Scheres nr 13541605.

1413 augustus 9.
De Kruisheren van Venlo kopen een stenen huis en erf tegenover het hospitaal (gasthuis) van Venlo, gelegen tussen
het erf van Willem van Brede, pastoor te Berghe, en dat van
Derich Geskes, strekkende tot aan erf van St. Nicolaasbroeders; de Kruisheren richten er een gasthuis in.
Publications XCII - XCIII p 352.

1606.

1413 augustus 11.
Anton, hertog van Brabant is Johan van Loon, heer te Heinsberg, 8050 gulden schuldig; idem 1700 realen vanwege zijn
ouders en zoveel vanwege geschoten geld op het ambtmanschap

van Wassenberg, dat hij Johan slot, ambt en stad Wassenberg verpandt voor 20.000 guldens.
Selfkantheimat 1957 p 14/15.
1607.

1413 na augustus 11.
Anton, hertog van Brabant, verpandt slot-, stad- en land. van
Wassenberg, waard 1200 rijnsguldens 's jaars, voor 23.200
rijnsguldens aan Frederik II, graaf van Meurs.
Verkooren; Chartes & Cartulaires III - III nr 9156.

1608.

1413 october 23.
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, bevestigt de rechten van Venlo, beslissende in een geschil over het recht
van opslag aan de Maas tussen die stad en Jan van Buren,
heer van Arcen.
Nijhoff III - 349.

1609.

1413 december 1Q.
Reinald IV, hertog van Gelre, is de stad Venlo 2.000 Gelderse guldens schuldig en zal voor die schuld 75 oude
schilden betalen, die de stad hem op haar beurt moet betalen voor de gruit.
Getuigen: Johan Schellart van Obbendorp en Dirk van Vlodorp, ridders, Udo genaamd Boese, knape.
Venlo inventaris nr 41.

1610.

1413.
Johan van Horn, heer van Kessenich, verheft de heerlijkheid Bouchout c.a. na dode Osto van Elsloe, zijn oom, als
Loons leen.
(Joannes de Bunne heeft dit leen ook verheven na dode zijns
vaders Hubertus de Bunne)
Oude Land van Loon 1981 0 77.

1611.

1413.
Lutger van Caen schenkt de kapel in Zand bij Straelen 36
morgen land en enige korenrenten.
Kaul p 25.

1612.

1413.
De jongheer Willem van Horn, zoon van Willem, heer van Horn,
verheft in het kapittel te Luik het slot Horn met rechten en

en afhangen; idem heerlijkheid en dorp van Cortershem c.a.
Loonse lenen.
Oude Land van Loon 1981 p 79-81.
1613-

1413 - 145L
Gerard van Kessel genaamd Boffaert met zijn broer Godart
als knapen in de verbondsbrief van 3 mei 1413 vermeld,
schepen van Venlo 1441/43, regerend burgemeester 1443?
huwt 1434 Catharina Vinck Jansdochter Amoldszoon, schout
te Venlo 1406/12, schepen 1425/48, en van Margaretha Spee.
Gerard ontvangt van zijn schoonouders op 15 augustus 1434
de hof en erf toe Moelenhuesen mitter hovereisingen c.a.
buiten de stad Venlo en de watermolen met watergang aan
de stadsmuur en de sluis achter de molen en de wel buiten
de stad.
Zijn zoon Elbrecht huwt vóór 1451 Margaretha N.
Publications LXVIII p 14.

1614.

1414 februari 5.
Mathijs van der Craken, kanunnik, rentmeester van de abdij van Thorn.
Dyederic Man, priester, den alden.
Habets; Thorn p 310.

1614A. 1414 maart 25.
des sonnendaigs op judica ynder vasten
Mechtelt van Peelden, non te Heinsberg, verklaart, 2 hoeven Bouwemans en Lairmans in de honschap Winternem, voogdij van Geldern, haar toegevallen na dode van haar moeder
ye van den Boytberg, te hebben overgedragen aan haar neven
Johan en Sander van Boytberg, gebroeders.
Scheres 1589.
1615.
^

1414 mei 5.
Willem, heer te H o m , van Altena en Cortherschem, geeft aan
de stad Weert 3 jaarmarkten; verder schenkt hij aan de stad
Weert o.m. de bevoegdheid om zelf in marktzaken recht te
spreken en om van alle goederen, die te Weert ge- en verkocht worden, accijnzen te heffen en om deze te besteden
"om mede die straeten ende bruggen te halden hoen mede te
vesten poirten ende sloeten mede te maken ende tot anderen
saeken die den lande nut wesen sullen".
de Win; regest 6; Publications 1892 p 145 en 215.

1616.

1414 juli 12.
Johan van Boicholt Gerritzoon pacht van het stift te Xanten de hof te liederaraern voor 6 jaren tegen 41 oude gouden schilden 's- jaars.
Borgen o.a.: Hendrik, voogd, heer te Neersen, ridder, Siwert van Kessel, Arndt Spede en Hendrik Spede,
Wilkes nr 1142/43.

1617. 1414.
Dirk van Meurs, aartsbisschop van Keulen, verpandt de Schaluynshof binnen en buiten Kempen aan Prederik van Huls voor
1.000 guldens. In 1422 vererft de hof op diens zoon Prederik. De hof rendeert in 1423 74 malder weit, 11 malder haver en 32 mark. In 1447 verpandt de aartsbisschop de hof
voor 1.800 gulden aan Frederik van Pelden genaamd Cluthe;
uit de opbrengst wordt het eerste pand gelost; 400 gulden
is wegens schade door verloren hengsten en 400 gulden door
geleverde ossen en krijgsmiddelen aan de aartsbisschop wegens diens vete tegen de hertog van Kleef.
Kempen-Krefeld 1974 p 237.
1618.

1414 - 1481.
Johan IV, heer van Herode, Petersheim enz., ridder, zoon
van Ricalt II, heer van Merode en Frenz en Beatrix van
Petersheim, huwt 8-11-1451 (voorwaarden) met Adelheid van
Horn, dochter van Johan, heer van Parweys etc., en Mathilde van Reifferscheid; hij is dood 1481 en zij in 1497 dec.
6 - 1498 april 18.
Hij erft Petersheim c a . , bestaande uit Petersheim, Hilvarenbeek en Oirschot, Leefdaal en Impde bij Brussel,.de hoven Oud Hoeselt bij Tongeren, Eckart bij Eindhoven, de tienden bij Oss, inkomsten uit de heerlijkheid Rotselaar bij
Leuven en het geleiderecht;
bij Mechelen.
Domsta I p 131.

1619.

vóór 1415 januari 5.
Adelheid, dochter van Werner Scheiffart van Merode, heer
van Hemmersbach en N., dochter van Floirkins van Dersdorff,
huwt Johan van Broekhuizen, heer van Wickrath, zoon van Hendrik, heer van Wickrath, en Ghristine van Mó'rmter, (Monement). Adelheid is dood 1454; zij laat de Munsterabdij voor
2 kazuifels kleding na. Johan is man van de stad Keulen,
1416/22 wegens een jaargeld van 25 gulden.
Domsta I p 120/21.

1620.

1415 januari 5.
Huwelijkse voorwaarden tussen Frederik Scheiffart van Merode, heer van Bornheim enz., zoon van Werner, heer van
Hemmersbach en Bornheim, en H., dochter van Floirkins van
Dersdorff, en Yburg van Vlatten, dochter van Willem, ridder, en Johanna van Hüoholhoven.
HXJiicyv^f^w*™***^
Domsta I p 118/19.

1621.

1415 januari 10.
De stad Geldern sticht een hospitaal en gasthuis van de
H. Geest met een kapel.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 59»

1621A. 1415 februari 19.
des neisten dinxdages na invocavit
Wolter die Hertoghen en Haidwig, echtelieden, verkopen
voor schepenen van Pont als vrij eigen goed de Wevelshadstat en de Diesdonck aan Albert (=Elbert) van Eyll Elbertszoon.
Scheres 1527.
1622.

1415 mei 7

(Turnhout)

Anton, hertog van Brabant, draagt de heer van Heinsberg
op, 6.000 guldens schatting te heffen in het hertogdom
Limburg en de landen van Overmaze; hij zal het bedrag
daarna overgeven aan Johan van Lieck.
Staatsarchiv Lüsseldorf; Heinsberg Urkunden 295.
1625-

1415 juli 3.
Egbert (van Holthuysen) Geretssoen verkoopt aan Seetze
van Brede een erfrente van 14 malder rogge venlose maat
gaande uit zijn molen de Rijnkensvoert te Maasbree, die
hij in erfpacht houdt van de hertog van Gelre.
Dierick van der Heiden, schout, zegelt namens de schepenen van Maasbree, die geen zegel hebben.
Maasgouw 1982 p 11.

1624.

1415 juli 22.
Erfscheiding tussen Agnes van Broichusen en te Wardenbergh
en haar kinderen Johan, Willem, Johan, Hubert, Sweder, Alart
en Henrica over de nalatenschap van man resp. vader Willem,

heer te Boichusen. Johan krijgt Broichusen en Wardenberg;
Willem het hofmeesterambt van Gelre, Geysteren, Oorlo en
Gostrum; Johan II Loe; Hubert Huis Culenborg; Henrica
Grubbenvorst en Velden.Schloss Haag 1034.
1625.

1415 augustus 24.
Symon Hune van Rodenbroeke en Katherine van Kockheim, echtelieden, verpachten aan Philips van Doemsdail 36 morgen
land in het land van Wassenberg, behorende bij de hof Lunenbroek, die leenroerig zijn van de heer van Heinsberg.
Getuigen: Diederik van Opheim, drost van Wassenberg, Johan
van Geirtroede.
Kohl p 114.

1625A. 1415 september 17.
Riquiris van Brueck, rector van het O.L.Vrouwe altaar in de
kerk van Melick, staat met toestemming van de aartsdiaken
en van de pastoor van Melick, T-af aan Ruth Vos een erfpacht
van 4 paar koren, half rogge, half haver, gaande uit de
hof ingen Brueck.
RAL Kartuis nr 427,

1626.

1415 september 18.
Reinald IV,
van Willem,
met Huis en
trum met de

hertog van Gelre, beleent Willem, tweede zoon
heer van Broekhuizen en Agnes van Waardenburg;
slot Geysteren en de heerlijkheid Oirlo en Ooskerkegift ten Kuiksen rechte.

Munsters p 95.
1627.

1415 november 11.
•Mathijs van Holthuysen Geretszoon verkoopt aan Seetze van
Brede 7 malder rogge venlose maat 's jaars uit zijn halve
molen te Rijnkensvoert te Maasbree wegens 27 Gelderse guldens a 13 alde vlaams per malder betaalde hoofdsom.
Mathijs van Holthuysen, Goedert van der Voert en Gheraet
van-Honthuysen, bastaard van Gherit van Honthuysen, verklaren de hoofdsom aan Seetze te zullen lossen.
Maasgouw 1982 p 12; Scheres 649.

1627A. 1415 november 11.
op sente mertijnsdach episcopus
Mathijs van Ho£thusen, Goedert van der Voert en Geraert
van Houthusen Gheritzoon, verklaren Ziets van Brede 7
malder erfrogge schuldig te zijn.
Scheres nr 655.
1627B. 1415 december 20.
op sente domaesavont
Egbrecht van Houthusen Geretssoen verkoopt aan Zietsen
van Brey een erfrente van 14 malder rogge, gaande uit
de halve windmolen te (Maas-)bree "toe Rinkensvoert".
Oorkonders: Dierick van der Heiden, scholtis en schepenen van (Maas-)bree.
Scheres nr 656.
1628.

1415.
Sybrecht van Blitterswijek geeft kwijting aan Adolf
graaf van Kleef wegens betaling van de schade, veroorzaakt door het overnachten van Maria van Bourgondië te
Maaseik (gemalin van graaf Adolf).
Schenk p 21.

1629.

1415 - 1431.
Sweder Willemszoon van Broekhuizen, vierde zoon (van 9
kinderen) van Willem, overleden vóór 22-7-1415» heer van
Broekhuizen, en Agnes-, dochter van Gerard de Cock van
Waardenburg-en Henrica van Culemborg. Sweder is in 1415
meerderjarig; hij ontvangt uit de erfenis van zijn vader
de korentienden van Swolgen en Broekhuizenvorst, de ..hof
Op ter Stockt te Broekhuizen, de hof Op ter Holl te Well,
de halve tol te Venlo, 4 malder rogge 's jaars te Blitterswijk. De tienden en de hof Op ter Stockt worden leenroerig aan Huis en heerlijkheid Broekhuizen.
Hij zou gehuwd zijn met Bela van Walhusen en heeft tenminste drie zonen: Willem, Gerard en Jan; van 1428/31 is
hij plaatsvervangend ambtman van Kessel voor zijn oudste
broer Johan van Broekhuizen, heer van Loe en Geisteren
en overleed tussen 1437/51.
Maasgouw 1984 p 156/58.

1630.

1415 - 145L
Johan van Broeckhuysen, heer te Loo en Geysteren, ambtman
van Goch c.1430/51, erfhofmeester van Gelre. Na dode zijns

broers Willem in 1429 erfde hij van hem Huis en heerlijkheid Geisteren; Huis Loo ligt bij Alpen, dat hij erft van
zijn vader Willem in 1415- Van zijn broer Willem had hij
ook de pandschap van Kessel geërfd.
De totale schuld van de hertog beliep 4.775 overlandse
rijnsguldens, waarvoor hertog Arnold hem in 1434 alle inkomsten uit het land van Kessel en Venray verpandde.
In of voor 1437 was hij gehuwd met Anna van der Straten,
erfdochter van Johan, ridder, ambtman van Goch.
Prankewitz p 297/98.
16

31-

U15
Huis
1415
1542
1573

- 1573.
Diesdonk bij Pont, allodiaal goed:
: Elbert van Eyll (later drost van Geldern);
: Loef van Egeren, drost van Geldern;
: Loef van Egeren, huwt Adriana van Boedberg, dochter
van Elbert van Boedberg te Ingenray.

Kaul p 32.
1632.c.1415Sophia, dochter van Johan Hunt uit stad Kempen, trouwt Ysbrant van Swalmen; hij wordt door de aartsbisschop van Keulen beleend met de hof Weierbach bij Kempen en in 1439 en
1447 door de abt van Werden met de Endelstenhof te Büderich
groot 192 morgen en 7 "gewallen" op de Niep.
Uit dit huwelijk o.a.: Christine van Swalmen, die huwt met
Herman van der Porten uit Meurs, raad en secretaris van Vincent graaf van Meurs, schout van stad en heerlijkheid Krefeld (tot 1470), beleend met de Kolkmanshof bij Langendonk
(gemeente Kapellen) als Meurs' leen in 1449 en andere goederen.
Schloss Haag
1633.

1416 januari 25.
up sent pauwelsdach conversionis
Egbert van Montfort, leenheer, oorkondt, dat voor zijn leenmannen Tylman van Eyle en Willem, bastaard van Johan van
Krieckenbeck, ridder, door Mathijs van Kessel, ridder, en
Sybrecht van Kessel, diens zoon, verkopen aan Johan van Wylre en Bertte, echtelieden, de scholastertiend te Kessel,
leenroerig aan Egbert Pelgrim van der Kuylen als man van
Margryete, dochter van Mathijs (van Kessel), die met ver-

koop instemt.
Keverberg; Aldenghoor 47; Publications XVI p 156.
1633A. 1416 na- januari 25.
na st paulus conversionis
Mathijs van Kessel, ridder, en zijn zoon Sybrecht van Kessel, verklaren aan Johan van Wylre en Bertte, echtelieden,
te verkopen de scholastertiend te Kessel, waarvan de hertog ook een helft bezit en de roodtiend, die als geheel
hertogelijk goed is en waarvan Mathijs en Sybrecht slechts
6 paar koren 's jaars mogen heffen.
Hun neef Willem van Kessel heeft de scholastertiend en de
6 paar koren in blijvende pacht tegen 25 paar koren 's jaars;
Mathijs en Sybrecht dragen dat recht over aan Johan.
Keverberg; Aldenghoor 48.
1634.

1416 februari 26.
Huwelijkse voorwaarden tussen Daem^van den Bongard en Katharina, dochter van wijlen JarT^Suliks drost van Bergheim, 1399-1409, overleden vóór 1412 1 en Katharina N.,
thans weduwe, moeder van hun zoons Matthias van Kessel, .
kanunnik van St. Servaas te Maastricht (1416, 1431, 1441)
en Sibert (ridder in 1431), huwt 1431 met Margaretha Hendriksdochter van Hompesch, waaruit zoon Jan van Kessel
van Huis Pesch te kerspel Lank bij Krefeld, overleden
2-2-1513» gehuwd met Beatrix van Hoenselaer, waaruit dochter Elisabeth, die in 1492 huwt met Richard Hurth van
Schoeneck, heer van Ringsheym en Opey, erfmaarschalk van
Gulik.
Maasgouw 1897 p 24.
1) koopt in 1409 van Willem van Selbach de hof te NederAussum bij Bergheim.

1634A. 1416 mei 6.
des godenstaigs nae inventionis sancte crucis
Lysken en Idken van Boytberg, gezusters, nonnen te Heinsberg, zien af van hun recht op roerend en onroerend goed
van hun ouders, uitgezonderd hun jaarrenten.
Zegelaars: Johan van Boytberg, oom, Gerit van Yssem, zwager, Johan van Boytberg, broer.
Scheres nr 1181.

1635.

1416 juli 25.

(Brussel)

Jan IV, hertog van Brabant, bevestigt Johan van Loon
(heer van Heinsberg) als drost van het hertogdom Limburg en de landen van Óvermaze.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 302.
1636.

1416 december 7.
Johan van Pyetershem, heer van (Stevens)weerde, verklaart
van de stad Keulen 25 rijnsguldens ontvangen te hebben
als lijfrente op het leven van zijn vrouw Barbe van Moercke.
Maasgouw 1890 p 39.

1637.

1416.
Erfdeling tussen Winand en Heinric Schenk van Nideggen,
kinderen van Henrick en Alheit van Raede.
Schloss Haag nr 4388.

1638.

1416.
Jan (van) Pollart, heer van (de Hornse lenen) Exaten en
Roggenbosch, huwt Agnes Trypperts, dochter van Jan; in
1445 is hij dood; uit dit huwelijk vier zoons:

1. Dirk Pollart genaamd Craen, heer van Exaeten, Roggenbosch en Kouhlen, testeert in 1471 en is dood in 1482;
2. Jan, kanunnik en proost van het kapittel van Arnhem;
hij sluit in 1451 met zijn broer Dirk en kanunnik Dirk
(Pollart) te Aken en met zijn oom Arnold Trypperts een
overeenkomst over de erfenis van Henrick van Baerle en
Elisabeth Krenskens met Henrick van Kriekenbeck gezegd
junBaerle y^Sybert van Breede als man van Margaretha.
Jan was licentiaat in het kanoniek recht, proost van
het kapittel van de H. Geest te Roermond, alwaar hij
een dagelijkse mis en twee jaargetijden stichtte met
een rente van 140 rijnsguldens uit zijn hof te Asselt.
Hij stichtte het Pollartsgasthuis in Roermond en in 1443
zond de hertog van Gelre hem naar het hof van Savoye om
een huwelijk te bespreken van zijn zoon Adolf met een
prinses uit dat Huis; overleden in 1465;
3. Dirk, kanunnik van O.L.V. te Aken; in 1462 leefde hij
nog;
4. Jan.
Publications XXXIII p 377/78.

1639.

1416.
Johan Seheiffart, ridder, voert als helper van Johan,
bastaard van Heinsberg,. genaamd Kirschbaum, vete tegen
de stad Keulen.
Domsta I p 91.

1640.

1416 - 1433.
Willen, bastaard van Reinald IV, hertog van Gulik en
Gelre:
- 1417 : zijn vrouw Johanna, erfdochter van Wachtendonk,
overlijdt;
- 1416 : keizer Sigismund legitimeert hem;
- 1418 : huwt met dispensatie Hermanna, dochter van Gisbert van Bronkhorst en Margaretha van Ghemen;
- 1420 : ontslaat Johan van Laer uit horigheid en maakt
hem. zijn dienstman;
- 1424 : verkoopt aan Johan, heer van Broikhusen en Werdenberg het slot Amersoyen;
- 1424 : geeft de Banmolen te Straelen in erfpacht; is
drost van het ambt Krieckenbeck van 1420/29;
- 1426 november 5 : hij verleent de aartsbisschop van
Keulen zijn pandrecht op het Huis zur Kuypen,
belooft hem opening van het slot Wachtendonk,
wordt diens dienstman en zegt de hertog van Kleef
zijn manschap op;
- 1423 : is lid van de raad van 16, die hertog Arnold bij
het bestuur over Gelre en Zutphen bijstaat;
- 1424 : legt in het ambt Kriekenbeck nieuwe landweren aan
en bij Aldekerk een bolwerk tegen Gulikse invallen; veel schermutselingen tegen de Gulikers;
- 1427 : twist met Johan van Broichusen, heer te Wickrath;
- 1428 en 1429 "• veel strijd tegen de Gulikers;
- 1430 : sticht in Wachtendonk een nonnenklooster;
- 1431 maart 31 : sluit een overeenkomst met hertog Arnold
om in oorlogstijd knechten te mogen legeren in de
stad Wachtendonk op kosten van de hertog;
- 1433 december 31 : Willem van Wachtendonk geeft slot,
stad en land Wachtendonk over aan hertog Arnold
van Gelre.
Wachtendonk p 62/67.

1641.

1416 - 1613Hof, heerenhof, hertogenhuis of hertogenhof te Venlo tussen de Loohofmolen en Minderbroedersstraat.
Limburgs Jaarboek VIII p 20/21.

1642.

1417 .januari 10»

(1416 na costumen des hoofs van Camerik)
Jan, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat de aanspraken van Frederik, oudste zoon van de graaf van Meurs^ ten
tijde van wijlen zijn vader Anton hertog van Brabant op
2.000 rijnsguldens wegens te weinig aflossing van de pandsom groot 18.000 rijnsguldens en 1,800 rijnsguldens handgeld, 4 x 200 rijnsguldens manieën 's jaars verlopen, 2.000
rijnsguldens wegens gestorven paarden en hengsten tijdens
diensten voor de hertog in de vete in het land van Luxemburg, 1.200 rijnsguldens, zijnde 2 jaar handgeld wegens
6.000 geschoten op Valkenburg.
Deze aanspraken zullen afgedaan worden met 2.500 gulden
binnen 6 maanden en over het resterende 10% 's jaars over
6.000 rijnsguldens, te betalen door Jan, heer van Wittem,
die het slot Valkenburg heeft.
PSHAL 1870 p 219/21.

1643.

1417 februari 2.
Johan, Willem en Daniël van Goor, gebroeders, en Kathrijne van de Wyer, vrouwe te Goor, hun moeder, en Kathrijne
en Aleide van Goor, gezusters, nonnen te Bilsen, en Johanna van Goor, hun zuster, delen de ouderlijke erfenis:
-de vrouwe behoudt levenslang Huis en hof ten Wyer met molen, panhuis, cijns, keurmeden. De hof te Lotbroek zal men
verkopen en uit de opbrengst wordt de schuld van 2.400
rijnsguldens aan Johan van Hoekirken betalen, die op Wyer
rust.
Verder ontvangt Johanna 500 rijnsguldens voor haar kindsdeel.
-Johan krijgt Huis te Goor en de heerlijkheid Pol; hij zal
daaruit aan zijn tante, de vrouwe van_A1sten 1.500 rijnsguldens schuld betalen.
""Asten
-Willem krijgt de hof 0e en betaalt daaruit 500 rijnsguldens.
-Daniël krijgt de hof te Ophaven.
--Katherina en Aleyt een lijfrente van 17 malder rogge uit de
hof te Hulhave en in het land van Wassenberg 15 malder en
uit het goed te Gleene 9 rijnse guldens.
- Na de dood van de moeder ontvangt Willem de hof te Wijer en
zal daaruit zijn broers betalen.
De-dingslieden: Gerard van Vlodorp, ridder, erfvoogd te
Roermond, Lizabette van de Wijer, vrouwe te Leute, Claes van
der Donck en Lemken van Goor, bastaard.
Keverberg; Aldenghoor nr 49•

1643A. 1417 na februari 2.
Na scheiding en deling tussen de kinderen van Arnt van Ghoor
en Catharina van de Wijer (de Vivario):

- Jan, de oudste zoon, krijgt het slot Ghoor in het Maasland c.a.,
de heerlijkheid Poll en Meyel, mits betalende aan zijn tante,
de vrouwe van Asten, 1.500 rijnsguldens;
- Willem ; erft het riddergoed Ter Weijer onder Heerlen, de hoeve
Lotbroek onder Hoensbroek en die van Mooker 0e. Na de dood van
zijn broer Jan is hij heer van Ghoor, Vronenbroeck en Meyel;
.
hij huwde met Beatrix Schellart van Obbendorp: kinderen: Maria/tJWH
erfvrouwe te Ghoor, Vronenbroek en Meyel, huwt Jan de Roover, V
burggraaf van Montfoort, Aert van Ghoor, erfgenaam van de Huizen Heel en Weyer, huwde N. van Kriekenbeek te Rothem;
- Daniël erft de hoeve Ophoven in het land van Borne, de goederen te Sittard, Geleen en Susterseel en de renten en cijnsen
van Poll en Panheel;
- 4 dochters krijgen dotatie; een was gehuwd met Goswijn Begijn,
ridder, Aleyde was non, Catharina was de vrouw van Godhard Dobbelstein van Doenrade, Johanna was de vrouw van Godhard van Bocholtz.
Publications IV p 299, 318/20; Slanghen p 129, 139.
"
LXV p 429.
1644. 1417 maart 25.
Frederik, heer te Wevelkoven, Willem, zoon te Wevelkoven en '
heer te Grebben, diens vrouw Luckart van Mirlaar, vrouwe te
Grebben en Garstorp, en Margaretha van Wevelkoven, zuster van
Willem, verkopen aan Johan Vlecken van Caldenbroich een jaarrente van 50 gouden overlandse rijnsguldens uit hun tol te
Venlo.
Venlo nr 876; Schloss Haag nr 2045 met datum 25 maart I4I6 en
verpanding van de gehele tol tegen een jaarrente van 50 gulden.
1645. 1417 april 29

(tot Wessem)

In aanwezigheid van leden van het domkapittel van Luik, de heer
van Horn, en de heren van Ghoer, wordt de grens tussen Heel en
Pol-Panheel, Grathem, Baexem, Horn en Beegden, vastgesteld.
Daarbij is sprake van Pollartshof, de Hagenacker van het klooster van Roermond, het huis van„Gerard van Houtum, Musers' huis
te Exaeten, waar de molen stond. Tot de gemeente Heel is slechts
Heel gerechtigd, die van binnen de stad Wessem en binnen het
dorp Beegden. Heel behoort in de gemeente van Wessem en in de gemeente Beegden.
Publications IV p 292.
1646. 1417.
Gerhard (VI) burggraaf van Odenkirchen is bij Seger van Kessel
Segerszoon borg voor Arnold van Hoenselaer wegens 110 guldens.
Maasgouw 1897 p 28.

1647.

U17.
De heer van Wachtendonk verwerft de veenmolen in het
Straelenerveen; het is een watermolen. Willem van Wachtendonk geeft de molen in 1424 in erfpacht.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern 39 P 5.

1648. JL417Huwelijkse voorwaarden tussen de dochter van Hendrik voogd
van Neersen en Johan van Barle.
Medezegelaars o.a.: Goswin van Honslar, Geldolf van Huls,
Hendrik Duker van Huls.
Kempen-Krefeld 1968 p 211.
1649.

1417 - U 6 0 .
Seger van Kessel huwt de erfdochter Adelheid van Alard Estas van Pürth (Vurde); uit dit huwelijk: de zonen Vincent
en Hendrik. De laatste liet bij erfdeling op 21-9-1460 na
Mauwengoed met 6 morgen land in Brachterveld, de hof an
der Heiden met bergvrede, bak- en duifhuis (Goert), de hof
over de Maas te Oyen (Vullinck), hof Stamshuys (Johan),
hof ter Schuyren (Peter) en 7 morgen land in Wytvelde tussen Grutweg en Breidelerweg (bij Breyell) aan zijn zoons
Goert, Peter, Hendrik, Vullinck en Johan en de geestelijke
broers Paul en Willem.
Getuigen: oom, neef en zwager: Vullinck van Kessel, Alart
van Kessel, Johan van Baerle en Sybe Luebe van Kaldenkirchen.
Kempen-Krefeld 1961 p 58/59; zie ook 1460 september 21.

1650.

1417 - 1785.
( i ^ W J
Beleningen van "het Huys Heel met de laetbaenck Rindervoort ende dessen leenen ende gerechticheyt is een bundich leen "(van Horn). H5Z$Ssu*-^ * r ^JknJM

(o.a. families Ghoor, gehuwd met i-Schellart van Obbendorp,
Wittem, de Roover-Montfort, de Horion, Eyll, de Berchem,
de Breyell, Dobbelstein, de Bentinck de Doerne, de Velbruck de Garath.
Publications LXV p 402/11 (met stamboom)
1651.

1418 mei 3.
Gerard van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, Rabold
van Brempt, ridder, Willem van Broekhuizen, erfhofmeester
van Gelre, Willem van Kriekenbeek, Rutger van Vlodrop ,

Dirk van Wickrath, Johan van Oyst , Willem van Kessel,
Johan Hermanszoon van Boedberg 3% steven van Brempt, Gerard van Yshem ^, Arnold. van Blitterswijk, Bernard van
Eyle 5 , Tilman van Eyle , Rutger van Brede, Winrick van
Wyldrade, Johan van Wachtendonk, Johan van Boedberg ',
Johan van Boecholt, Hubrecht van Broekhuizen, Goswijn
Spede 8 , Karel van Boedberg 9f Heinric van Blitterswijk,
Zander van Boedberg Hermanszoon, Reinard van Brempt, Seger van der Horstf, Zietze van Brede, Willem van Elmpt,
Johan van Yrymershem, Gerard ingher Oe, Heinric van Baerle, Gadert van Bucholt
, Zweder van Wachtendonk, Heinric
van Wachtendonk, Emont van Pardelaer, Elbrecht Everardszoon van Eyle
, Giselbert van Karken, Zeger Johanszoon
van Kessel, Johan van Daswylre, Arnolt Scriver van Kessel,
Godert Roffaert van Kessel, Gerard Roffaert, Andries van
Heithuizen ' 2 , Heinric Fransoycs '*, en Willem van Kessel,
bastaard, knapen des lands van Gelre van der Niersen opwaarts, en burgemeesteren, schepenen en raad der steden
Roermond; Geldern; Goch^, Venlo; Erkelenz, Nieuwstad,
oorkonden een verbond te sluiten om eendrachtig te blijven
ook met de andere drie kwartieren, de rechten te handhaven,
indien de hertog van Gulik en Gelre zonder wettige nakomelingen zal overlijden.
Nijhoff III 374 B; Nettesheim; Geldern 2e druk p 57 noot' 7•
1) van Huis Frohnenbroich bij Horstgen bij Geldern;it
2) •i
Hillenraad;.
!
II
Haag bij Geldern;3) '
II
Honselaer onder Wetten;4) «1
II
Gastendonk bij Aldekerk;
5) '!
6) '' hof iWinternam ten Z. van Geldern;
Wankum onder Wetten;
7) '' Huis
ii
Langenfeld onder Wankum;
8 ) •i
n
Geisberg onder Kapellen;
9) 'i
10) '' hof ten Broicke in kerspel Lobberich;
i
ii
Munster onder Vernum;
11) •i
ii
Heithuysen " Lobberich;
12) *
13) ''Gruit" genaamd ob ten Darth onder Nieukerk.
1652.

1418 mei 30
Schout en schepenen van Haelen, die tot hoofdlering komen
in Vliermaal, krijgen kostenvergoeding van 5 dagen van St.
Remigius tot half maart en 4 dagen buiten die tijd. Als de
schout met 2 paarden rijdt, ontvangt hij 12 oude thuyn en
elke schepen te paard 9 thuyn en te voet 6 thuyn. Klerk en
bode (als zij meekomen) 6 thuyn. Als het vonnis uitgedragen
wordt, ontvangt de schout 4 kwarten, elke schepen 2 kwarten,
klerk en bode ieder 1 kwart wijn, voorzover ze present zijn.
Publications Cl p 187.

1653.

1418 augustus 17.
Hinrich van Kessel genaamd Roffart, voogd en ambtman te
Wickrath.
Brandts; Wickrath p 6-7.

1654.

1418 september 16.
Goedart en Katharina Joede van Roermond, echtelieden, verkopen aan Goedert Heuff en Aleide, echtelieden, de hof Malbeck met watermolen c.a. met de laten van Hendrik Spee, die
op de molen malen, met akkers, beemden, broeden weide, Guliks leen, te verheffen in de mankamer te Bruggen; vanwege
de laten betalen de kopers 's jaars 2 gulden en 8 kapoenen
aan Hendrik Spee.
Overdracht voor gemene schepenen van Bracht en Kaldenkirchen.
Maasgouw 1975 P 188/89; Fahne; Spede nr 73 noemt het goed
vrij, eigen en tiendvrij (of slaat dat op de laten van
Spee ?)

1654A. 1418 september 24.
des saterdaigh nae sunte matheusdach des heylighen apos-tels
Maria van Aepeltheren, abdis van Grafenthal, geeft met toestemming van het gemeen convent in erfpacht aan Lambert
Mercator en Mette, echtelieden, gedurende hun leven erf en
goed in Breydelt genaamd het Monyklant tegen 7 malder rogge
's jaars dülkener maat.
Keverberg V.
1655-

1418.
Reinald IV hertog van Gelre verpandt de burcht te Middelaar
met hoog en laag gerecht en het Rijkswald tussen Asperden,
Middelaar, Mook, Kranenburg en de Gocher Heide voor 16.667
oude schilden aan Adolf hertog van Kleef.
De verpanding is of niet doorgegaan of spoedig weer ingelost.
Frankewitz p 281/82.

1656.

1418.

V i e r vrome vrouwen verbinden zich t e Geldern t o t r e l i g i eus samenleven; h i e r u i t o n t s t a a t l a t e r het A u g u s t i n e s s e n klooster Nazareth.
N e t t e s h e i m ; Geldern 2e druk p 59-

1657.

H18.
Rutger van Vlodorp en Elisabeth van Wachtendonk, echtelieden, stichten een kapel te Fronenbruch 1 .
Milendonk p 47.
1) Agnes, de zuster van Rutger, trouwde Johan Schellart
van Obbendorf, ridder, raad, hofmeester, o.a. drost
van Montfort en medeheer in Leeuwen. Hun schoonzoon
(Oidtman;Milendonk p 47) Willem van Goor noemt zich
heer van Vronenbroek; diens zoon Willem=draagt Vronenbroek op 6-11-146O in leen op aan hertog Arnold van
Gelre ter belening van zijn schoonzoon Dirk van Bronkhorst. Elisabeth, zuster van WillenT , trouwde Johan
van Montfort, ridder; hun dochter Elisabeth van Montfort bracht Goor en Vronenbroek aan Godart van Drachenfels; hun erfdochter bracht Vronenbroek aan de heren
van Milendonk (Milendonk p 47).
Het slot Vronenbroek had in 1788 vier torens, gracht,
brug en 10 morgen tuin, 100 morgen akkerland en 50 morgen beemden.

1658.

1418.
De schepenbanken van Bruggen, Tegelen en Breyell, gaan ten
hoofde in Bracht en vandaar naar het hoofdgerecht te Jülich.
Kempen-Krefeld 1957 P 47.

1659.

1419 .januari 20.
op st sebastianusdagh
Willem (hser) van Horn, Altena en Montigny, staat zijn ingezetenen van Weert van beide banken ten oversten ende ten
nedersten eynde (Weert en Nederweert) toe, hun bosrecht als
vanouds uit te oefenen, zoals eikelen rapen, slaghout te
dunnen voorzover dat het bos niet schaadt, eiken-en doefhout te poten en daarna te kappen op de gemeente ieder tegen
zijn erf zonder daardoor tegen de heer te misdoen.
Slanghen p 128/29; de Win, regest 7; Publications 1892 p 146
en 216.

1660.

1419 januari 24.
Henrick Buyck van Heiden, drost te Geldern, en Aleit van
Montfoert, echtelieden, zullen Johan van Buren schadeloos
houden voor diens borgtocht bij Goessen van Hoenseler voor
een jaarrente van 20 guldens, die zij Goessen schuldig zijn
uit hun goed Voewinkel te Pont.
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1961 p 158.

1660A. 1419 februari 21.
des dinxdags op sente petersavendt ad cathedram
Arnt en Wilhem van Broichusen, gebroeders, zullen Eilbert
van Eill Elbertszoon schadeloos houden wegens een jaarrente,
die Elbert schuldig is aan Arnt van Berenbroick Ruelkenszoon.
Scheres nr 13551660B. 1419 februari 28.
Johan van Roggel staat af aan Wijn van den Bietsenhove en
Ida, echtelieden, een erfpacht van 3 malder en 1 vat rogge
en 10 penningen 's jaars.
Oorkonders: schepenen van Swalmen.
EAL Kartuis 428.
1660C. 1419 juni 18.
Goedert van der Heggen Vrankensoen verklaart voor schepenen van Baarlo, vroeger aan zijn neef Goedert Zoeten en
Geertrude, dochter van Heinric van den Dael, echtelieden,
verkocht te hebben een erfrente van 5 malder rogge.
Zegelaar: Arnt heer van Blitterswijk, ambtman 's lands
van Kessel.
Scheres nr 169«
1661.

1419 augustus 29

(Nijmegen)

Hoofd- en kleine steden en ridderschappen van Gelre en
Zutphen als scheidsrechter tussen de aanspraken op de erfopvolging in Gelre en Zutphen van Arnold van Egmond en Johan van Loon, heer van Heinsberg; zij kiezen voor Egmond.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern nr 63 p 85.
1662.

1419 - 1452.
Proosten van het kapittel van St. George te Wassenberg:
1419/27 : Johannes de Lovanio;
1427/42 : Henricus "
" ;
1442/52 : Johannes "
" .
Heinrichs p 68.

1663.

1419 - 1600.
Drossaarden van Horn:
1419 : Jan van Goor;
1474 : Diederik van Meurs;
1481 : Godhard van Erp genaamd Werreberg;

1529
1566
1584
1598
1600

'
:
:
:
:

(jonker) Johan van Waes;
jonker Daniël van Nunhem;
Willem van Merwick;
Christoffel Schenck van Hillenrade;
Caspar Hoen van Blijenbeck;
verder cfm. de lijst van stadhouders der lenen.
1506 - 1761 (regest nr3096).

Publications XVI p 51.

1664.

1420 januari 18.
Henric Schenk van Nydeggen,heer te Walbeek,en Aleit, echtelieden, geven Johan Cranken een stuk land in de Lankeler
onder Afferden in erfpacht.
Schloss Haag; Afferden nr 136.

1665.

1420 februari 21 .
Willem Brant van Breyde en Aleit van Barsdonk, echtelieden,
verklaren, aan de minderjarige Arnt van Barsdonk, zoon van
wijlen hun zwager en broer Willem van Barsdonk, 800 franse
schilden schuldig te zijn, te ontvangen na hun dood uit het
leengoed Barsdonk.
Schloss Haag; Barsdonk nr 355-

1666.

1420 april 1.
Adolf, hertog van Berg, en Johan van Loon, heer te Heinsberg, komen overeen, na dode van Reinald IV, hertog van
Gulik en Gelre, dat Adolf het slot Randenrath neemt met
300 rijnsguldens 's jaars en Johan slot en land van B o m
en Sittard. De overige inkomsten en goederen zijn dan voor
3/4 van Adolf en jfc van Johan.
Kremer; Akademische BeitrSge Urkunde nr 39*

1666A. 1420 april 8.
des neesten manendages nae den heiligen paischdach
Elbert Fransoys en Margriete, echtelieden, en zijn moeder
Kathryne van Stralen, zullen Herman van Yssem, ridder, Goessen Spede van Langenvelt, Elbert van Eyle Elbertszoon en Gadert Roffert schadeloos houden wegens de beloften, die zij
hun gedaan hebben bij Johan van Domster en Hertgher (?) van
Estveld.
Medezegelaar: Herman van Lopelem.
Scheres 1356.

1667.

1420 mei 21.
Jan IV, hertog van Brabant, draagt Johan II van Loon
(heer van Heinsberg) en zijn zoon Johan, over de sloten
en steden Millen, Gangelt en Waldfeucht gedurende hun
leven.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunde 320 AA.

1668.

1420 mei 31.
Gerard van Vlodorp, ridder, erfvoogd van Roermond, en
zijn kinderen Willem en Odilia, verklaren, het Cisterciënserklooster Daelheim in zijn bezit van zijn rente uit
de tienden opgher Graet, niet te zullen storen.
Grosse op perkament; Schloss Haag nr 1222
Dalheim 105A.

1669.

1420 juni 29.
Willem, heer van Wachtendonk, verzekert zijn vrouw Hermanna van Batenburg het vruchtgebruik van 1.000 rijnsguldens, die hem door de hertog en hertogin van Gulik
verschreven waren uit de stad Duren en 1.000 rijnsguldens staande op de heerlijkheid Ooi.
Nijhoff III - 393.

1669A. 1420 september 23.
des manendages na sunte matheusdach apostels
Diederich van Boetberch en Henrich Benthynck de Jonge
zullen Lambert van Hyen 15 goede rijnsguldens betalen.
Scheres nr 1182.
1670.

1420 october 6.
Reinald IV, hertog van Gelre, verklaart, dat Johan (van
Broekhuizen) heer van Wickrath, erfkamerheer, raad, hem
het ambt Kriekenbeek heeft overgegeven, dat Johan en diens
voorvaderen een tijd lang (in pand) bezeten hadden. Johan
leent de hertog 12.000 rijnsguldens, waarvan hij de hertog er 4.000 van schenkt. Reinald zal voor de resterende
8.000 een rente van 400 rijnsguldens 's jaars betalen en
verpandt hem daarvoor de tol te Venlo ten bedrage van 300
rijnsguldens en de tienden te Wanckum voor 100 rijnsguldens
's jaars.
Venlo nr 856.

16?1.

1420 october 28.
Schepenen van Arcen, Schandelen en Lom attesteren over
de uitgestrektheid van de heerlijkheid Arcen, de jurisdictie en de rechten van de heren van Arcen.
Maasgouw 1881 p 557-

16?2.

1673.

1420.
Willem heer van Horn Willemszoon wordt door de leenzaal
van Curingen beleend met slot en land van Horn.
Loonse lenen p 50.
H20.
De stad Geldern onthaalt hertog Reinald IV van Gelre in
het wijnhuis met een middagmaal.
Nettesheim; Geldern 2e druk p 59*

1674. 1420.
Schepenen van Kempen geven attestatie over de rechten van
de aartsbisschop van Keulen in het land en veld van Geyseren op de Niers.
Een heer van Wachtendonk heeft zijn heerlijkheid van de
aartsbisschop in leen.
Wachtendonk p 37/38; Fahne; Spede nr 77.
1675.

1420.
Die van Viersen besluiten na goedkeuring door de grondheer
St. Gereon te Keulen en de hertog van Gelre als voogd tot
de aanleg van een nieuwe buitenste landweer; de bouw duurt
4 jaren.
Kempen-Krefeld 1972 p 207-

1676. 1420.
Margarethe van Bedkenhuysen, abdis, en convent van Dalheim,
staan Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, die hen/i
voor 300 oude overlandse rijnsguldens een jaarrente van 10
malder rogge en 15 malder haver, gaande uit de tienden te
Graet (onder Swalmen) heeft verkocht, toe, die rente op andere onderpanden te vestigen of geheel te lossen.
Dalheim nr 106.
1677.

1420 - 1560.
Huis Kollenburg bij Willich bezeten door:
- eind 14e eeuw: deheren van Kale uit Kleefsland;

- 1420 en 1422 : Irmgard van der Kuilenburg en Mettele vur
der Burg;
- 1435 : Johan van Broich van der Kollenburg, gehuwd met
Eva, dochter van Irmgard; kinderen: Bernhard, 1448, Reinhard 1452-1499, Karel 1470-1498; Eeinhard huwde Elisabeth
Rouver van Wevelinhoven Willemsdochter, waaruit:
- Adolf overleden vóór 156O huwde 1e: Sybille Spede, dochter van Arnold Spede zu Altenhofen bij Kaldenkirchen en
Blyda Rouver van Wevelinghoven en 2e: Adelheid van Büderich, dochter van Heinrich, erfvoogd.
Kempen-Krefeld 1977 P 159/160.
1678.

1421 mei 13.
Johan van Wyenhorst, ridder, en Jutta van Alpen, echtelieden, schenken de hof inger Bernhem te Kapellen aan het Carmelietenklooster te Geldern.
Frankewitz p 197.

1679. 1421.
De begijnen van Goch hebben gebouwen tegen de stadsmuur,
die ze op wens van de stad zullen moeten afbreken.
Frankewitz p 239/40.
1680. 1421.
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, ontslaat ten behoeve zijn raad Derick van Vlodorp en diens vrouw Johanna van
Groesbeek hun ti-end te Herkenym in het gericht van Weeze
uit de leenband; de tiend rendeert 's jaars 42 malder rogge en 42 malder haver (= 42 paar koren).
Scholten; acte 273.
1681. 1421.
Johan van Buren, heer te Arcen, verpacht de molen voor het
Huis te Arcen aan Derich den Tymmerman.
Maasgouw 1880 p 273.
1682. 1421.
Goidart van Wachtendonck verheft voor hertog van Gulik en
Gelre de hof te Nyelrestraiten met 60 morgen te Duiken, zijnde een burchtleen van Grevenbroich, verheergewaad met 5 mark
Keuls.
Uitheemse lenen p 128.

1683.

1421 - 1 4 4 1 .
Beschrijving der Bijfang (grenzen) van Kempen:
loopt van Huis Cló'rath bij Neersen langs de oude Niers,
over de Fliegen- en nieuwe molen (= Neersdommermolen),
naar Huis Kaen nabij Straelen, dan oostelijk tot Roten
Sahm enz.
Hans Kaiser; Territorienbildung in den Jïmtern Kempen,
Oedt und Linn; Kempen, 1979 p 11.

1684.

1421 - 1618.
Geschillen tussen die van Kessel, Helden en Neer over de
grens tussen Gelre en Horn, deels met gewelddadigheden,
de landweer en weiderechten enz.
Hendricks p 119/20.

1684A. 1422 februari 17.
des dinxdages na sente valentijnsdage
Geraert soe toe Reye, ridder, zal Sander van Boetbergh
schadeloos houden wegens borg staan bij Reynart van Hoemen en Anna van den Dorrenwalde, echtelieden.
Scheres nr 1184.
1685.

1422 juli 6.
Huwelijkse voorwaarden tussen Geldoff van Hülss en Catharina van Stammen.
Kempen-Krefeld 1968 p 153.

1686.

1422 juli 17.
Wijsdom van de schepenen van Straelen over de rechten van
de hertog van Gelre en van de abt van Siegburg te Straelen.
Der Niederrhein 1877 P 150/51.

1687.

1422 september 24.
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, stelt stad, burgers
en onderzaten van het ambt Erkelenz vrij van dienstplicht
tot onderhoud van de burcht van Montfort; hij verleent de
stad een weekmarkt op Donderdag en twee jaarmarkten: een op
Hemelvaartsdag en een op Sacramentsdag met (vrijheid) telkens daags ervoor en er na.
I. Maeckl; Einige Urkunden aus dem Archiv der Stadt Erkelenz;
B.M. Gelre . . . p 257/58; Annalen Historischen Vereins Niederrhein v p 13/15.

1688.

1422 september 30.
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan, zoon van Werner van
Palland, heer te Breidenbend, en Alverada van Engelsdorf,
en Fulcona, dochter van Seger van Swalmen, heer te St.
Laurenzberg.
Maasgouw 1890 p 39.

1688A. 1422 october 16.
des vrijdachs na sent victoirsdach martiris
Hubrecht van Brueckhuyssen, ridder, zal Johan van Boetbergh de Oude en Sander van Boetbergh schadeloos houden
wegens borg staan bij Abel van Meerssberch.
Scheres nr 1183.
1689. 1422.
Geschil tussen de parochiegeestelijkheid van Venlo en de
kloosterbroeders van St. Nicolaas aldaar.
De pastoor van Roermond bemiddelt; hij en anderen krijgen
op stadskosten van Venlo 22 kwart wijn.
Maasgouw 1880 p 298.
1-690. 1422.
Het Kruisherenklooster (Klaasklooster) van Venlo zendt 3
of 4 Kruisheren uit naar het nieuwe Kruisherenklooster
van Roermond.
Publications XCII - XCIII p 272.
1691.

1422 - 1524.
Den beginne des cloesters Jerusalem (te Venray).
Limburgs Jaarboek VII p 260/90.

1691A. 1423 .januari 5.
opp den heiligen derteenavent
Johan van Holtmoelen, leenheer, beleent Lambrecht Mercator met het goed Voegelsanck genaamd ter Heiden, gelegen
bij Breidell, als een vrij manieën.
Leenmannen present: Willem van Tegelen en Johannes Vetluegen (?).
Keverberg 2.
1692.

1423 februari 20.
Reinald IV, hertog van Gelre en Gulik, verklaart, dat hij
voor het pastoorsambt van Kaldenkirchen, vrij geworden

door afstand van zijn bastaardzoon Willem van Gulik, abt
te Gladbach, gepresenteerd heeft Johan van Nyvenheim, maar
dat na de dood van deze de collatie weer beurtelings aan de
erfgenamen van Wylre en oorkonder zal toekomen.
Venlo nr 1852.
1693.

1423 februari 24.
Obiit Theodorus de Leijck.
Obituarium klooster Daelhem/Ophoven.
Limburgse Leeuw 1957/58.

1694.

1423 april 8.
Deken en kapittel van O.L.Vrouw te Aken oorkonden, dat de
schepenen van Erkelenz, die zij benoemen, samen met de
schout aldaar, die wordt aangesteld door de proost van dat
kapittel, de rechten van dat kapittel in het ambt Erkelenz
bewaren.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein V p 20/21.

1695.

1423 april 23.
_. .
Willem, heer van Horn, Altena, Kurtersschem en Montigny,
oorkondt, dat de in het land van Horn in het kerspel Ophoven gelegen hof tgen Loe, die Goedert van Vlodorp heeft,
zoals die hof met mannen, mangoed, laten en laatgoederen,
een vrij goed is zonder plichten voor de heer van Horn,
geen dienst of bede, geen schatting en zonder jurisdictie
daarop van de ambtman of bode.
Hij zal Goedert met betrekking tot dat goed in die rechten
houden.
Willem van Goer, voogd te Ophoven, die in onwetendheid van
die rechten een misdadiger van die hof gevoerd heeft, zegelt mede.
Wolters; Hornes annexes nr 18.

1696.

1423 juli 13Adolf, hertog van Gulik, verhoogt de pandsom op het ambt
Bruggen met Duiken en Dahlen voor Prederik graaf van Meurs
tot 114.000 gulden.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 335C

1697-

1423 juli 23.
Arnold, hertog van Gelre, verzekert ter voldoening aan de
huwelijksvoorwaarden met Katharina van Kleef haar het

vruchtgebruik van burcht, stad en ambt Geldern, 2.000
oude schilden 's jaars uit de tol van Lobith, 2.000 dito
in Over- en Nederbetuwe, zoals Maria van Gelre, hertogin
van Gulik, die had.
Nettesiieim
1698.

Geldern 2e 'druk.

1423 october 1.
Arnold, hertog van Gelre, bevestigt de rechten en gewoonten van ridders, knechten, schepenen en onderzaten 's lands
van Kessel.
Raden der hertog:: Roelman van Arendail, ridder, heer te
Well, hofmeester, Reyner van Zellar, hofmaarschalk.
Maasgouw 1897 p 42/43.

1699.

1425 november 6.
Die vier hoofdsteden Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem, bewilligen de bezegeling van het huwelijkscontract
tussen Arnold hertog van Gelre en Katharina van Kleef en
Mark, waarbij de lijftocht voor Katharina wordt bepaald
op slot, stad en ambt Geldern.
Nettesheim; Geldern 2e druk bijlage 9-

1700.

1423 november 11.
Sweder van Broekhuizen Willeraszoon leent van Seger van Betgenhusen 300 rijnsguldens; zijn zwager Godart van Harff
staat borg.
Maasgouw 1984 p 158.

1701.

1423 november 26.
Johan van Benthem, heer te Spaildorp, verkoopt het erfmaarschalkambt van Gelre aan Johan van Apeltern, heer te Persingen; bovendien is hij hem 600 franse schilden schuldig.
Koper draagt deze schuldbrief op 21 januari 1433 over aan
Johan van Boedberg.
Schloss Haag nr 1483/87.

1702.

1423 december 13.
up sent luciendagh der heiliger joufferen
Maria van Harcurt, hertogin van Gulik en Gelre, vrouwe van
Aarschot en Brebeke, verleent de vrijheid van Süchtelen een
weekmarkt op maandag en twee jaarmarkten, nl. op Petrus en

Paulus en een dag er vóór en er na", en daags vóór, daags
na" en op St. Severinusdag.
Süchteln p 107/08.
1703.

1423.
Willem van Wachtendonk, ambtman van Kriekenbeck, wordt bezoldigd met 50 overlandse guldens, 5 voeder hooi en 50 malder haver.
Grefrath p 38.

1704.

1423 - U 2 9 .
Henneken Steegman, ingezetene van Grefrath, klaagt bij de
hertog van Gelre, dat hij geen schade heeft geleden door
stroperijen van die van Gulik, maar wel door diens ambtman
Willem van Wachtendonk vanuit de burcht Wachtendonk. De in
Wachtendonk liggende gebroeders van Büderich en Eduard,
voogd van Bell, hebben zijn zwakzinnige zoon weggevoerd,
zijn have en vee gestolen, waaronder 3 goede paarden, waarvan hij er één ten dienste van de hertog hield; hij vraagt
om vrijlating van zijn zoon.
Janssen; Grefrath p 24/25.

1705.

1423 - 1468.
Verheffingen van Huis Kessenich c a . , Guliks leen:
1458 : Jan de Wilde, ridder;
1468 : Filips van Horn, heer te Bassignies, Gaasbeek enz.;
1423 : Arend van Horn.
Oude Land van Loon 1959 P 88-89.

1706.

1424 januari 3.
dinsdag na nieuwjaar
Johan van Bocholz en Gerhard van Eyl komen uit Viersen te
Wachtendonk met het bericht, dat de Guliksen het dorp Viersen willen overvallen; 's anderdaags keren zij terug naar
Viersen met 6 gewapenden.
Grefrath p 26.

1707.

1424 februari 4.
vrijdag na blasius
De Gulikers hebben Grefrath overvallen en gebrand; Willem
van Wachtendonk, ambtman van Kriekenbeck, trekt terstond
met 10 gewapenden en een deel van de ridderschap en hun

knechten en 60 geharnaste knechten vanuit Wachtendonk op
en verjaagt de Gulikers.
Grefrath p 26.
1708.

1424 februari 18.
Nadere regeling van de verdeling van de erfenis van Johan
van Loon, heer van Heinsberg:
- de oudste zoon Johan:
- recht op \ van Gulik;
- sloten Heinsberg en Elsum(Elszhem);
- de jongere zoon Willem, graaf van Blankenheim:
- Leeuwenberg;
- het vadersdeel van Blankenheim;
- slot Dalenbroek c a . ;
- tol op de Maas en goederen van de moeder van vader Johan;
- Gennep en die Lee, dat van Margriet van Gennep was;
voor het overige blijven de goederen gemeen.
- Margriet van Gennep, zijn vrouw, behoudt weduwegoed;
- Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, zoon van Johan de vader, behoudt lijftocht op Millen, Gangelt en Waldfeucht gedurende zijn leven;
- vorderingen op Engeland, Frankrijk, Vlaanderen, Brabant,
Holland, zullen ze delen;
- geldlenen van Brabant, Beieren en Mainz, worden gedeeld.
Medezegelaar: Adolf, hertog van Gulik en Berg.
Kremer; Akademische Beitrage Urkunden nr 51 ;
Publications XXVI p 87 met jaartal 1423.

1709.

1424 februari 24.
des donresdach nae den sonnendags oirc . . . (=circumdatio)
Arnold, hertog van Gelre, beleent Egbert van Montfort met
Huis en burcht Baerlo in het land van Kessel, zoals "diens
vader Jacob dat als leen ten Zutphensen rechte bezat, te
verheergewaden met 1 pond goed geld.
Publications XXXIII p 4 U .

1710.

1424 maart 21.

\ . Johan^van Broekhuizen, heer te Wickrath, en zijn vrouw
^(U^^./YVAj;^ 0 ^- L e y t ^ v a m m o H a d p > ve rkopen aan de abdis van Grafenthal
hun hof Montenacker in het kerspel Leuth, zijnde een leen
van Gelre, belast met 9 oude vlaamse groot ten behoeve van
de kerk van Leuth.
Borgen met belofte van leisting: Diederik van Broekhuizen
genaamd van Wickrath, broer van de verkoper, Koelman van
Arendael, heer te Well, ridders, Johan, heer te Broekhuizen
en Werdenberg. (LSckoüxcljfcJo-^^Oi)
Scholten; acte 275.

1711.

1424 maart 25.
Arnold, hertog van Gelre, benoemt Johan van Boedberg Hermanszoon tot ritmeester in Erkelenz gedurende de oorlog
met Gulik en geeft als tractement de inkomsten uit dingtalen van de landen van Heinsberg en Wassenberg en 1/10
van alle geroofd goed.
Schloss Haag nr 860.

1712.

1424 april 13.
woensdag na zondag judica
Die van Keulen willen vanuit Kaiserswerth een inval in
Gelre doen; Willem van Wachtendonk} ambtman van Kriekenbeck, verzamelt ridderschap en knechten in Grefrath en
Wankum en spionnen gaan naar Kaiserswerth.
Johan van Bocholz gaat met 10 gewapenden en 14 paarden
naar Viersen om de grens met Gulik te bewaken.
Grefrath p 26.

1712A. 1424 april 26.
des anderen daigs na sent marcusdach der heiligen ewangelisten
Willem, heer te Wachtendonk,- beleent namens de hertog van
Gelre Mette van Leut, vrouw van Lambrecht Mercator, met
een deel van het veer te Venlo.
Keverberg AA.
1712B. 1424 .juni 5.
op sent boenefaciidach confessoeris
Bernt inghen Hoef en Greyt, dochter van Zeitse van Brey, "vv>
echtelieden, verklaren af te zien van goederen, die ..hun
mochten toevallen van Zeitse van Brey en Heilwich, echtelieden.
Oorkonders: schepenen van Bree (=Maasbree).
Zegelaars: Johan den Roever, richter.
1713.

1424 juni 24.
up sente johansdach zo mitsomer gehiessen nativitatis
Johan van Loon, heer van Heinsberg, verpandt de heerlijkheid Gennep, hem aangekomen van wijlen zijn vrouw Margaretha van Gennep, voor 10.400 oude gouden schilden aan Adolf,
graaf van Kleef. (&BnAaejS
Annalen Historischen Vereins Niederrhein 9-10 p 104.

1714.

1424 .juli 7.
Arnold hertog van Gelre beleent Elbert van Alpen met de
Hamme bij Capelle.
Getuigen de leenmannen: Otto van der Leeck, ridder, heer
te Hedel e.a.

1715.

1424 .juli 22.
De Gulikers overvallen Viersen en branden het af.
Grefrath p 26.

1716. 1424.
Voor schepenen van Duiken komt Johan van Goch, kanunnik
van Xanten, overeen met schepenen, gemeente en naburen van
Duiken, dat het gewandhuis, dat Johan namens het kapittel
heeft laten bouwen, niemand mag aanbouwen; het gewandhuis
zal vrij blijven staan.
Wilkes nr 1273.
1717. 1424.
Arnt, heer van Blitterswijk, erft het drostambt van Kessel
en van half Horst van zijn oom en tante, Johan van Broekhuizen en Goda van Eyll, in 1418. Hij verkoopt het pandschap op het drostambt van Kessel, waarop 4.127 Gelderse
guldens waren geschoten
Munsters p 96/97.
1718.

1424 - 1564.
De kerkgift en grove en smalle tiend te Arcen, leenroerig
aan het Huis Meurs; leenmannen:
- 1424 augustus 24 : Henric van Merwick en Agnes van Oerrade na koop van Willem van Tegelen;
- 1478 juli 27 : Henrick van Baexen ten behove van de minderjarige kinderen van Diederik, bastaard van Meurs, en
Elisabeth van Boechoven;
- 1485 mei 31 : Lambert Piell ten behoeve van Cecilia van
Hamel en Elderen, vrouw van Willem van Vlodrop, erfvoogd
van Roermond, wegens schuldvordering op Daem ingen Huls;
- 1485 juli 5 : Willem ingen Huls en de dochter van Daem
ingen Huls, echtelieden;
- 1521 : Daem Hoeuwe.
Daarna niet verheven; in 1564 procedure voor het Hof van

van Gelre, waarbij de rechten van Meurs werden erkend.
Maasgouw 1920 p 40.
1719.

1425 februari 28.
' / ewi
Goesen Spede en Catharina, echtelieden, verkopen de Backhuyshof, aangekomen van Catharina, aan de kapel van de H.
Geest en het gasthuis te Geldern.
Fahne; Spede nr 81.

1720.

1425 april 5.
Sigismund, rooms-koning, beleent Adolf, hertog van Berg
en Gulik,met Gelre en Zutphen.
Wachtendonk p 75.

1721.

1425 augustus 1.
Willem van Vlodorp, erfvoogd van Hoermond, en Johan van
Wylre oorkonden, dat de hertog van Gelre aan Johan van
Oyst ongeveer 10 & 11 bunder heide onder Swalmen heeft
gegeven.
Oorkonders hebben dat goedgevonden.
Schloss Haag nr 4229.

1722.

1425 augustus 13.
1)

2)

' Johan van Heinsberg, bisschop van Luik,
Johan.van
Loon, heer van Gulik, Heinsberg en Leeuwenberg en -1' Johan,
diens oudste zoon, oorkonden over de huwelijksvoorwaarden
tussen ^' Johan^oo~v^«^>.3)
en Johanna, dochter van Johan, overleden zoon van Thomas, heer van Diest:
- na dode Thomas ontvangt Johanna diens goederen, stad en
»
heerlijkheid Diest, het land daarbuiten met dorpen, het
^jlAJircr\
land 361161?; burggraafschap van Antwerpen, slot en stad
Sichem met 10 dorpen enz. enz. enz.;
- Johan4/ Zai inbrengen zijn erfenis: slot, stad en land
van Heinsberg, zijn deel in het land van Gulik, zijnde
de steden Jülich en Duren, slot en land van Münstereifel, de stad Euskirchen, slot te Hambach, slot Wilhelms.
steyne, slot Hengbach met alle ambten, renten enz. Na de
dood van de oude hertogin van Gulik komt daarbij een deel
van haar weduwegoed nl. slot en stad Nideggen, slot en
stad Randenrath, slot Linnich, stad Bercheim, stad Gladbach, slot en stad Caster, slot en stad Grevenbroich.
Nadere regels zullen worden gemaakt, indien de kinderen
mondig worden en zullen huwen.
Kremer; Akademische Beitra'ge Urkunden nr 52.

1723.

1425 october 10.
Derick van Vlodrop en Johanna van Groesbeek, echtelieden,
verkopen voor richter en gerichtslieden te Weeze hun tiend
te Herkenhem aan de abdij Grafenthal voor het doen van
nader omschreven kerkelijke diensten.
Scholten, acte 276.

1724.

1425 october 14.
Diederik van Vlodorp,
en Margaretha
van
Groesbeek, echtelieden, doen voor Johan van der Straten,
ridder, ambtman van Goch, en schepenen te Hülm, afstand
van hun hof in Rederp ten gunste van de abdij Grafenthal
(de hof was afkomstig van de familie van Groesbeek).
Scholten p 130.
+ lees: Johanna.

1725.

H25 november 10.
Gerit van Issem en Johan van Boedberg, namens de ridderschap van het ambt Geldern, delen hertog Arnold van Gelre
mee, vernomen te hebben, dat de hertog het drostambt Geldern wil verlenen aan de heer van Ghemen; zij herinneren,
hem aan de eed, geen steden, landen enz. te verpanden zonder toestemming van ridderschappen en hoofdsteden.
Frankewitz p 417/18.

1726. 1425.
Willem Frederikzoon van Wevelinghoven verpandt slot en
heerlijkheid Grebben aan Alard van Broeckhuyzen voor 6.000
gulden, die Willem schuldig is aan Hendrik Schenk van Nydeggen.
Willem was gehuwd met Johanna van Alfter, erfdochter van
Alfter, en het maarschalkambt van Keulen, waaruit twee
dochters: Anna, huwde Hendrik van Ghemen, en erfde Wevelinghoven en Leventhal (Levendal); Irmgard, huwde Johan,
graaf van Salm-Reifferscheid en erfde Alfter en het maarschalkambt.
Maasgouw 1882 p 4-64-. &Ml

•,

1727. 1425.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt zijn jaarrente uit de
hof Steenhaelen bij Geldern aan Johan van Boedberg, losbaar
met 1.152 Arnhemse guldens.
Geldrischer Heimatkalender 1968 p 150.

1728.

1425.
Verdrag tussen Jan IV, hertog van Brabant, met Adolf, hertog van Berg en graaf van Havensberg, en Jan van Loon,
heer van Heinsberg, tegen Arnold van Egmond, hertog van
Gelre.
Jan IV bedingt daarin terugkeer van Ooien, Cuyk en Grave,
aan Brabant en het graafschap Kessel.
Uyttebrouck p 57 noot 81.

1729.

1426 maart 7.
Johan van Mirlaar, heer te Milendonk, erfgenaam van Luckarde (van Mirlaar), weduwe van Rutger van Alpen (heer te
Gairstorp), verkoopt de erfpacht van 25 malder rogge en
25 malder haver uit de grote tienden te Afferden aan Dirk
Schenk van Nydeggen, heer te Afferden.
Schenk p 26; Milendonk p 15.

1750.

1427 maart 12.
op sint gredoriusdaech
Jan de Roever, ridder, beleent Seetse van Brede met 26 malder rogge, die Jan in leen hield van het goed tgen Hoeve te
(Maas-)brede in het dorp gelegen.
Medezegelaars: Wilm van Kessel, neef, en Johan van Eyck,
zwager, leenmannen van de oorkonder.
Scheres nr 663.

1731.

1427 maart 17.
Hendrik Buyck van Heyden (drost van Geldern c.14l9/c.25) en
Aleid van Montfort, echtelieden, kopen een huis in;••._ Begijnenstraat te Geldern.
Prankewitz p 198.

1732.
\

1427 maart 17.
Gadert Roffert en Elisabeth van Byngarden verkopen een huis
te Geldern aan particulieren.
Schloss Haag nr 1890.

1733.

1427 april 21
(tot Rosendale)
Arnold, hertog van Gelre, verkoopt aan de stad Venlo alle
guldens en renten, die hij in de stad hief wegens oude wijnaccijns, firmeteit en 3 oude schilden aan de gruit en de

morgenhaver.
Medezegelaars: zijn broer Willem van Egmond, Henrich Drabbe, schout van Venlo, en de schepenen Johan Vinck en Willem
Wue s t.
Venlo inventaris nr 46.
1734.

1427 meu 4.
Arnold, hertog van Gelre, verkoopt het makelaarsambt te Venlo aan Gerit van den Kranenvelt, burger te Venlo en Lijsbeth,
echtelieden, op voorwaarde het voor 700 Arnhemse guldens te
kunnen inlossen.
Venlo nr 1040; Maasgouw 1879 P 126.

1735.

1427 juni 8.
up den hilligen pynxtach
Willem, heer te Wevelkoven en te Afferden, geeft de magistraat van Venlo te kennen, dat hij als medeheer van Velden
niet toestaat, dat Johan van Buren, heer te Arcen, gemeentegrond verkoopt.
Venlo nr 442.

1736.

1427 juli 27.
Voor Gerit Hoeffman en Johan Tylmanssoen, schepenen van Beesel, getuigt Katrijn Brukers geen aanspraken te hebben op
goederen, die haar broer heer Peter geschonken heeft aan
het convent in der Weide te Venlo, gelegen aan het Huis te
Beesel. Katrijn bekent, zuster in dat convent te zijn, doch
geen gereed goed daar ingebracht te hebben.
RAL Mariaweide Venlo.

1736A. 1427 october.
Onder de leden van de raad van 16 voor (mede)bestuur van
Gelre en Zutphen:
Roelman van Arendale, heer te Well, ridder, Jan, heer van
Broekhuizen, Weerdenberg en Amersooi, ridder, Jan, heer van
Wickrath, Rutger van Vlodorp.
Nijhoff IV - 55.
1737-

1427 - 1559.
Gelders leen: het dorp van Meyel als Zutphens leen:
- Johan van Goir, zoals hij het van hertog Reinald ontving,
1427;

- 1476 : Willem van Goir, erfgenaam zijns vaders Johan,
transporteert het op Johan van Montfort, ridder;
- 1500 : Henrick van Doerne (= Doenrade) genaamd Dobbelstein ontvangt het dorp Meyel met hoog en laag gerecht,
molen, pachten, thijnsen, tienden, accijnsen enz., zoals
Willem van Goor dat bezat;
- 1501 : Gaert van Drakenvelt;
- 1527 : Elisabeth van Montfort, weduwe van Gaert, vrouw
van Willem van Vlodrop, heer te Goor;
- 1532 : zij stelt als hulder de man van haar enige dochter: Diederik heer te Milendonk, Drakenveld enz., drost
te Montfort;
- 1538 : october 22 : eed vernieuwd; QtwJ^jZJio
- 1543 : mixivCww^ ^ : A S n e s (van Montfort), vrouw van Diederik van Drakenveld, heer te Milendonk, na dode haars moeders Elisabeth;
- 1559 : april 4 : Godert van Milendonk, heer te Goor, als
erfgenaam van zijn moeder Agnes.
Uitheemse lenen p 79.
1738.

vóór 1428 - 1451 april 7.
Willem van dem Bongard, zoon van Eustachius en Bela van Putte,
bezit Aldenghoor; hij huwt in 1411 Lette van de Weijer. In 1428
is hij gehuwd met Goetgen van Lieke. Op 9 juni 1428 staat dat
echtpaar aan Daniël van Ghoor en diens vrouw Gertrude van Kaldenbroeck af de hof op de Maas te Haelen in het land van H o m ,
genaamd Aldenghoor tegen ander goed elders.
Op 26 juni 1428 is de ruil gerealiseerd voor Prederik, graaf
van Meurs, heer van Born, momber van het land van H o m .
Daniël van Ghoor overlijdt 7—4—1451 Publications

LXV p 388 (zie ook regest nr 1741 (10-6-1428).

1739. 1428 (vóór maart 7 ) .
vóór oculi
Arnold, hertog van Gelre, gelast zijn ambtman te Kriekenbeck
voor 5 dagen haver en proviand gereed te maken voor een inval in Gulik.
Grefrath p 27.
1740. 1428 juni 2.
Dyric Pollart van Wessem, priester, rector van het altaar van
St. Jan in de stiftskerk van •Thorn, geeft met toestemming van
abdis en convent van Thorn het land Brochbusse, eigendom van
het altaar voor 7 v ^t rogge eyckermaat 's jaars aan de priester Heynric Man en zijn broer voor de helft en de andere helft

aan Leem Symps in erfpacht. Erfpachtnemers lossen vervolgens 3 vat of met 10 gulden van 9 Brabantse boddreger.
Habets; Thorn p 317/18.
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1428 juni 9 of 10.
Daniël van Ghoere en Gertrude van Kaldenbroek, echtelieden, en Wilhem van den Bongart en (Joetgin van Licke, echtelieden, ruilen:
Daniël c.s. verkrijgt de hof zen Alden Ghoere met land, cijns,
pacht, keurmeden, kapoen, een erfpacht te Roggel;
Wilhem c.s. ontvangt hof, land, beemd enz. in Ophoven bij
Sittard.
Zegelaars: Daniël en Willem en Johan van Ghoere, Willem van
Ghoere, Aleit van Ghoere, Goedert Dobbelstein van Doenrade
als man van Katharine van Ghoer, Goedart van Boeckhout als
man van Johanna van Ghoer en verwanten van Willem van den
Bongart: Johan van den Bongart, Steven van Lieck, Johan van
Lieck, Gerard van den Eycholtz, Johan van den Horneck.
1
Keverberg; Aldenghoor p 57
1)verder:
Slanghen p 139/40; Publications XVI p 31/33;
LXV p 388.

1742.

1428 juni 28.
Gerit van Issem, als leenheer, draagt over aan Johan van
Boedberg Johanszoon en Kathrin van Ryss, indien zijn vader
na hem zou sterven en de hof Haag (ingen Hage) hem zou toevallen, aan zijn stiefmoeder Johanna van Apeltern een jaarrente van 20 gulden uit deze hof.
Schloss Haag nr 2186.

1742A. 1428 augustus 1.
op sent petersdach toe latine gescreven vincula petri
Reynar van Holthuysen en Johan van Lomme Arnoldszoon hebben
een huis en erf op de Jodenstraat bij uitwinning afgepand van
Sibrecht van Kriekenbeck; zij verkopen het goed aan Erken van
Lomme Peterszoon, neef van Johan.
Oorkonders: richter en schepenen van Venlo.
Keverberg DA.
1743.

1428 augustus 24.
Johan (van Broekhuizen), heer te Wickrath, en Alheit van Merode, echtelieden, verklaren met hun schoonzuster Mechteld
van Schoonvorst, weduwe van Dederich, heer te Wickrath, gescheiden te zijn van alle erven en goederen, die Dederich
heeft nagelaten en aan Mechteld te geven een lijfrente van

250 rijnsguldens uit de tollen te Venlo, te water en te
land, die hun door hertog Arnold zijn verpand voor 6.000
rijnsguldens.
Venlo nr 858.
1743A. 1428 september 4.
op den neisten satersdagh na sent johansdach decollatio
In aanwezigheid van de leenmannen Johan van Wilre en Lambrecht Pijl van Swalmen beleent Frederik graaf van Meurs,
heer van Bom, momber van het land van Hom, Daniël van
Goir met de hof tzen Alden Goir c a . en 15 malder rogge
erfpacht in het kerspel Roggel, verkregen na ruil met
Willem van den Bongarde.
Keverberg; Aldenghoor 58.
1744.

1428 october 1.
op sent remeysmisse
Vullinck van Holtmolen en Gudele Herckenbosch, echtelieden,
verkopen aan burgemeester, schepenen en raad der stad Roermond, hun tol te Kessel, waarvan Willem van Kessel de helft
heeft, voor 450 overlandse rijnsguldens. Willem heeft een
recht van inlossen van deze halve tol, sprekende in oude
Keulse marken. Indien die lossom minder blijkt dan die 450,
dan zal Vullinck het ontbrekende aanvullen.
Borgen: Johan van den Griende en Johan Herckenbosch.
Johan, Heynrick, Engelbrecht en Gadert van Holtmeulen, gebroeders, verklaren, dat hun broer Vullinck de tol bezit en
er vrij over kan beschikken.
Keverberg; Aldenghoor p 59; Publications XVI p 106.

1745.

1428 october 22.
Gelderse inval in Gulik, vermoedelijk vanuit Erkelenz, onder leiding van Johair van Wickrath, erfkamerheer van Gelre;
het dorp Roedringen werd verbrand.
^\
f (> .
Selfkantkreis 1966 p 15.

1746.

1428 november 5.
Johan van Broekhuysen, heer te Loe, laat voor het gerecht
van Weeze de hof Karnbeek, Kleefs leen ten N. van Huis Wissen,
voor een schuld van meer dan 1.800 oude schilden uitpanden.
Prankewitz p 298.

1747.

1428 december.
Adolf, hertog van Berg en Gulik, verbrandt het dorp Leuth
(nabij Venlo).
Leuth p 25.

1748.

1428.
Opsomming der grenzen (pailstede) van de heerlijkheid en
kerspel van Geisseren (= Wachtendonk ) .
Wachtendonk p 23/24.

1749.

1428.
Tot de domeinen van Wachtendonk behoren de Reddungs- en
Broikshof onder Wankum, 150 morgen akkerland en Geisseren, die aan pacht doen 1 malder rogge en 2 hoenders per
morgen. De Loehof van 23 morgen is verpacht voor 13 malder rogge; verder inkomsten uit erfpachten, cijnsen, was,
olie en hoenders.
Horigen, wonende te Süchteln, Straelen, Frohnenbroich en
op vele plaatsen in het Kleverland, betaalden bij huwelijk
6 denieren en daarna jaarlijks 1 denier; bij overlijden
het beste kleed met 6 denieren.
Het Huis Wachtendonk heeft ook recht van gruit en de wijnaccijns van Pasen tot Pinksteren ( van Pinksteren tot Pasen heft de stad Wachtendonk die ) , het patronaatsrecht
van de kerk van Geisseren, de kerk in de stad en de St.
Nicolaaskapel aan de Sloot, vergaf de kosterijen daarvan,
benoemde de schoolmeester, de leden van de magistraat, de
schout, de schepenen, de secretaris en de gerechtsbode,
bezat de banmolen en renten uit Schmalbroich onder Kempen;
daaruit betaalden 35 personen geldcijns, 25 rogge- en haverrente (vermoedelijk afkomstig uit verpand bezit Molshoven, dat in 1233 als tafelgoed van de aartsbisschop van
Keulen wordt vermeld).
Wachtendonk p 71/73.

1750.

1428.
Lenen van Huis en heerlijkheid Wachtendonk afhangend:
- 3 huizen in het dorp Nieukerk;
- de hof te Holtdorp, te verheergewaden met de beste hengst
en harnas met wapenrusting;
- de hof te Herbech in het kerspel Grefrath;
- de tiend te Horst aan de Maas;
- de hof te Honnepel onder Wankum;
- de hof op de Berg bij de Neersdommermühle;
- de hof Eykheister te Sevelen;
- de hof Kampmanns bij Niepen in het graafschap Meurs, groot
30 morgen;
- Albrechtsgoed bij Tönisberg, groot 22 morgen;
- de Schirmeldonk in Oedt, groot 13 morgen;
- de hof Straten, groot 40 morgen, gelegen aan de kerk in
Geisseren;

- een goed in het kerspel Huls, in leen bij de heren van
Huls;
- de hof Poll in Pont, groot 40 morgen;
- 15 morgen land in Mülheimerfeld onder Wankum;
- de hof ten Dijck in Geisseren;
- Maashof in Kempen, losbaar met 1.100 Brabantse mark;
- Körkerhof op Gelinterheide;
- Volmersteinshof;
- Stallbend, 2 morgen weiland op Gelinterheide bij Kranenhof.
Wachtendonk p 71/72.
1750A. 1429 januari 27.
des guedes daighs nae sinte pauwelsdaigte conversionis
Kateryna van Kriekenbeck, weduwe van Heinrich Roffertz, en
haar dochters Styna en Goerdert, verkopen aan hun neef en
oom Johan Schonart van Stegenberghe en Guyt, echtelieden,
het gehele goed tot Oud Nortwich met hof, akkers, bos, broek,
beemd, water en weiden, leenroerig aan Johan, heer te Wickrath.
/vïiW2noel*óuJi/*£/A
Oorkonders: Johan, heer te Wickrath, leenheer, en de leenmannen Johan van Nortwich en Johan van Ryntkelbecke.
Keverberg EA.
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1429 maart 8.
De goederen van Willem van Broekhuizen, drost van Kessel,
vererven via zijn moeder Agnes van Waardenburg op haar zoon
Johan van Broekhuizen, heer van Loe. Tot 1431 neemt zijn
broer Sweder het drostmabt van Kessel waar; daarna treedt
Johan in dat ambt.
Munsters p 97/98.

1752.

1429 april 27.
Helmicus, generaal-prior der Kruisbroeders naar de regel
van St. Augustinus, verleent Margaretha van Betkenhusen,
abdis, en de bewoners van het klooster Dalheim op verzoek
van het (Kruisheren)klooster St. Cornelis te Roermond deelname aan de gebeden en goede werken van de orde.
Dalheim nr 112.

1752A. 1429 mei 10.
dinsdag nae den sonnendach exaudi
Mecken Heynkenswijf verklaart, dat Lambert Pennynck de 4
rijnsguldens, die Sander van Buetbergh haar en haar man

schuldig was, heeft betaald.
Oorkonders: schepenen van Geldern.
Scheres nr 1185.

• .

1752B. 1429 mei 13»
op sunte servaesdage
Zeger van der Horst en Wynant Spede attesteren over verklaringen van derden over de dwangmolen te Bynskensvoirt (onder Helden).
Scheres nr 2379.
1753.

1429 .juni 21.
De raden van de hertog van Gelre doen uitspraak in de twist
tussen Zaltbommel en Venlo.
Indien burgers van een der steden in de andere kopen en verkopen, lossen en laden, dienen zij als eigen burgers een oord
te betalen als ze dat verplicht zijn en niets als de eigen
burgers ook niets betalen.
Passanten zonder opslag betalen niets.
Venlo inventaris nr 47•

1754.

1429 juli 26.
Johan van Berenbroeck staat zijn aandeel en alle recht op
de molen te Wetten af aan Harman van Hoenseler. (Diens
dochter Belia huwt Loef van Berenbroeck, wiens enige dochter Elisabeth de molen erfde en in haar huwelijk met Wessel
van den Loe van Wissen, overleden 1509> inbracht)
Geldrischer Heimatkalender 1981 p 66.

1755.

1429 augustus 24.
up sent bartholemeusdage des hilligen apostels
Johan van Loon, heer van Gulik, Heinsberg en Leeuwenberg,
schenkt de heerlijkheid Kessenich met slot en land, de laten van Brunshorn, met land, lieden, leenmannen, schepenen,
laten, met hoog- en nedergerecht, klokslag, akkers, weiden,
bos, water, molen, schatting, cijns en pacht, zoals Arnt
van Huerne genaamd die Wilde die thans (in pand ?) heeft,
aan diens vrouw Elisabeth, zijn natuurlijke dochter van
Heinsberg, vrouw van Arnt voornoemd.
Bij kinderloos overlijden valt het terug op de heer van
Heinsberg.
Kremer; Akademische BeitrSge Urkunden nr 44;
Wolters; Hornes, annexes nr 41•

1756.

1429 augustus 25.
Arnd van Horn (Hurne) genaamd die Wilde en zijn vrouw
(Elisabeth)(bastaarddochter van Heinsberg) verklaren Johan
van Loon heer te Heinsberg, die hun slot en heerlijkheid
Kessenich en de laten van Brunshurne heeft verleend, dat
die goederen op (de heer van) Heinsberg zullen terugvallen bij kinderloos versterf.
Medezegelaars: Henric van Barle (Bairle), Johan van Stocbroick, Seiner van Edenhoven en Willem van Goor ? Arndsz.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg, Urkunden nr 362.

1757.

1429 september 10.
Arnold hertog van Gelre schrijft de stad "Venlo, dat hij
Johan*heer te Wickrath tot ambtman van Kriekenbeek heeft
aangesteld en beveelt hem gehoorzaam te zijn.
Venlo inventaris nr 48.
# AJSVW. )lnx3^kh^sx£A\

1757A. 1429 november 11.
op sunte mertijnsdach des heyligen biscops
Johan die Ruever, ridder, en Wynant Spede, attesteren over
verklaringen van personen, dat die van Helden op de windmolen tefiynkensvoirtmoeten malen.
Scheres nr 658.
1757B. 1429 november 22.
op sente ceciliendach der heyliger joncfrouwen
Zeger van der Horst en Wynant Spede attesteren over verklaringen van personen, dat die van Helden gedwongen waren te
malen op de windmolen te Rynkenvoirt.
Scheres nr 659»
1758. 1429.
Derik van Limberch, heer te Bereck, drost van Geldern.
Frankewitz p 200/01.
1759. 1429.
De stad Wachtendonk telt 140 huizen; een groot aantal burgers heeft als handwerk de lakenbereiding en het Huis Wachtendonk bezit meerdere raamsteden.
Wachtendonk p 69.

1760. 1429.
Onder (de heerlijkheid) Wachtendonk liggen aan schatbaar
land voor de heer 1.610 morgen akkerland, waarvan 245 morgen aan bewoners van de stad behoorden.
Tevens 311 morgen schatbaar bos en weiland; verscheidene
goederen waren schatvrij o.a. de hoven Ribbroek en Gelinsmes, pastoriegoederen en land van de heer.
Wachtendonk p 42/43•
1761.

1429.
Elisabeth van Boedberg, weduwe van Daniël van Büderich ter
ene, en Goissen van Honselaer en Baet van Egeren, echtelieden, ter andere zijde, komen overeen, dat Goissen c.s. hun
molen genaamd de molen tot Wilick of de molen te Nyersen
(bij Veert bij Geldern) zal afbreken en geen molen meer
zal oprichten binnen het kerspel Veert. Alle laten van Goissen dienen te laten malen op de molen van Elisabeth.
Elisabeth levert Goissen 8 malder rogge 's jaars.
Engelbrecht van Oirsbeck, als leenheer, bevestigt de overeenkomst.
Geldrischer Heimatkalender 1967 p 76/77.

1762. 1429.
Arnold hertog van Gelre verpandt voor 1.100 rijnsguldens het
Wald van Asperden langs de Niers tot de Maas, langs de Maas
tot Middelaar tot aan de weg van Mook naar Grafwegen, tot
het land van Kranenburg en het land van Kleef tot aan de
Gocher Heide (=het gehele zuidelijke Rijkswald), uitgezonderd de burcht en heerlijkheid Middelaar en het Huis te Nergenae, aan (zijn schoonvader), de hertog van Kleef.
Prankewitz p 282.

1763.

1430 juli 3.
Arnold hertog van Gelre keurt goed, dat Alert van Bueren en
Fye, echtelieden, aan Sietze van Brede en Helwig, echtelieden, verkopen de windmolen van Rijnkensvoert te Maasbree,
onder voorbehoud van de erfpacht, die de hertog geniet. De
molen is banmolen voor die van Helden onder boete van 5 mark
voor de hertog en op verbeurte van het meel voor de molenaar.
De banaliteit wordt bevestigd door getuigenverklaringen van
1429. De hertog zal niet toestaan, dat er nog een molen ge-

bouwd wordt tussen Sevenum en Kessel.
Maasgouw 1982 p 10/12.
1764.

1430 juli 12.
Henrich uyt ghen Venne, kanunnik te Xanten, heeft van deken en kapittel van Xanten voor 6 jaren gepacht de Stiftshof en het schoutambt te Duiken voor 15 overlandse rijnsguldens 's jaars. De pachter zal het gewandhuis op een stenen fundament zetten en het geheel in stand houden; hij zal
de schepenen van Duiken de gewone leveringen doen enz.
Idem pacht de hof de grote en kleine tiend te Niederamern
voor 41 overlandse rijnsguldens 's jaars onder levering van
12 paar koren 's jaars aan de kerk aldaar en onderhoud van
de kerk.
Wilkes nr 1335/36.

1765.

1430 november 25.
Huwelijkse voorwaarden tussen Steven van Lieck, zoon van
Steven en Maria, en Cunigund van den Bongart, dochter van
wijlen Daem,-,en weduwe van Huyne van Kurtenbach:
- bruidegom brengt in : de hof zo dem Bosch in het land van
- Heinsberg bij de gemeente Geilenkirchen, goederen in het
land van H o m , zijnde pachten, cijnsen en kapoenen, die
van Johan Welskens waren, een leen in het land van Cranendonk, zijnde een manieën van £20 op een molen, losbaar met 200 oude franse schilden;
- bruid brengt in : haar vaderlijk erfdeel en toekomstige
erfenis van haar moeder, de hof te Merkelbeek, verworven
door huwelijk met Huyne van Kurtenbach.
Namens bruidegom zegelaars: de vader; Johan van Lieck, oom;
Johan van Lieck de Jonge, Willem van den Bongard.
Namens de bruid: Dirk van Opheym, Johan Gelis en Zietse,gebroeders van Herrich en Gerrit van den^Eyckhoultz.
Maasgouw 1892 p 23/24.

1765A. 1430 december 21.
op sente thomasdagh des heyligen apostels
Aleyd, weduwe van Sweder van Wachtendonck, en hun kinderen
Wolter en Fya, verklaren met hun neef Godart van Wachtendonck een deling overeengekomen te zijn.
Zegelaars: Arnt van Wachtendonck Johanszoon, Heynrich van
Wachtendonck en Arnt van Wachtendonck Godartzoon.
Scheres nr 2074.

1766.

1430.
Johan van Millich (Melich) huwt N. van Matlar op Huis
Tüschenbroich.
1450 Hendrik Johanszoon van Millich, overleden 1487» tezit Huis Tüschenbroich; hij verwerft Kobbendalerhof bij
Schaufenberg, die hij in 1452 overdraagt aan de heer van
Eyll; bovendien verwerft hij een hof in Myhl, die hij overdraagt aan Godart van Hart in 1453.*^"
Hij huwde Adelheid van Balderich, waaruit 4 dochters en
wel 2 nonnen werden; 3e dochter Metza huwt Hendrik Hoen op
Huis Pesch bij Immerath, die in 1470 met Huis en heerlijkheid Tüschenbroich werd beleend; 4e dochter Sybille huwt
1473 met Sivart van Eyll te Lauersforst.
In 1484 is Tüschenbroich Guliks leen.
Erkelenzer Lande A 96,

1767.

54/55; 1968 p 93.

np

.

,

eMh/

1431 maart 19.
Het domkapittel van Luik geeft zijn vroenhof te Neeritter
in erfpacht aan Daem van Berchem tegen 13 malder rogge
's jaars.
Publications IV p 238.

1768.

1431 maart 31 .
Arnold hertog van Gelre verklaart met Willem heer van
Wachtendonk overeengekomen te zijn op welke voorwaarden
Willem zijn stad voor hem open zal houden.
Nijhoff IV - 76.

1769.

1431 april 1.
Verbondsbrief tussen Arnold hertog van Gelre en Willem
heer van Wachtendonk.
Schloss Haag nr 1470.

1770.

1431 april 18.
Arnold, hertog van Gelre, draagt Johan van Broekhuizen,
heer te Loe en Geisteren, wegens een schuld van 4-775 rijnsguldens, over het ambt van het land van Kessel en ter Horst.
Wanneer de hertog op het Huis Ter Horst is, behoeft Johan
hem alleen de kost te geven.
Johan heeft mede de visserij, recht en eikelen, varkenshoenders en brandhout; hij voedt de poortenaar, wachter en molenaar, maar de hertog bezoldigt hen.
Aanwezig de hertogelijke raden: Willem (van Egmond), broer
van de hertog, Hendrik, heer van Homoet enz., Johan Schellart van Obbendorf, hofmeester, Engelbert van Oirsbeck, ridders, Michaël van Brede, Johan van Boedberg, maarschalk,

Rutger van Vlodrop, knapen.
Maasgouw 1898 p 48.
H70A. 1431 april 27.
des vriedags na sente marcusdach des heligen evangelisten
Broeder Peter van Stralen, prior, en convent van O.L.V.
te Geldern, attesteren over de stichting van een ton haring ' s jaars door Elbert van EyllftvjcnAaooe/wen Margriet
(
, echtelieden, beiden overleden, gaande uit de
hof te Langendonck en later uit hun huis te Geldern.
Scheres nr 1510.
177L

1431 mei 10.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart met Jan, heer van Wickrath, raad, ambtman te Erkelenz en het land van Kriekenbeek, overeengekomen te zijn op welke voorwaarden Jan het
land van Erkelenz voor hem wil bewaren tegen 500 Arnhemse
guldens tractement met 10 gewapende lieden.
Nijhoff IV - 78.

1772.

1431 juni 24.
Heynric van Meyrlaer genaamd van der Hatert en Angnese,
echtelieden, verkopen aan de erven van Peter van Schelberch 5 malder rogge jaarrente op Lichtmis, gaande uit
land genaamd de Loepelman in die Gonne te Swolgen.
Hun zoons Peter en Goert zegelen mee.
Limburgs Jaarboek III p 4.

1773.

1431 juli 17

(Neurenberg)

Sigismund, roomskoning, spreekt de rijksban uit over Arnold van Egmond (hertog van Gelre) en Gelre en Zutphen,
uitgezonderd over Nijmegen.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern 41 p 17/18;
Wachtendonk p 76.
1774.

1431 december 4.
Graaf Prederik III van Meurs wordt te Rijssel opgenomen
in de Orde van het Gulden Vlies.
Paravicini p 19; Pompen p 23; geeft als datum 30 december.

1775.

1431 december 17.
Johan heer van Wickrath draagt over aan zijn schoonzuster
Mechteld van Schoonvorst, weduwe van Dederic van Wickrath,

zijn broer, gedurende haar leven de •§• tol te Venlo, zoals
hij die in pand heeft van de hertog van Gelre.
Publications XI p 330/31.
H76.

1431.
Gulikse ridders, voor wie zegelen Ulrich van Mentzingen en
Jan van Plettenberg, zeggen Arnold hertog van Gelre, Jan van
Broeckhuysen heer te Loe en Geisteren en Jan van Boedberg,
hopman te Erkelenz, vete aan.

1777.

1431.
Thisken Klicke Johanszoon wordt door schepenen van Venlo
veroordeeld tot vierendelen; alvorens executie krijgt hij
twee nachten er vóór 4 kwart "malvasier".
De scherprechter ontvangt 13 gulden.
Grefrath p 44.

* 1778. 1431 - 1432.
Dries van Heirsel uit Hinsbeck weigert de klokslag te volgen (=zijn weerdienst te vervullen); hij wordt beboet met
5 Arnhemse guldens.
Een strijdros, dat voor weerdienst bestemd is, mag alleen
daarvoor worden aangewend.
Willem van Hegholz van Lobberich, die zijn harnaspaard
zonder toestemming bereden had, wordt beboet met 7 gulden.
Grefrath p 37.
1779.

1431 - 1483.
Gelders leen de visserij in de Hornse Maas, verheven door:
- 1431 : Jennesken van Wessem, bastaard, na verkrijg van
zijn vader Derck van Wessem;
- 1483 : Jacob graaf van H o m transporteert de visserij met
een kleine weerd, die aan Johan van Wessem placht te behoren,
gelegen tegen Hoembergen aan beide zijden van de Hornse Maas
tot aan het gat, waar de nieuwe Hornse Maas komt te lopen,
aan Derck Mangelman;
- 1483 : na transport door Derick aan de O.L.V. Munsterabdij 5
- later sterfmannen namens de abdij. (Het visrecht begint
aan Oenskens griend tot op de Groeneweg ten(over) Hoembergh
in het land van Horn.
Uitheemse lenen p 83.

1780.

1431 - 1496.
Johan van Eyl op 25-4-1431 beleend met 10 morgen uit de
hof in der Horne (te Rahm). Tot 1440 bezit Margaretha,
vrouw van Elbert van Eyl, een deel van in der Horne., In
1440 draagt Elbert dat deel over aan Johan van Eyl, die
door Wolter van Steenhorst op 16-8-1440 daarmee werd beleend.
Johan van Eyl huwt Agnes van Dript, waaruit een zoon Johan, die sedert 1449 i s beleend met het Meurse leen Huis
Gastendonck in Orbroich; hij huwde Elisabeth Engelbertsdochter van Orsbeck, waaruit een dochter Joanna, die huwt
met Johan van Horrich te Streversdorf, doch kinderloos
overlijdt 23-2-1496.
Daarna viel haar huwelijksgoed, waaronder het Eylse deel
in de Meurse lenen uit de laten angen Sevenhuysen en lenen
in het ambt Aspel weer terug aan die van Eyl.
Geldrischer Heimatkalender 1963 p 95.

1780A. 1432 mei 5.
des manendags nae inventio sancti crucis
Henrick die Rode verkoopt aan Aleide, weduwe van Sander van
Buetberg, huis en erf ander Stegen; zijn dochters doen afstand van naasting.
Oorkonders: Gerit die Man van-Stralen, richter, en schepenen van Geldern.
Scheres nr 1186.

1781.

1432 juni 15.
Arnold hertog van Gelre oorkondt in aanwezigheid van leenmannen Engelbert van Oirsbeck, ridder, raad en ambtman te
Straelen, en Pye, echtelieden, over en weer vruchtgebruik
van Huis Vlassrath, de hof te Velde bij Kempen, de hof te
Hese met 20 a 30 lieden, de laten te Aldenhqven in Gelre en
aan de pandschap te Straelen bevestigd te hebben.
Frankewitz p 418/19.

1782.

1432 juli 21.
Scheiding en deling door Johan, Willem en Catharina van
Bocholtz; Huis Meyersdonk (nu Huis Eyll bij Straelen) komt
voor 280 Arnhemse guldens 's jaars aan Gerard van Eyll en
Elisabeth, echtelieden.

Kaul p 37.

'.

1783.

1432.
Johan (van Broekhuizen), heer te Wickrath, erfkamerling
van Gelre, raad, ambtman van Kriekenbeck, schrijft de stad
Keulen tering en onderhoud te bieden in zijn slot te Wickrath aan degene, die de Keulenaren schade willen toebrengen.
Maasgouw 1901 p 12.

1784.

1432.
Een gewandhuis te Heinsberg vermeld.
Meurer p 95.

1

?85.

1432 - 1435, 1437 - 1438.
Johannes de Lovanio, kanunnik te Xanten en proost van St.
Victor te Xanten; hij stichtte het Collegium Ruraemondanum te Keulen; was doctor in de beide rechten en geboren
in Roermond.
Hij deed afstand van de proosdij onder voorbehoud van een
pensioen; zijn voorganger als proost was Adolphus, zoon van
de graaf van Kleef,en zijn opvolger werd Theodorus van Steek,
die evenwel het pensioen niet betaalde, zodat Johannes de
Lovanio in 1437 weer proost werd; hij overleed te Keulen, op
23 december 1438.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1883 P 37.

1786.

1432 - 1465.
Gelders leen de hof te Velde bij Kempen en het goed bij de
Alderkercke in Gelreland:
- 1432 : Engelbert van Oirsbeke en Pye, echtelieden, geven
elkaar lijftocht aan heer Goderts hof ten Velde voor
Kempen;
- 1465 : Engelbrecht van Bremt.
Uitheemse lenen p 143.

1786A. 1433 januari 9.
des saterdachs noe den heiligen dorteendage
Alardt van Bueren geeft in erfcijns aan Dederick op der Mazen van Biesell het water bij de hof tot Leuwen tegen Haensemerbeek tot tegen Eyckerstege met het steyl aan de Beeselse zijde tegen 9 schellingen ('s jaars).
Keverberg; Aldenghoor 64.

1787.

1433 .januari 10.
Arnold, hertog van Gelre, oorkondt, dat Johan van Apelteren Robertszoon aan hem het erfmaarschalkambt van Gelre
heeft opgedragen en daarvan afstand gedaan.
De hertog beleent nu Johan van Apelteren, heer van Persingen, met dat ambt.
Schloss Haag nr 1484.

1788.

1433 .januari 10 - 11.
Johan van Apelteren, heer te Persingen, en Jutta van Arnhem, echtelieden, verklaren het erfmaarschalkambt van Gelre voor 350 oude franse schilden verkocht te hebben aan
Johan van Boedberg en Johanna van Apelteren, echtelieden.
Arnold, hertog van Gelre, beleent de kopers.
Schloss Haag nr 1485/86.

1789.

1433 februari 9.
des neesten maendagh nae onser liever vrouwenlichtdach
Johan en Daniël van Ghoer, gebroeders, verklaren bij transfix, dat hun broer Willem van Ghoer hun 1.500 rijnsguldens
heeft betaald, die hij schuldig was na de dood van hun moeder.
Medezegelaar: hun neef Johan van Ghoer Lambrechtzoon.
Keverberg; Aldenghoor 66; Publications XVI p 7-

1790.

1433 maart 13.
Overeenkomst tussen Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, en Goswin van Erppe inzake de tol te Asselt.
Schloss Haag; Asselt nr 269.

1791.

1433 mei 12.
Veldslag tussen Gelderse en Gulikse troepen te
selt

As-

Veröffentl. Historischen Vereins Geldern nr 41 p 19/20.
1792.

1433 .juni 7.
Arnold, hertog van Gelre, zal Johan, heer te Wickrath, erfkamerheer van Gelre, raad, schadeloos houden in de oorlog
tegen de hertog van Berg en het land Gulik.
lijhoff IV - 108.

1793.

1453 .juni 15.
den neisten mandach na des hilgen sacramentzdage
Johan van Loon, heer te Heinsberg en Leeuwenberg, staat aan
zijn zoon Willem, graaf van Blankenheim, af ^ gedeelte
van het land Gulik en ontslaat de leenmannen en onderdanen
van hun eed.
Kremer; Akademische Beitrage Urkunden nr 45;
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 384A.

1794.

1433 .juni 17.
Arnold, hertog van Gelre, stelt de stad Erkelenz voor 2
jaren vrij van de betaling van 35 malder weit, 62 riolen
a 24 albus en urshaver, die Erkelenz jaarlijks moet doen
aan de hertog, te betalen aan Johan Schellart van Obbendorp, ridder, raad, (drost) te Montfort.
I. Maeckl; Einige Urkunden aus dem Archiv der Stadt Erkelenz;
B.M. Gelre p 259.

1795.

1435 juni 17.
Arnold, hertog van Gelre, geeft de stad Erkelenz de gruit
aldaar, na 25 jaren losbaar met 180 rijnsguldens.
Nijhoff IV-110.

1796.

1433 juni 23.
Willem,heer van Wachtendonk, erkent het losrecht van Jan,
heer van Wickrath, en Aleide van Merode, echtelieden, van
een jaarrente uit de tiend te Wankum, die zij aan Willem
in erfpacht gegeven hadden.
Nijhoff IV - 111.

1797.

1433 juli 25.
Gelderse troepen branden Aldenhoven bij Jülich af.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern nr 41 p 20.

1798.

1453 augustus 1.
Margaretha, dochter van wijlen Godart Roffart Floerkenszoon, schenkt aan het klooster Mariè'ndal, genaamd Oede bij
Venlo, een huis c a . , dat zij 12 jaren eerder liet bouwen
binnen dat convent.
Maasgouw 1898 p 24.

1799-

1433 october 28.
Medezegelaars van het verbond tussen Arnold, hertog van
Gelre, en Adolf, hertog van Kleef, tegen Adolf, hertog
van Berg en het land Gulik o.a.:
Roilman van Arendale, heer te Well, Johan van Broekhuizen, heer te Loe en Geisteren, erfhofmeester, Johan, heer
te Wickrath, erfkamerheer, Johan van Boitberg, erfmaarschalk, Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond.
Nijhoff IV - 113.

1800.

1433 october 28.
op sent symon en judedach apostolorum
Heynric Ryssvoerden en Veerne, echtelieden, verkopen aan
Willem van Kessel en Gerarda van Brueckhuyssen, echtelieden, 1/3 van het veer te Kessel en stellen als borg 4 malder rogge 's jaars.
Heinric van Merwijck, richter, zegelt namens schepenen van
Kessel en Helden.
Keverberg; Aldenghoor 65; Publications XVI p 107/07•

1800A. 1433 november 11.
op sunte martijnsdach episcopus inden wynter
Voor Reyner Spee, richter, en schepenen van Winnekendonk,
verklaart Rycke Haesen van Aleyt van Boitberge, weduwe van
Zander van Boitberge, ontvangen te hebben het halve goed
bij Ronderrade genaamd Boetschelersche goet voor 24 jaren
vastgestelde pacht.
Bezegeld met schependomszegel.
Scheres 1594.
1801.

1433.
Stichtingsacte van de kapel van Ste Catharina te Venray.
Bisschoppelijk Archief post 109 - 2.

1802.

1433.
De pastorie van Dremmen, waarvan het patronaatsrecht tussen de heren van Heinsberg en de domcustos van Luik, die
in Dremmen grondheer is, omstreden is, wordt geïncorporeerd
in de dekenij van het kapittel van Heinsberg.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein, Heft 161, 1959»
P 33.

1803. H 3 4 januari 4.
Elisabethvan Boedberg, weduwe Büderich, die een tweede huwelijk aangaat met Frederik van Heesen, verkoopt haar watermolen Wilick onder Veert met weide, bos, broek en akkerland
voor 600 goudguldens aan Johan van Boedberg op Huis Haag,
erfmaarschalk van Gelre, en Johanna van Appeltern, echtelieden. De daarop rustende erfpacht (zie 1429, regest nr176l)
van 8 malder rogge wordt gelost op 22-6-1434.
Geldrischer Heimatkalender 1967 p 77.
1804. 1434 februari 15.
Katherine Brukers van Beesel, zuster van heer Peter van Beesel, zweert voor schepenen van Venlo, dat zij geen goederen
heeft ingebracht in het klooster van de 11.000 maagden, genaamd In der Weide binnen Venlo, dan alleen een lijfrente
ten laste van de Karthuizers van Roermond.
RAL Maria Weide Venlo nr 88.
1805. 1434 maart 7.
letare jherusalem
Arnold, hertog van Gelre, handhaaft de stad Venlo in haar
recht van opslag tegen Johan van Bueren, heer te Arcen.
Venlo nr 964.
1806. 1434 juni 3.
Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, bevestigt Johan
van Heinsberg, bisschop van Luik, in het bezit van slot,
stad en land Wassenberg, die diens vader Johan II, heer van
Heinsberg, heer van Gulik, van Brabant in pand had.
Staatsarchiv Büsseldorf; Heinsberg Urkunden 388A.
1807. 1434 juni 24.
Arnold, hertog van Gelre, handhaaft de stad Venlo in het
recht van opslag tussen Mook en Venlo tegen de heer van
Arcen, die haar dat betwistte.
Nijhoff IV - 123.
1808. 1434 juli 12.
Ludolph ten Offerhuys, rector der parochiekerk te Cappelle
bij Geldern, oorkondt, dat Jutta van Alpen en van Wyenhorst,
weduwe van'-Johan van Wyenhorst, ridder, Adam van der Horst
en Elisabeth van Pellandt, echtelieden, Johan van Wyenhorst

en anderen, in ger Eschen in het kerspel Cappelle voor een
priester een kapel willen oprichten, waarvoor oorkonder
toestemming geeft onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering aan de oorkonder van 2 malder rogge xantener maat
op St. Martinus, gaande uit 8 morgen akkerland, eigendom
van die kapel.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1880 p 180.
1809.

1434 augustus 14.
Voor richter en schepenen te Venlo dragen Johan Vinck Arntssoen en Margarete, echtelieden, over aan hun schoonzoon Gerat Roffart en Katharine, hun docht er, echtelieden, hun hof
en erf te Molenhuis, buiten de stad, en de watermolen aan
de stadsmuur, de sluizen achter de molen en de wellen.
Johan had het goed eerder in erfpacht verkregen van zijn
broer Arnt Vincke, pastoor te Lippe, en daarna bij scheiding
met zijn broer Sander Vinck in eigendom.
Maasgouw 1940 p 63.

1810.

1434 september

H.

Johan van Loon (heer van Heinsberg) en zijn oudste zoon Johan, vestigen voor Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond,
een jaarrente van 20 gulden uit de tienden te Maasniel in
de heerlijkheid Dalenbroek.
Medezegelaars: Johan van Eynenberg, Godschalk van Vurde.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 390.
1810A. 1434 november 18.
des donresdags na sente remeysdach
Voor richter en schepenen van Pont dragen JJerick van Pellandt en Johanna van Luyenbergh, echtelieden, na verkoop
over aan Elbert van Eyll Elbertszoon en Margriet van Oest,
echtelieden, de Hagedarensbaent onder Pont, die Elbert
vroeger al van Lerick in leen hield.
Scheres 159L
1811.

1434 herfst.
Gulikse en Bergse troepen stropen in het Overkwartier van
Gelre en nemen de vesting Wachtendonk in; Geldersen heroveren die stad op 24 october.
Wachtendonk p 67.

1812.

1434 december 6.
Arend van Wachtendonk erkent, dat de hertog van Gelre jaarlijks mag inlossen de jaarrente van 100 rijnsguldens, die
deze hem uit de helft der heerlijkheid van Wachtendonk had
verschreven.
Nijhoff IV - 137.

1813.

U34.
Stichtingsacte van het beneficie (kapel) van St. Mathias
te Castenraai onder Venray.
Bisschoppelijk Archief post 109 - 5«

1814.

1434,
Frederik III, graaf van Meurs, legt het kapittel van de
Orde van het Gulden Vlies de beslissing voor, wie de voogdij toekomt over Jacob I (heer, later graaf) van Horn;
hem (Frederik), of Johan van Horn, heer van Baucignies.
Paravicini p 20.

1815.

<J /

1434.
Johan van Gemen (drost van Geldern 1425-C.1429) beleend met
Huis Pellant bij Wachtendonk.
Frankewitz p 200.

1816.

1435 maart IJ?.
Lijsbet van der 0e van Thorn, alias Lysbet her Zybrechts,
verkoopt aan Gyele Verkens van Heel -§• bunder beemd naast
die van het gasthuis van Wessem en 2 x -g- bunder land voor
een erfpacht van 2 malder rogge wessemer maat.
Oorkonders: schepenen van Wessem.
Habets; Thorn p 326.

1817-

1435 maart(37 ? ) •
Arnold, hertog van Gelre, bekent aan Willem van Holthusen
200 rijnsgulden schuldig te zijn wegens verlies van paarden
in 's hertogen dienst en verpandt hem deswegen de firmeteit
en de oude wijnaccijns te Venlo.
Venlo inventaris nr 50.

1818.

1435 mei 9.
Huwelijksverdrag tussen Herman, zoon van Johan van Boedberg, erfmaarschalk, en Johanna van Apelteren en Styna,
dochter van Goswin Baghijn en Adelheid van Goer.
Schloss Haag nr 903.

1819.

1435 mei 20.
Arnold, hertog van Gelre, bericht de magistraat van Venlo, dat hij aan zijn deurwaarder Willem van Holthusen de
oude wijnaccijns en fermenteit heeft gegeven (te Venlo).
Venlo nr 1121.

1

820.

1435 juni 28.
De magistraat van Venlo en Margriete Spede, weduwe van
Goedert van Nyvenheim, en haar kinderen, vertegenwoordigd door Johan van Nyvenheim, pastoor te Kaldenkirchen,
haar vader Goetse Spede van Langeveld en de gebroeders
Sander en Godert Spede, ooms van Margriete, sluiten een
overeenkomst, waarbij de stad naar schatting van scheidsrechters aan Margriete 17 Arnoldusguldens zal betalen wegens op last van de stad aan de Wylrebeek op haar goede-_
- ren gekapt hout ter versterking van de stad.
Venlo nr 1860.

1821.

1435 november 24.
op sent katherinenavent virginis
Willem van Kessel en Gerarda van Broichusen, echtelieden,
verkopen aan Margriet van Betgenhusen, abdis, en convent
van. Dailhem hun laatgoed, gewin en gewerf van het goed
"die grote Teendeschure" met het Kempen daarachter, behorende tot de Teendehof van die abdij, gelegen in het kerspel van Blerick, zodat de abdij geen dode hand en lijfgewin meer zal betalen, behalve de tijns van 1-g- oude koningstournooisen, te betalen in de hof ten Hove te Blerick.
Voor Gerarda, die geen zegel heeft, zegelt haar zwager Gerard fioeffaert.
Keverberg; Aldenghoor 67; Publications XVI p 107.

1822.

1435.
Arnold, hertog van Gelre, is schuldig aan Johan van Broeckhuysen, heer te Loe en Geysteren, erfhofmeester, raad, en
ambtman, 6.000 rijnsguldens, waarvoor hij verpandt alle
renten te Raede in het land van Kessel, onder voorbehoud

van de rechten van Johan, heer te Wickrath, Johan van Buren,"
heer te Arcenj en Johan van Boitbergh; erfmaarschalk van
Gelrej op de renten in het land van Kessel.
PSHAL XXXIV p 139/41.
1823.

H 3 6 maart 10

(Sittard)

De raden van de hertog van Bourgondië en Brabant beramen
een wapenstilstand tussen Arnold, hertog van Gelre, en Adolf, hertog van Gulik en Berg.
Afgevaardigden namens Gelre o.a.: Johan Schelart van Obbendorf, hofmeester, Roelman van Arendaal, heer te Well, ridders, Johan, heer te Vickrath, Johan van Boedberg, erfmaarschalk, Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, Steven
van Liecke.
Nijhoff IV - 155.
1824.

1436 maart 12.
Lambrecht Gijskens, meester als een pater, en Geertruyt
Gyskens van Sevenhem als moeder en het convent van het
zusterhuis van Weert, bekennen ten behoeve van Jacob, heer
van Horn, dat zij hun goederen niet verder zullen vrijen
dan nu en in schat, bede en recht, de landrechten zullen
volgen en geen goederen zullen verwerven in het land van
Horn..
PSHAL XXIX p 146.

1825.

1436 (1437) maart 17.
Johan van Loon, heer van Heinsberg, en Johan van Heinsberg,
bisschop van Luik, geven hun hof te Grevenbicht, genaamd
Marckerhoef in eeuwige erfpacht aan Michiel Doornen, zoon
van Papenhoven, tegen 12 malder koren trichter maat 's jaars.
Indien oorkonders hun onderdanen in Grevenbicht willen schatten, is de hof gevrijwaard.
Maasgouw 1944/45 p 17.
1) Deze hofjis door Godfried, heer van Heinsberg vóór 1331
gekocht van Gerard van der Marck, zoon uit het tweede
huwelijk van Engelbrecht I, graaf van der Marck, en Elisabeth van Valkenburg. Gerard was heer van Reckheim.

1826.

1436 april 16.
Goessen ten Haeve, richter, en gezworenen van Geisseren (=
Wachtendonck), oorkonden, dat jonker Johan van Broekhuizen
en zijn vrouw Aleide van Merode, heer en vrouwe te Wickrath,
de grote en kleine tiend in het kerspel Geisseren, verkopen
aan het klooster Camp.
Borgen zijn Goessen Spede en Wolter van Parle.
Fahne; Spede nr 96.

1827.

1436 april 19 of later.
Verbondsbrief van ridderschap en steden van het Overkwartier met de overige 3 kwartieren.
Zegelen namens Overkwartier:
Johan van der Straten, ridder; Roelman van Arendaal, heer
te Well, ridder; Huybrecht van Broekhuizen, ridder-, Jan,
heer te Wickrath; Johan van Broekhuizen, heer te Loe en
Geistereh, erfhofmeester; Willem van Vlodrop, erfvoogd van
Roermond; Johan van Oest; Dederik Schenck van Nydeggen,
heer te Afferden1, Johan van Buren, heer te Arcen; Johan
van Alphem; Karel Spede, heer te Mirlaer; Dirk van Oest',
Thomas van Oest; Zweder van Broekhuizen,- Willem van Kessel;
Johan van Brempt', Reinard van Zellair; Arnold van Zellair-,
Willem van Elmpt; Johan van Kessel,' Johan van Drypt; Johan
van Vryemersheim,' Peter van Eggenrade; Seger; Matheus; Johan, Antonius en Michiel van Broekhuizen; gebroeders; Hein- *
ric van Berenbroek, Loef van Berenbroek', Seger van Kessel
Johanszoon; Winant Spede; Henric van Merwick; Johan van
Gaele, Steven van Hertevelt; Johan van Hertevelt; Johan
Stevenszoon van Hertevelt; Dirk van Hertevelt-, Loef van
Hertevelt; Herman van Hertevelt\ Gadert van Holtmoelen en
Engelbrecht van Holtmoelen, gebroeders; Sander van Eyle;
Kerstken Vyncke, Loef van der Keeldonck; Rutger van Gestelen; Gerard van Oploo,' Heynrick van Abroeck; Ywan van Berenbroek; Johan van Scheinke', Steven van Kervenheim; Wolter
van Pleese-, Rutger van Rulle, Heinric Nuynhem
en burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond, Goch, Erkelenz en Straelen.
Nijhoff 158-D van deel IV.

1827A. 1436 mei 1.
up sinte phylypps ende sunte jacobsdach der heiligher apostelen
Johan van Goer, Willem van Goer Janssoen, Sander van Eyll
Grobkenssoen en Daem ingen Dyepraem, scheidslieden van Rutger van Vlodorp; ter ener en Johan van Gruesbeeke, heer te
Hoemen, Malden en Becke, Deryck van Gruesbeeke, Johan van
Broichuysen, heer te Loe en Geisteren, erfhofmeester van
Gelre en Lueff van Berenbruyck namens Johanna van Vlodorp
geboren van Gruesbeeke ter anderen zijde, oorkonden bij de
scheiding en deling tussen Rutger en Johanna aanwezig te
zijn geweest van de goederen boven gelegen en alle goederen
beneden in neder Becke en in de Tielerwaart, te weten, die
van wijlen Deric van Vlodorp zijn gekomen bezit Johanna gedurende haar leven en na haar dood op de rechthebbenden van
wijlen Deric van Vlodorp. Rutger van Vlodorp als erfgenaam
van Deric van Vlodorp, zijn broer, heeft geen recht op goederen van Johanna of haar zijde, uitgezonderd de hof the
Verholt, waarvan de erfgenamen van Deric van Vlodorp binnen

•§• jaar na de dood van Johanna ontvangen 2142" oude Brugse
schilden, aangezien Deric en Johanna 429 oude schilden
daarin belegd hebben van eigen geld. Bij niet betaling
mogen de erfgenamen van Deric de hof in bezit nemen en de
andere partij de 214Ür oude Brugse schilden betalen of de
helft van de renten en opbrengst nemen.
Johanna krijgt de hof achter Calbeck bij de hof op 't Boert
aan Buikenhof, die Deric en Johanna samen gekocht hebben
voor 102 oude Franse schilden, mits een half jaar na haar
dood Johanna's erfgenamen aan die van Deric zullen betalen
51 oude Franse schilden; bij gebreke mogen Deric's erfgenamen de halve hof gebruiken, totdat betaald is:
- Johanna krijgt het huis te Goch, dat Deric en Johanna
samen gekocht hebben voor 300 Willemsblauwguldens, doch de
erfgenamen van Johanna zullen een half jaar na haar dood
aan de erfgenamen van Deric betalen 150 Wilhelmusblauwguldens op gelijke condities als boven;
- Johanna verwerft Huis Calbeck c a . ; na de dood van Johanna betalen haar erfgenamen aan die van Deric 1.000 Wilhelmusblauw guldens. Johanna zal bij de prior der Karthuizers
te Roermond deponeren de erfbrief van het Huis Calbeck;
idem die van de tiend te Echt; idem van de hof up Graet en
idem die van Calbeke van 1.000 guldens en alle andere brieven rakende goederen van Deric, alsmede een brief, waarmee
lijfrenten zijn gekocht van de stad Roermond. Johanna zal
met goedvinden van Rutger van Vlodorp voor 100 overlandse
rijnsguldens lijfrenten kopen ten behoeve van de jonge Geryt van Vlodorp, bastaardzoon van (Godert van Vlodorp),
deken van Aken.
Onder voorwaarden bezegeld door Rutger en Johanna zullen regelingen worden getroffen over zilverwerk, kleinodiën en
huisraad, die Deric en Johanna tezamen hebben bezeten, na
Johanna*s dood te delen door beide zijden.
Naast de scheidslieden zegelen Johan en Deryck van Gruesbeeke, gebroeders, Johan van Broichuysen, Lueff van "Berenbruyck, Rutger van Vlodorp en Johanna van Vlodorp geboren
van Gruesbeeke.
Croy te Duimen nr 1183.
1828.

1436 mei 24.
Schepenen van Ubach oorkonden van hun vrouwe, de abdis van
Thorn, een schepenzegel te hebben ontvangen, voorstellende
de kerkpatroon St. Dionysius.
Habets; Thorn p 326/27.

1829.

1436 mei 27.
in dye pynxtheilige daige
Grensbepaling van de heerlijkheid Afferden.
Schenk p 311/12.

1830.

1436 .juni 25.
Arnold, hertog van Gelre, beleent Johan van Nijvenheim,
minderjarige, voor wie hulde doet Johan Spede van Langevelt, met huis en goed te Wylre met hof, molen, broek,
de kerkgift te Kaldenkirchen en de hof Hulsfoirt, bijeenliggend in het kerspel Tegelen, als een 5 marksleen te
verheergewaden met 15 rijnsguldens.
Venlo nr 1861.

1831.

1436 juni 24.
Johan van Loon de Oude (heer van Heinsberg) vestigt
behoeve van Peter Collart van Lynden en diens vrouw
beth een jaarrente van 20 malder rogge en 20 malder
uit de hof en heerlijkheid Grevenbicht, losbaar met
gulden.
Medezegelaar: Johan (van Heinsberg), oudste zoon.

ten
Lyshaver
500

Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 392.
1832.

1436 augustus 36.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt aan Willem van Holthur
sen de makelaardij binnen de stad Venlo, zoals Willem die
had afgelost van Gerit van den Craneveld.
Nijhoff IV - 161.

1833.

1456 september 20.
Johan Vinck Sanderszoon, burgemeester te Venlo, verklaart,
dat hij Gerat van Boicholt het broek groot 14"2 morgen en
5 roeden, gelegen aan zijn huis te Wylre, dat diens vader
Hendrik van Boicholt in erfcijns had genomen, wegens achterstallige erfcijns afgepand heeft en weer aan de stad
heeft teruggegeven.
Oorkonders: richter en schepenen van Venlo.
Venlo nr 588.

1834.

1436 october 21 .
op 11.000 maagdendag
Willem van Kessel en Gerarde van Broichuzen, echtelieden,
kopen van Mathijs van Kessel op 't Oever diens aandeel in
de veerstat te Kessel.
Namens schepenen (van Kessel en Helden) zegelt de richter
Henric van Merwyck.
Publications XVI p 107; Keverberg; Aldenghoor 69.

1834A. 1436 november 13.
des nesten dages na sunte cunibertsdach des heiligen biscops
Johan van Daert verpandt aan Goessen Kerkens zekere som,
die hij in leen houdt van Elbert van Eyll, doch die hij
op St. Maarten weer zal lossen.
Medezegelaar: zijn zwager Goessen van Hoenselaer Loeffzoon.
Scheres 1538.
1835.

1436 - 1438.
"in 't jaer ons heren 1436 den 27. dach in februari sterft
joncker Diedrich van Vlodorp en juffer Joanna van Groesbeeck sijn wijf, die sterft 1438 opden 6 dagh in de mert."
'Zij stichtten bij testament uit hun hof te Reederp een
rente van 20 malder rogge voor de abdij Grafenthal met de
verplichting, dat de abdij daarvoor een kapelaan aanstelt,
die 4 wekelijkse missen voor hun zieleheil leest.
Scholten p 27, 1 30-1 31.

1836.

1437 februari 6.
Arnold, hertog van Gelre, ontslaat Johan van Loon (de Oude,
heer van Heinsberg) en diens oudste zoon Johan uit hun leenband met Gelre, terwijl de leenband met de overige zonen
intact blijft.
Raden o.a.: Johan Schellart van Obbendorf, ridder, hofmeester, Henric van Meer.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 400.

1837.

1437 maart 11

(Brussel)

Philips, hertog van Borgondië, beslecht de twist tussen de
heer van Heinsberg en de weduwe van Hoerne wegens het huwelijksverdrag met Margaretha, dochter van Johan, oudste zoon
van Heinsberg, met Filips graaf van Hae^en (?)—(Hora?-) (Nassau?) .
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 400A.
1838.

1437 april 25.
Raboth van der Horst Hermanszoon en zijn broer Herman van
der Horst scheiden en delen ouderlijk versterf:
Raboth krijgt Horst (bij Rheydt) met lijfeigenen, renten;
Herman: Huis en goed te Eychs;
Als Raboth meer waarde krijgt dan Herman, dan vindt verdere
ruil plaats van goederen uit die te Süchteln, Wassenberg of

Odenkirchen.
Medezegelaars: Scheiffart van Merode, heer te Hemmersbach
en Symon van Aldenbruggen genaamd van Veltbruggen.
Diersfordt p 49.
1838A. 1437 mei 9.
op sente andriesdach
Sander van Eyl Goetsoen zal Elbert van Eyll Elbertzoon
schadeloos houden wegens borg staan bij Nese van Ingelschem Roftsdochter.
Scheres nr 1361.
1839-

1437 .juni 23.
Willem van Brede schenkt de K ruisheren van Venlo een huis
aan de Begijnengang bij de Kerkstraat te Venlo.
Publications XCII - XCIII p 354.

1839A. 1437 augustus 10.
Voor richter en schepenen van Kessel en Helden verkoopt
Derckszoon van Geven \ van het veer (te Kessel) aan Willem
van Kessel (en Gerarda van Broeckhuysen, echtelieden).
Keverberg; Aldenghoor 72.
1840.

1437 september 13.
Gerhard hertog van Berg en Gulik, graaf van Ravensberg, na
dode zijns ooms Adolf hertog van Gulik op 14 juli 1437»
door keizer Sigismund beleend met die landen en met Gelre
en Zutphen.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern nr 41 p 22;
Wachtendonk p 76.

1840A. 1437 september 29.
op sente michaelsdaige
Johan van Boitbergh, erfmaarschalk van Gelre, zal Elbert
van Eyle Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan
bij Derick van Lymborch, heer te Broteck, en Henrike van
Wische van Lymborch, echtelieden. rL0^*v
Scheres nr 1187.
1841.

1437 october 27 - 1545.
- De proost van St. Victor in Xanten beleent Johan van der
Straten, ridder, met burcht en molen te Wissen, zoals
// /
/ ./

zijn voorvaderen dat vanouds bezaten;
- zijn dochter Anna huwt Johan van Broekhuizen, erfhofmeester van Gelre vóór 16-3-1437. Johan van Broekhuizen
wordt 15-5-1450 met Wissen beleend; hij sterft op pelgrimstocht 17-12-1452;
- Derick van Elvervelde op 19-6-1453 namens Anna van der
Straten, weduwe, beleend;
- 1461 verkoop aan Johan van Loe voor 9.450 rijnsguldens
en belening aan diens zoon Wessel van Loe, sedert 6-4-1461
man van Lysbeth van Berenbroeck, dochter van Lueff. Wessel
sterft vóór 5-5-1511;
- zijn zoon This van Loe op 30-5-1511 beleend;
- diens zoon Frans van Loe op 9-7-1545 beleend; hij huwde
Sophia van Nesselrode.
Geldrische Heimatkalender 1973 p 106/11.
1842.

1437 november 25,
Huwelijkse voorwaarden tussen Sander van Eyll en Margaretha van Havert.
Getuige o.a. Sweder Willemszoon van Broekhuizen.
Maasgouw 1984 p 158.

1843.

1437.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt stad, schependom en tienden van Wachtendonk aan Johan van Pellant, heer van Ghemen,
en Willem van Egmond.
Wachtendonk p 80/81.

1844.

1437.
Nieukerk (prope Geldern): instrumentum pro parochianis quod
pastor habere teneatur vicarum et equum.
Bisschoppelijk Archief post 9 3 - 7 .

1845.

1438 januari 22.
Johan van Loon-Heinsberg de Oude oorkondt, dat zijn zoon
Willem van Loon, graaf van Blankenheim, en diens zoon Gerhard aan hem (Johan) gedurende zijn leven hebben afgestaan
hun \ (viertel) van Randenrath.
Bemiddelaars waren Johan (van Heinsberg) bisschop van Luik,
Frederik graaf van Meurs.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 402.

1846.

1438 (januari 24). MMA
Overlijdt Johannes III van Loon van Heinsberg, gehuwd met
Walburgis van Meurs,' zoon van Johan II van Heinsberg en

Margaretha van Gennep. Zijn jaargetijde in de H. Geest
Kerk te Roermond was op 28 october; het kapittel ontvangt
deswegen 2 malder rogge uit goederen te (Maas-)niel.
Memorie H. Geest p 135.
1847.

1438 januari 25.
Met toestemming van Arnold, hertog van Gelre, sluiten Wymar Grüter, pastoor van Geisseren en proost te Kaiserswerth, en burgemeesteren, schepenen, raad en gemeente te
Wachtendonk een overeenkomst, strekkende tot verlegging
van het pastoorsrecht van Geisseren naar de kerk in de
stad Wachtendonk, patroon St. Michaël. De kerk van Geisseren blijft kapel met dezelfde rechten, die vroeger de
kapel van St. Michaël in Wachtendonk had, enz.
(De feitelijke uitvoering vond eerst plaats in of kort na
1449)
Wachtendonk p 84/85.

1847A. 1438 januari 26.
des sonnendage na sente pouwelsdage conversio
Sander van den Eger en Margarieta van der Donck, echtelieden, kwiteren Elbert van Eyl, drost te Geldern voor 50 rijnsguldens als rente.
Scheres 1363.
1848.

1438 februari 7.
Arnold, hertog van Gelre, geeft Goessen van der Moeien, zijn
kamerknecht de "orsseven" (paardenhaver), die hij jaarlijks
uit Erkelenz trekt, in levenslang vruchtgebruik, losbaar
met 200 Franse schilden.
Nijhoff IV - 174.

1849.

1438 februari 17.
Johan van Loon, heer van Heinsberg, verpandt zijn grienden
onder Grevenbicht en Obbicht aan Godart van Vlodrop, heer
van Leut/ , wegens 1.000 rijnsguldens.
Medezegelaars: zijn zoon Johan, bisschop van Luik, zijn oudste zoon te Heinsberg en Leeuwenberg.
PSHAL XXIV p 102/04; Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 403; Maasgouw 1944/45 p 15.

1850.

1438 maart 15.
Eduard, voogd te Belle, verklaart in het geschil tussen de
hertog van Gelre en Johan van Broichusen, dat hij na één
maand op verzoek van de eerste vijand van de tweede zal
worden.
Schloss Haag nr 1037.

1851.

1438 maart 18.
Eduard, voogd te Belle, ontslaat Johan van Boedberg van zijn
belofte wegens teruggave van het Huis Haps door hertog (Arnold van Gelre).
Schloss Haag nr 2255.

1851A. 1438 mei 3.
op des heiligen cruysdach exaltationis
Arnt van Baerle geeft de hertog van Gelre kwijting voor verlies van paarden, verteer en kosten.
Scheres nr 674.
1851B. 1438 mei 26.
Arnold, hertog van Gelre, bepaalt, dat Elbert van Eyl, raad,
drost van Geldern, 250 guldens en een handgeld mag behouden.
Scheres 1362.
1852.

1438 september 16.
Jan van Loon, heer van Heinsberg en Leeuwenberg, bevestigt
de verlening van de hof Ophoven en de kapel van H. Maria
aan het klooster van Dalheim door zijn voorgangers en eveneens de vrijheid van schat en bede van die hof.
Dalheim 117.

1852A. 1438 november 22.
des manendags nae sent matheusdage des heiligen apostels
ende evangelisten
Goessen Spede en Kathrijn van Eyle, echtelieden, dochter van
Aylbert en Margarieta, stellen zich tevreden met het goed ten
Bucstegen te Pont als erfenis van genoemde ouders in plaats
van 200 oude gouden schilden en schelden hun zwager/broer
Eylbert van Eyle die som kwijt.
Medezegelaar: Johan Spede Goessenzoon.
Scheres nr 1364.

1852B. 1438 november 24.
op sente kathrinenavent
Goessen Spede en ^atherine, echtelieden, verklaren, dat de
100 overlandse rijnsguldens, die zij na de dood blijkens
huwelijkse voorwaarden schuldig zijn aan Johan van Wijenhorst en Baetze (Spede), echtelieden, moeten worden betaald
en gedragen door de gezamenlijke erfgenamen.
Medezegelaar: Johan Spede Sybertszoon.
Scheres 2108.
1853.

1438 december 20.
Voor Lenaert, zoon van Dyederic van den Korff, schout en
leenheer van Struver van Kessel in deze laatbank, die
vroeger van wijlen ridder Goedart van den Bonghert was, en
voor laten van die laatbank enz. inzake een rente ten behoeve van de presentiën van Thorn in wessemer maat.
Zegelaars namens de schout en de laten: Gheraert Haeck,
meier van Thorn, en Volquin van den Eynde.
Habets; Thorn p 328/29.

1854.

U38.
Archiepiscopus Coloniensis de Moirsa hereticos de Bohemia
extirpare ettentavit licet parum profecerit. Comportavit
autem inde multas sactorum reliquia inter quas fuerunt tres
spine de corona spinea qua salvator noster mortem sustineus
pro nobis coronatus extilit a perfidis iudeis. Istarum autem spinarum duas dedit deo sacratis monialibus nostri ordinis in kbnynxdorp. Tertiam autem spinam ex sigulari favore
contulit monasterio nostro tali tarnen pacto ut sue curie
officiali de Rurimunda oriumdo ex progenie de Pollart molaris dens sancti Christophori martiris in cambium restitueretur, quod et factum est. Naus idem W. dictum dentem secum
transtulit ad Rurimundam.
Kroniek klooster Brauweiler in: Annalen Historischen Vereins
für den Niederrhein XVIII p 136/37.

1855. 1438.
De pastorie van Geisseren (landparochie Wachtendonk) wordt
geïncorporeerd in de kapel van H. Michaël in het kerspel
Wankum.
Nettesheim Geldern 2e druk p 26 noot 8.
1856. 1438.
Hertog Arnold van Gelre beslist het geschil tussen de stad
Goch en het kerspel Weeze inzake het Wollenambt; de 4 werkmeesters en 20 gezworenen hebben het recht bij overtreding

van hun verordeningen zelf boeten op te leggen, waarvan 1/3
aan de hertog c.q. ambtman van Goch uitgekeerd moet worden.
Prankewitz p 299.
1857.

U38.
Gerard van Kessel genaamd Roffert en Katherine, echtelieden, schenken de Kruisheren van Venlo een jaarrente van 1
mark.
Publications XCII - XCIII p 347.

1858.

1438.
Arnold, hertog van Gelre, schrijft zijn raad en drost te
Geldern Elbert van Eyll, dat deze de 350 rijnsguldens, alsmede het handgeld, dat Elbert de hertog verschafte, uit de
komende schatting mag terughouden; indien geen schatting
opgelegd, mag Elbert het in zijn rekening verantwoorden.
Frankewitz p 201.

1859.

1438 - 1450.
Jan van Broekhuizen, ridder, erfhofmeester van Gelre, verkoop-t zijn tiend te Oirlo, rentende circa 60 vat rogge (*s
jaars), voor 1.100 goudguldens aan het klooster van St. Hieronymus te Roermond.
PSHAL XXXIII p 24.

1860.

1438 - 1514.
Peter van Tuschenbroich genaamd Eggerath door de aartsbisschop van Keulen beleend met de Nierenhof in de heerlijkheid
Erprath. In 1454 is deze hof in bezit van de familie van
Harff. Peter huwt Alverda van Brempt, waaruit 3 dochters:
- Katharina, huwt c.1491 Werner van Bongardt, heer te Vlatten en Wegberg; zij erft het goed Rossweide, dat in 1514
in bezit is van Evert van Brempt en Sibert van Bongardt.
Werner overlijdt 7-4-1505; Katharina 12-6-1505;
- Adelheid, erft Huis Eggerath, huwt 1460 Derick van Oest,
Gelder's raad en keukenmeester;
- Isabella, non te Roermond.
Erkelenzer Lande 1959 p 103.

1861.

1439 april 25.
Arnold van Gege, kanunnik te Zutphen, overste rentmeester,
zal Johan van Boedberg schadeloos houden wegens diens borgtocht bij Willem Kelner.
Schloss Haag nr 871.

1862.

1439 mei 2.
Adolf, hertog van Kleef, stelt Johan Holt tot richter
in het ambt Winnekendonk-Kervenheim (Amt Schravelen),
plaatst hem op Huis Schravelen (bij Kevelaer) en belast
hem met de bewaking van de Kleefs-Gelderse grens.
Kaul p 106.

1863.

1439 mei 31.
Peter van Roitheym doet afstand van alle vorderingen en
en aanspraak tegen abdis en convent van Dalheim.
Zegelaars: Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, tijdelijk drost van Wassenberg en de schepenen van Vassenberg
met hun ambtszegel.
Dalheim 115.

1864.

1439 september 25.
Johan, heer van Heinsberg en Leeuwenberg, verpandt aan Godart van Vlodorp, heer te Leut, wegens een schuld van 1.500
guldens dorp en heerlijkheid Grevenbicht.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 408 AA.

1865.

1439 october 11.
Johan van Loon, bisschop van Luik, en Johan van Loon (heer
te Heinsberg), gebroeders, bevestigen de door hun vader
(Johan van Loon-Heinsberg de Oude) verpanding van de heerlijkheid Gennep en het slot Hage aan de hertog Adolf van
Kleef (voor 16.000 guldenXop 13-6-1438).
Medezegelaars o.a.: Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond .
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 409.

1866.

1439 november 7.
Frederik IV,1' graaf van Meurs, verleent de erfmaarschalk van
Gelre, Johan van Boedberg, recht op verblijf in het slot
Issum met verplichting krijgsdienst te verrichten, totdat
de graaf hem 400 rijnse goudguldens betaald heeft.
De graaf loste de som en Johan droeg zijn molen te Wylick
onder Veert aan hem in leen op.

^

Nettesheim; Geldern 2e druk p 30.
1867.

1439 december 4.
Henrick van Merwick en Agnes van Oerrade, echtelieden, verklaren, dat Willem van Tegelen de tienden en kerkegift te

Arcen, die hij hun overgegeven heeft, mag inlossen.
Schloss Haag; Arcen nr 226.
1868.

1439 december 10.
Jacob, edelheer te Horn, Altena, Corteshem en Montingnis,
ontvangt te Curingen (leenzaal van Loon) na dode zijns vaders, huis, slot, heerlijkheid van Horn, dorpen, renten,
cijnsen, molens, Weilanden, visserijen, rechten en toebehoren$ idem de heerlijkheid Cortessem.
Aanwezig (leenmannen): Johan van Looz, heer van Diest,
Sichem en Zeelem en Johan van Assche, heer van Hamme,
Adam de Gudecoven, heer van Tiens, Hozemont en Gorssum,
drost van het graafschap Loon, Henricus de Galen, maarschalk, Theodoricus de Chyny, rentmeester van het graafschap Loon, en anderen.
Wolters; Hornes annexes 19; Pompen p 30; Loonse lenen p 51.

1869. 1439.
Frederik van Adendonk verkoopt de laten van Adendonk in
stad en kerspel Straelen, leenroerig van de abt van Siegburg, aan Adelheid Hoen, weduwe Boedberg en haar zoon Herman.
Schloss Haag; Adendonk.
1870. 1439.
Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, verwerft van Engelbert en Anton de Oude van Orsbach de Alde Borg te @rsbeck, die hun stamslot was geweest.
Quadflieg p 46.

1871.

1440 februari 22.
Henric van Loeven, burger te Roermond, verleent Jan, heer
van Heinsberg, gedurende 6 jaren het recht tot weer inlossen van een aan hem verkochte geldrente uit de Nederbend in
de bank Herten.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 410 A.

1872.

april 8. iHH_0
TTT~

.

Johan van Loon (heer van Heinsberg) en Walpurg van Meurs,
echtelieden, beloven hun schoonzoon Philips graaf van Nassau

betaling van 7.000 gulden weduwegift.
Borgen: Ruprecht graaf van Virneburg, Henric jonggraaf van
Nassau-Vianden, Willem graaf van Wied-Isenburg, Dirk heer
te Runkei, Scheiffart van Merode, ridder, Johan van Gymnich,
ridder, heer te Pischel, Johan, heer te Drachenfels, Engelbrecht van Orsbeck, heer te Olbrück, Johan Brumpter van Rüdesheim en Lutter Quade.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 412 A.
1873.

1440 mei 16.
Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, die van Johan
van Loon-Heinsberg en Walpurgis (van Meurs, echtelieden)
het kasteel van Elsheim (=Essum) gekocht heeft, maakt daarvan een Heinsbergs leen en open huis.
Medezegelaars: Johan van Mirlaar, heer te Milendonk, Godart
van Vlodrop, heer te Leut , zijn broer , en Willem van
Elmpt.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 414.
1) moet vermoedelijk zijn "neef"; anders is bedoeld Willem
Willemszoon van Vlodrop, maar die was geen erfvoogd.

1874.

1440 juni 29 (?).
st. pietersdag
Diederik van Pellant, gehuwd met Wilhelma van Kessel, staat
zijn schoonouders Willem van Kessel en Gerarda van Broichusen toe, een erfpacht van 60 malder rogge, gaande uit de hof
tgen Hoeve te Hout-Blerick, cijnsroerig van Willem Brant de
Roever, weer in te lossen.
Medezegelaars: Willem Brant de Roever en Sibert van Kessel.
Publications XVI p 107/08.

1874A. 1440 augustus 5.
^SMA^
Derick van Pellant en Willem van Kessel, echtelieden, geven
aan hun (schoon-)ouders Willem van Kessel en Gerarda van
Broeckhuysen, echtelieden, het recht, de erfpacht van 60
malder rogge op de hof tgen Haese met cijnsen en laten te
Hout-Blerick, leenroerig aan Willem Brant den Roever, met
800 overlandse rijnsguldens te lossen.
Zegelaars: Derick van Pellant, Willem Brant den Roever en
Seger van Kessel namens Wilhelmina van Kessel.
Keverberg; Aldenghoor 74.
1874B. 1440 september 30.
op sente remeysavont des heiligen bisscops
Huwelijkse voorwaarden tussen Aleph van Hoenselar en Margriet
van Bellinchaven.

Medezegelaars: Sibrecht Spede, Airnt van Hoenselar, Daem van
Hoenselar, Dirich Schenck van Nydeggen, Maes van Oest, Reynairt van Crekenbeke en Henrich van Crekenbeke, gebroeders.
Scheres 2092.
1875.

1440 october 1.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt de heerlijkheid Wachtendonk met alle daarbij behorende inkomsten en hoog en laag
gerecht voor 18.000 rijnsguldens aan Adolf, hertog van Kleef.
Met de pandsom wordt de pandsom van Johan (van Pellant), heer
van Ghemen en andere renten ten laste van Wachtendonk gelost.
Wachtendonk p 82/83.

1876.

1440.
Hof in dem Broick (in Oberbruch) in kerspel Dremmen, Heinsbergs leen; 1440 Johan van Brede beleend.
Selfkantkreis 1958 p 14.

1877.

1440.
De laten van Grathem hebben hun heer, zekere breuken in zekere gevallen toegestaan; de heer vordert door zijn bode een
vonnis en de laten wijzen vonnis. De bode heeft dat oordeel
namens de heer weersproken en zich beroepen ten hoofde te
Thorn, die oordeelt, dat beide borgen dienen te stellen.
Schepenen van Thorn verklaren in deze niet wijs te zijn en
vragen hoofdordel te Echt en dezen vragen hoofdordel aan
schepenen te Roermond, die hoofdoordeel vellen.
Thorn, annexes nr 36.

1878.

1440.
Johan van Mirlaer, ridder, heer te Milendonk, drost te Wachtendonk (gehuwd met Odilia van Vlodrop, dochter van Gerard (i),
erfvoogd van Roermond, en Elisabeth van Schönau; haar broer
is Willem I van Vlodrop, erfvoogd, ridder, drost te Montfort,
raad-, maarschalk- enz.
Milendonk p 16.

1879-

1440 - 1451.
Gisbert van Eyll Sanderszoon:
- 1440 : door Johan van Broickhausen, heer te Loe en Geyste-

ren beleend met Huis Eyll te Weeze;
- 1441: belooft zijn broer Sander van Eyll Sanderszoon het
goed van hun vader Sander en van hun oom Johan Spannerbock gelijkelijk te zullen delen; hun oom is Loef
van den Keldonck en hun zwager is Johan van Hertefeldt;
Gisbert, zijn vrouw Irmgard en zijn broer Sander hebben lijfgewinsgoed van Gerrit van Uploe te Wezerkerspel;
- 1447: Rutger van Gestelen zal Gisbert van Eyll en zijn
zwager Johan van Hertefeld schadeloos houden;
- 1451J magescheidsvriend van die van Groesbeeck;
draagt een schuldbekentenis van wijlen Johan van
Broekhuizen (heer te Loe en Geysteren) over aan zijn
broer Sander;
- 1448: kerkmeester te Weeze;
- 1451 in of na: kinderloos gestorven.
Belonje p 11/12.
1880.

1440 - 1794.
Beleningen met "dat huys tot Buckden (Beechden of Beeghden)
met sijn toebehoir is een bundich leen van H o m " .
O.a. families van Merwijck, Meurs (bastaard), Baer (bastaard Meurs), Baexem, Elmpt, Croll, Fostier, de Horion, Joppen.
Publications LXV p 348/57.

1881.

1441 januari 26

(Goch)

Jacob, heer van Horn, wordt beleend met (het Gelders leen)
Weert met toebehoren en het ÖJonnikenland; Jacob geeft dat
als lijftocht aan zijn vrouw Johanna van Meurs en Serwaar,den,
te bezitten na Jacob's dood.
A%wezig de leenmannen Elbert van Alpen, heer te Hoenpel, Johan van Boitbergh; (erf-)hofmeester van Gelre.Tot dit leen behoort ook het leen Wessem, de voogdij te Thorn,
zoals uit oude geschriften blijkt, en "Beeckt" (=Beegden)(volgens. Pompen en Flament Bocholt offBocholt bij Geldern of Beek
bij Bree).
taoU&a&l?
Pompen p 31 .
1882.

1441 april 10.
De schepenen van Pont en Veert attesteren over de rechten
van 3 hoven te Niel in Walbeek.
Scholten, acte 291.

1883.

1441 april 25.
Roelman van Arendaill Salentijnszoon, heer van Well en Rheydt,
gehuwd met Baetze, draagt het goed Daill ten behoeve van hun
zieleheil over aan de kanonie Gaasdonk.
Limburgs Jaarboek XII p 124.

1883A. 1441 mei 1.
Voor schepenen van Kessel en Helden verkoopt . . . . zoon
van Kympen, "burger te Roermond, en Zaer, echtelieden, aan
Willem van Kessel en Gerarda van Broeckhuysen, echtelieden,
een erfrente van 8 malder rogge op het veer te Kessel, die
verkoper bezat.
Zegelaar Henrick van Merwijck, richter.
Keverberg; Aldenghoor 76.
1883B. 1441 mei 11.
donresdage na den sonnedage jubilate
Johan van Boytbergh,- erfmaarschalk van Gelre; en zijn zoon
Herman van Boytberghj zullen Elbert van Eyl, gewezen drost
te Geldern', schadeloos houden inzake aansprakelijkheid voor
medezegelen van de huwelijkse voorwaarden tussen Ydken van
Boytbergh en Emont van Palant.
Scheres nr 1188.
1883C 1441 mei 28.
des sonnendaeghz nae sent urbanusdage pape
Reynair Schillinck en Lysabeth, echtelieden, draagt over
aan Lambrecht Goltsmeet en Lijsbeth, echtelieden, een half
huis in de Neerstraat naast het huis van Lambrecht voornoemd.
Oorkonders: Geraert van Oederaede, richter; Heynrick Thijsson en'Johan van den Griende, schepenen te Roermond;
Keverberg LA.
1884.

1441 juli 1.
Scheiding en deling tussen Aleid (idken) van Oirsbeck en
Arnold van Hemberg, echtelieden, en. hun zoons Johan en Engelbert van Hemberg over de erfenis van hun broer/zwager
resp. oom Engelbert II van Oirsbeck:
- Johan, erfkamerheer van stift Keulen, en zijn vrouw Lisbeth Spede: Huis en heerlijkheid Bachem, het goed te Vlassrath (gemeen met zijn broer) en 200 gulden op het ambt
Straelen.
Prankewitz p 370.

1884A. 1441 september 23.
op den saterdach post beati mathei apostoli
Herman van Boedbergh-is Peter van Nekenningh, goudsmit, 53-goverlandse rijnsguldens schuldig en Herman van den Velde 11
rijnsguldens en 8 kromsterten.
Scheres nr 1189.

1885.

1441 october 1.
Arnold van Tsievel, ridder, stadhouder van Valkenburg, beleent Johan Hoen tzo Broeck met de Dieterense leenkamer
van de 72 mannen te Bilsen.
PSHAL XXIV p 3.

1886.

1441 na - october 1.
"Dyt syn alsulke leen ende leenguede als Johan Hoen van
den Broick hout tubehoerend den huyss van Deteren" (optekening c.1440) o.a.:
- Dederich van Oest helt dat huyss, hoeff ende lant van
Swalmen toe leen van den huyss van Deteren (Dieteren)
(later gereleveerd door Arnt Schenck, vervolgens door
jonker Peter van Eggenraede);
- item derselve Dederich van Oest helt toe leen dye dry
moeien van Swalmen van den huyss van Deteren (later gereleveerd als boven);
- item heer Werilo Visser^ te Swalmen, ridder, helt toe
leen voel guets tot Asselt und Swalmen, dair men nyt
waill van weyt und van den huys Deteren (later gereleveerd door Willem van Vlodrop);
- item advocatus de Huremunde Bernardus de Begendorp helt
toe leen sommich guet geheytten dye teynde op Graet bij
Swalmen van den huyss van Deteren (later gereleveerd door
Willem van Vlodrop);
- item Dederich genoempt Wammes de Obrat (Elmpt) helt van
mych toe leen dry guede Elmp gelegen in der muilen (Muilen = Molengouw);
- item Gerit van Parlo helt toe leen den hoeff van Boninghen myt allen sijnen toebehoer (De Bunningerhof was vroeger gereleveerd door Bart van Parlo en later door Johan
van Brempt, Johan van den Bergh, Adriaen van Bilant, heer
te Rheydt, Christoffel Schenck, Oth Schenck enz.; ..
- item dye Cruytzbroederen van Ruremunde helt toe leen van
den huyss van Deteren dye moeien toe Deteren bij ter Beyck;
- item Heynrich van Kessel helt toe leen den hoeff van gheynen Pass toe Tolde bij Koesteren und myt tyen buyre lants
(later gereleveerd door Zeger van Kessel, Bernart van Kessel)
Publications 1887 P 3/38.
1) slechte copie van Werner Vosken van Swalmen, ridder.

1887.

1441 october.
Inwoners van Hasselt en het graafschap Loon doen een inval
in het land van Thorn wegens grensgeschil in de Kempische
Heide tussen die van Bree en Tongerlo en die van Thorn.

Al

De Loonsen nemen 16 wagens buit mee en stellen de abdis op
rantsoen van 5.000 guldens. Op 7 april 144 2 wordt te Maastricht een vergelijk getroffen. De gegijzelden van Thorn
betalen 1.500 rijnsguldens losgeld; scheidsrechters worden
de heer van Heinsberg, de graaf van Blankenheim en de Staten
van Luik. Op 5-10-1442 wordt een slotaccoord bereikt.
Publications IX p 10/12.
1888.

1441.
Adolf van Kleef koopt van de gebroeders Gisbert en fieinhard van Brederode hun deel van de heerlijkheid Gennep en
wordt in 1442 daarmee door keizer Frederik III beleend.
Annalen Historischen Vereins Niederrhein p 9/10 en 104.

1889.

1441 - 1480.
Willem Swederszoon van Broekhuizen, magister, doctor:
- 1441 wordt door zijn oom Johan van Broekhuizen, heer van
Loe en Geysteren, bij de bisschop van Luik voorgedragen
als pastoor van Geysteren;
- hij erft van zijn vader de korentiend van Swolgen en van
zijn moeder ? de hof de Triest onder Vlodrop;
- 1459 verkoopt hij met toestemming van zijn achterneef
Johan, heer van Broekhuizen, leenheer, uit de korentiend
van Swolgen 12 malder rogge 's jaars aan Pouwels Oemen
en Aleid, echtelieden;
- 1451 december 10 verwerft hij van wijlen zijn oom Johan
van Broekhuizen, heer van Loe en Geysteren, 1/3 van •§heerlijkheid Horst;
- is executeur-testamentair van zijn oom Johan van Broekhuizen volgens testament van 15-5-1450;
- overlijdt tussen 16—11 —1476 en Palmzondag 1480.
De tienden gaan van Swolgen na zijn overlijden over op
Derick van Zuchtelen en in 1540 op Lambert van Cruchten.
Maasgouw 1984 p 159/60.

1890.

1442 maart 15.
Johan van Loon-Heinsberg en zijn zoon Johan van Loon-Diest
stellen wegens een schuld van 7.000 gulden Arnold van Hoemen
als hun ambtman van Herzogenrath.
Medezegelaars: Johan Schrijvers, drost te Heinsberg, Willem
van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, Godart van Vlodrop, heer
te Leut. , Steven van Lieck, Johan van Brede, Johan van Heinsberg, bastaard, Johan en Steven van Lieck, gebroeders.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 424. \

1891.

1442 mei 4.
Johan van Loon-Heinsberg en zijn zoon Johan van Loon-Diest
sluiten een vergelijk met Willem van Vlodrop (erfvoogd van
Roermond) en Godart van Vlodrop (heer te Leut. ), die voorheen Herzogenrath in pand hadden.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 427.

1892.

1442 mei 15.
Henric van Wachtendonk en Gadert van Bocholtz oorkonden
voor schepenen van Venlo, Martin van Roermond en Reyner van
Holthausen, dat zij aan Sander Spede 105 Arnhemse Arnoldsguldens en 5 malder rogge schuldig zijn.
Fahne; Spede nr 116.

1892A. 1442 mei 15.
des neesten dinxdaeghs nae onss heren hemelvartsdach
Johan van Boidberch, erfmaarschalk van Gelre, zal Elbert
van, Eyl, gewezen drost van Geldern, schadeloos houden wegens borg staan bij Derick van Pellant.
Scheres nr 1190.
1893.

1442 juni 18 (Aken)
Frederik III, roomskoning, neemt de proosdij van Denckendorf van de Orde van het H. Graf in zijn bescherming met
alle aanhorige kerken te Spiers, Worms, Aken, Seelanden,
Wemertinge, Kirchen, Buglingen, Ec; ook het munster Sant
Otiliënperg in de heerlijkheid Montfort in het hertogdom
Gelre', waar zij een vrouwenklooster mogen stichten enz.
PSHAL XXIII p 288/91.

1894.

1442 october 14.
Johan van Loon-Heinsberg geeft zijn rentmeester van Dalenbroek, Maes Bolte, kwijting wegens 4 jaren beheer en bestuur,
waarbij de rentmeester 718-g- Arnhemse guldens over hield.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 429.

1895.

1442 october 18.
Goesen Spede van Langhenvelt beleent Goesen van Honselar
Loiffsoen met de hof opten Berg in het sticht Keulen;
Goesen houdt het goed in leen van de heer van Wachtendonk en beleent hem wegens het huwelijk van zijn dochter
Sophie met Goesen van Honselar.
Fahne; Spede nr 117.

1896.

1442 november 12.
Dietrich van Opheym geeft kwijting aan Willem van Vlodrop,
erfvoogd te Roermond, wegens 100 gulden van de 2,500 gulden,
die hem op Vassenberg waren verschreven.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 430.

1897.

1442 november 13.
Johan van Loon-Heinsberg zal de restschuld van 2.400 gulden
wegens Wassenberg aan Dietrich van Upheym (Opheym) en diens
vrouw lossen in termijnen van 200 gulden.
Medezegelaar: Willem van Vlodrop,* erfvoogd te Roermond,
ambtman van Wassenberg.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 431.

1898.

1442 december 7.
Johannes Vetloegen verkoopt aan de stad Venlo zijn vruchtgebruik en recht aan een erf, gelegen voor de Tiegelreporten bij de stadsgracht, waar men mergel op placht te leggen.
Orkonders: richter en schepenen van Venlo.
Venlo nr 591.

1899. 1442.
Geschil tussen Johan van Broekhuysen, ambtman van Goch en
Kessel, en Arnold, hertog van Gelre. *
Johan had goederen van Vincent, graaf van Meurs, weggenomen en de hertog beledigd. Na bemiddeling van ridderschappen en de 4 hoofdsteden zal hij zich bij de hertog verontschuldigen en zijn ambt weer uitoefenen.
Frankewitz p 299.
1900.

I442.
*•

Arnold, hertog van Gelre, beschuldigt Vincent, graaf van
Meurs, van roof op Gelderse kooplieden op vrije heerbanen,
schending van het asylrecht van de kerk van Kessel en arrestatie van Jan van Broekhuizen, erfdrost en hofmeester, gaande naar Brabant op de grens met Brabant.
PSHAL XXXIII p 22.
1901. 1442.
Graaf Frederik van Meurs heeft Valkenburg in pand van hertog Philips van Bourgondië en Brabant; de inwoners van Valkenburg brachten de pandsom zelf bijeen en losten de pandschap in.
Chronijk p 16.

1902.

1442.
Eugenius IV paus beslecht het geschil tussen de kapittels
van St. Georg te Wassenberg en van de H. Geest te Roermond en wijst het patronaatsrecht van de kerk van Steinkirchen toe aan het kapittel van Wassenberg en de grote
tiend aldaar aan het kapittel van Roermond.
Heinrichs p 109»

1903.

1442 - 1513.
Johan van Arenthal, huwt 1442/43 met Beatrix, dochter van
Gerard II van Rheydt en Beatrix van den Boetzelaer.
Haar broer Gerard, erfzoon van Rheydt, sterft 1451/52, zodat Beatrix Rheydt erft. Uit dat huwelijk:
1. Adriane c.1443-1504/05 huwt c.1460 Willem van Fesselrode,
heer van Rheydt, 1468-1500;
2. Johanna c.1445/48 - na 1494, huwt vóór 27-3-1465 Hendrik
van Bylandt, overleden c.1494, waaruit zoon Hendrik van
Bylandt c.1478/80 - 20-3-1513, die c.1500 huwt met Katharina van Nesselrode;
3. Adelheid c.1450 - na 1512, huwt Johan Stael van Holstein
zur Sülze.
Rheydter Jahrbuch nr 2 p 12.

1904.

1443 april 14.
Peter van Huls Wolterszoon, knape, beleend door de abdij
Gladbach met de halve Abelshof, de hof Berenbroich met 60
morgen akkerland en 19 morgen beemden in het ambt Kempen.
Kempen-Krefeld 1968 p 203/04.

1904A. 1443 mei 26.
des sundaig vocem jocunditatis
Gumprecht graaf van Neuenahr, heer van Alpen, beleent Herman van Boytberch Sanderszoon met de hof Lutynghen in het
gericht van Xanten.
Scheres 1590.
1905.

1443 juni 20.
tó^Xu*
Johan van Oest en Willem van Bellickhaven, echtelieden,
dragen aan hun zoon Dederich van Oest de te Kessel gelegen tol van Asselt over.
Medezegelaars: Johan Schellart van Obbendorf, Dederich
Beerse, pastoor te Roermond, en Johan van der Kraken.
Schloss Haag; Asselt nr 270.

1906.

1443 .juli 13.
Arnold, hertog van Gelre, verzoekt de stad Venlo hem te
steunen in zijn geschil met de stad Roermond.
Venlo nr 1201.

1906A. 1443 september 21.
op sente matheisdach des heiligen apostels
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan Damen en Agnes van
Eyll.
Scheres 1478.
1907.

1443 september 29.
Lisbeth, non te Grafenthal, (dochter van Heinrich Schenk
van Nideggen alias van Ploershem, ridder, en Aleid van
Raede) sticht een uitdeling van 33 paar schoenen 's jaars
aan armen door prior en convent (van Grafenthal) op St.
Martinusdag met een bedrag ineens van 70 goudguldens
hoofdsom.
Schenk p 32/33-

1908.

1443 october 16.
Adolf, hertog van Kleef, keert aan Arnold, hertog van Gelre, 6.000 rijnsguldens uit, waardoor de pandsom op slot,
stad, land en heerlijkheid vaiï Vachtendonk wordt verhoogd
tot 24.000 rijnsguldens.
Vachtendonk p 83.

1909.

1443.
Keizer Frederik III spreekt de rijksban uit over Gerard II,
heer van Rheydt (gehuwd met Maria Scheiffart van Merode)
wegens herhaalde berovingen.
Rheydter Jahrbuch 4 p 17.

1910.

1443.
Johan van Oest en zijn zoon Derick van Oest dragen aan Johan van der Kraken over een jaarrente van 9 malder rogge,
gaande uit de Sandenkne ? onder Swalmen.
Schloss Haag nr 4230.

1911.

1443 - 1794.
Beleningen van de Melenborgh (onder Buggenum), zijnde een
groot leen van Horn.
Publications LXV p 364/65.

1912.

1444 februari 11 - 20.
Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, keurt de stichting
van een 6e kanunniksprebende door Tilman van Nederweert
te Thorn goed; de dotatie is:
- 17 malder 4 vat rogge wessemer maat uit de hof van Jacobus van der Hagen genaamd tgher Hagen in de parochie
Grathem;
- 7 malder 1 vat rogge uit de hof van diens broer Johannes van der Hagen genaamd tgenen Venne in dezelfde parochie;
- 3 malder rogge van idem uit der Sproetbant bij het bos
van Katert;
- 2 malder rogge van idem uit tger Neden in die parochie;
- 10 malder rogge wessemer maat uit de hof van Arnoldus
Thewen van Grathem te Boechout;
- 5 malder uit huis en hof van Elisabeth Heuken van Grathem
bij de molen aldaar.
- enz. enz.
Habets; Thorn p 339/45-

1913.

1444 mei 1.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt Johan Schenck van Nydeggen, halfheer van Walbeek, (gehuwd met Irmgard van Schoenau (Schoenauwen) voor 5.000 rijnsguldens slot en heerlijkheid Middelaar c a . met de tol.
Nijhoff IV nr 211; Schenk p 35; Frankewitz p 419/20.

1914.

1444 juni 14.
De provisoren van de parochiekerk van Geysteren en Maashees stichten ten behoeve van de rector van het nieuw opgerichte altaar van 0.L.Vrouw een erfrente van 11 malder
rogge.
Oorkonders: gemene laten en Henric van Meerwijck, burggraaf (?) van Geisteren.
Op 10 mei 1450 geeft 3 a n van Broeckhuysen, heer van Geysteren, als collator der kerk toestemming voor die stichting en vermeerdert de inkomsten met 2 malder uit eigen
middelen.
Limburgs Jaarboek X p 63/64.

1915.

1444 juli 13.
Peregrinus van Huisen, priester, vice-pastoor te Kempen
(Keuls), Sybertt Spede en Derich genaamd Loeff van Weienhorst, knape, oorkonden, dat wijlen Johan (van Honselaer)

genaamd van den Velde, ridder, op eigen grond in het land
Kempen een kapel gebouwd heeft ter ere van Maria en St. Joris, genaamd de kapel zu Velde, en de priester daarvan ontving een hof in het land Kempen bij de St. Pieterskapel,
genaamd de liof In den Holt.
Collatoren zijn Sybertt en Peregrinus.
Fahne; Spede nr 121.
1915A. 1444 .juli 14.
des neesten dinxdaeghs nae sente margaretendach virginis
Johan- van Boidberch, erfmaarschalk van Gelre, en Johanne
van Apelteren, echtelieden, zullen Elbert van Eyll Elbertszoon, gewezen drost te Geldern, schadeloos houden wegens
borg staan bij Derick van Eyll en Styne van Ioickraem (?),
echtelieden.
Scheres nr 1191.
1916.

1444 september 11.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart, dat Willem Kelner van
Roermond hem 4.000 rijnsguldens zal lenen wegens de vete
met het land van Gulik.
Veröffentl. Historischen Vereins Geldern nr 41 P 24.

1917.

1444 october 10.
Philips, hertog van Bourgondië', beleent Johan van Heinsberg, bisschop van Luik, gedurende diens leven met Millen,
Gangelt en Waldfeucht, die de bisschop daarvoor reeds in
pand had.
Staatsarchiv JJüsseldorf; Heinsberg Urkunden 436 B,

1918.

1444 october 26.
Johan van Loon (heer van Heinsberg) en Gerhard van Loon,
sluiten een vergelijk over de verdeling van hun bezittingen na bemiddeling van o.a. bisschop Johan (van Heinsberg)
van Luik, Willem van Vlodrop (erfvoogd van Roermond), ridder, Johan van Lieck.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 437; Kremer;
Akademische BeitrMge nr 48.

1919.

1444 october 26.
Johan van Loon-Heinsberg ziet af van zijn recht op J deel
van Gulik ten gunste van Gerard van Loon; Gerard van Loon

ziet af ten gunste van Johan van zijn recht op Leeuwenberg, (uitgezonderd Assel), Dalenbroek en Geilenkirchen.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 438/391920.

1444 november 3.
Slag bij Linnich("den strijt bij Broeckelen inde Randelbroede") tussen Gelre en Gulik.
Aan Gelderse zijde worden gevangen genomen o.a. Jacob,
heer van Ho rn, (gedetineerd te Jülich, later te Düreii(Pom—
pen p 33) » Jan van Broehuizen, ridder, erfhofmeester, Evert
van Vilp en Hendrik van Meer; sneuvelen o.a. Gerrit van
Broekhuizen, heer van Waardenburg.
PSHAL XXXIII p 23; Chronijk p 16.

1921.

1444 november 3.
Elbert van Eyl, drost te Geldern, door de Gulikers gevangen genomen, blijft 2-jjr jaar in gevangenschap.
Kosten waren in totaal 1.970 rijnsguldens.
Maasgouw 1983 p 195/97.

1922.

1444 november 5.
Johan van Loon, heer van Heinsberg, geeft wegens zware
schulden al zijn landen en lieden over aan Johan (van Heinsberg) bisschop van Luik, om die te beheren.
Medezegelaars o.a.: Godart van Vlodrop, heer te Leut L, Sander van Voshem.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 440.

1923.

:;*-

1444 december 6.
Herman Hoene, leenheer van Dieteren, verklaart, dat Willem
van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, bij het huwelijk v«e. /w\&A
.gijn dochter Cecilia -mei Arnold van Hamell, heer te Elderen, aan Arnold 250 overlandse guldens ten laste van hof
en heerlijkheid Asselt als weduwegift heeft gevestigd, hetgeen hij als leenheer goedkeurt.
Schloss Haag; Asselt nr 249»

1923A. 1444 december 24.
des doonredage opten heylighen kersavont
Derick van der Cule en Gherit van Hoeklom zullen Herman
van Boedtbergh Sanderszoon schadeloos houden wegens samen
met Arnold van Goir, Anssem van den Berghe, Ryner Henricxs,

Gherit Brouwer, Andries ten Beemde en Derick van der Cule,
borg staan bij Lubbert van Herwenen.
S c.heres nr 1192.
1924.

U44.
Het geschil tussen Arnold, hertog van Gelre, en Jan van
Heinsberg, bisschop van Luik, wordt in der minne geschikt.
Namens de hertog waren afgevaardigs: Jan Schellard, Roelman
van Arendael, heer te Veil, en Jan van Broekhuizen, heer
van Loe en Geisteren, erfhofmeester.
PSHAL XXXIII p 23.

1925.

1444 - 1510 juli 28.
Willem Scheiffart van Merode, heer van Limbricht en Hemmersbach, ridder, zoon van Johan Scheiffart en Katharina
van Welchenhausen, huwde Hermanna van Wachtendonk, dochter
van Gisbert en Maria van Sombreff.
Domsta I p 151.

1926.

1444 - 1532.
Sander van Eyll Sanderszoon:
1444 ; geeft goed te Kempen aan klooster Kamp;
1455 : Arnt van Pellandt houdt hem schadeloos;
1460 : is aan Arnt van Pellandt geld schuldig;
te Wetten op een riddercedule van het Overkwartier;
1472 : Godert van Wijenhorst lost voor Sander en diens
vrouw Gerritje van Wijenhorst een malder rogge af;
verkoopt een rente uit de tiend van Vorst (bij Kevet
laer) aan Goedert van Wijenhorst en Elisabeth van
Eyll, echtelieden;
: huwt 2e met Deliana Mijnsche; het echtpaar wordt in
1485 beleend met het water te Goch na dode van haar
broer Godert; zij overlijdt als weduwe kinderloos
in 1532;
1483 : maart 24JJohan hertog van Kleef benoemt hem op levensduur tot richter te Asperden (deze Sander is
echter vermoedelijk een andere);
uit eerste huwelijk Sander, (Johan, bastaard), Helwig en Henrica.
Belonje p 12/13.

1927.

1445 februari 5.
Arnold, hertog van Gelre, verleent stad en kerspellieden
van Erkelenz tolvrijdom op al zijn riviertollen gedurende

de tijd van de lopende vete met de hertog van Berg over
het hertogdom Gulik en vanaf de datum van de zoen nog
10 jaren.
I. Maeckl; Einige Urkun'den aus dem Archiv der Stadt Erkelenz, B.M. Gelre . . . . p 260/61.
1928.

1445 februari 5.
Arnold, hertog van Gelre, bevestigt de stad Erkelenz in
het bezit van de gruit voor 27 jaren.
Nijhoff IV - 223.

1929.

1445 juni 15.
Johan van Loon (heer te Heinsberg) verpandt ten behoeve
van Johan van Broyc en Mechteld, echtelieden, wegens een
lening van 3.600 gulden, slot en land van Dalenbroek.
Medezegelaars: Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond,
Godart van Vlodrop, heer te Leut\, Willem Kellener.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 445.

1930.

1445 november 21 (Wesel)
Johan, oudste zoon van Kleef en Mark, brengt een vredesverdrag van 10 jaren tot stand tussen Gerard, hertog van
Gulik en Berg en Gerard van Loon, heer in Gulik en van
Blankenheim en Arnold, hertog van Gelre, waarin o.a. wordt
bepaald, dat:
- Rykalt vanme Raide de jonge, ridder, zal huis en land in
het land van Gulik dat hij geroofd heeft van Johan Schellart van Obbendorf, ridder, teruggeven;
- de ambtmannen van Montfort, Goch, Kessel, Erkelenz, Kriekenbeek, Gelre en Stralen bezweren het vredesverdrag;
- de steden van Gulik, de 4 hoofdsteden van Gelre en de steden "van der Nyersen up wart", te weten Geldern, Venlo,
Gochj Erkelenz. en Nieuwstad zullen deze vrede bezweren.
Nijhoff IV - 227.

1931.

1445 november 25.
Willem van Egmond, broer van de hertog van Gelre, belooft
na zijn tijdelijke lossing uit gevangenschap (van de hertog van Gulik) zich op Zondag na Driekokingen 144&(januari 9) weer in handen van zijn overwinnaars te stellen.
Bij verzuim zal hij slechts water en brood eten en slapen
op de aarde of op hout, onbedekt en ongedekt.
Getuigen: Vincent graaf van Meurs en Jacob heer te Horn,
zwager, broer en neef.
Pompen p 33/34>.

1932.

1445 december 29.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart aan Willem Keilener
(van Roermond) 10.467 rijnsguldens schuldig te zijn en
staat hem toe, die te nemen uit de pondschatting in de
kwartieren Nijmegen, Roermond en Zutphen, behoudens 300
rijnsguldens, die de hertog reeds verschreven heeft aan
Marten van Ruremunde. Bij verzuim heft Willem T/o rente
op de hoofdsom. O.a. Johan van Broekhuizen, heer te Loe
en Geisteren, erfhofmeester, Johan van Boitberg, erfmaarschalk, Elbert van Eyle, drost te Geldern en Willem van
Holthuysen, verklaren de preferentie van deze vordering
en zullen bij verzuim in Roermond zelf met een knecht en^
2 goede paarden in leisting gaan.
Nijhoff IV - 230.

1933. 1445.
Vincent graaf van Meurs beleent . . . . dochter van Eerman van Boedberg Sanderszoon met de hof Haag (oppen Hage)
aan de Venbrüge en met andere hoven in de voogdij Geldern.
Schloss Haag nr 21551934. 1445.
Huwelijkse voorwaarden tussen Herman van Budbere' Sanderszoon en Aleidis van Hackfort; »

Kempen-Krefeld 1968 p 153.
1935. 1445.
De stad Venlo laat de landweer met "renkulen" versterken;
die van Straelen, Herungen, Wanckum en het ambt Kriekenbeck, helpen er aan mee.
Leuth p 161.

1936. 1445.
Johan van Broichusen, heer te Loe en Geysteren, ridder,
en Margarotha tfP) van der Straten, echtelieden, verkopen "^ CUw^x
aan Herman van der Horst, ridder, echtgenote en kinderen
de hoeven ingen Eynde, 'Terhegge met der Mere.
RAL Aanwinsten 1926.
1937.

1446 januari 3.
Obift Christoforus Schink a Nideggen, dominus de Hillenraide, Zwalmen et Assell, providit virginibus portionem bonam
et gavisa quelibet dimidia quarta vini legavit et fraternitati beate marie virginis aiuitem aureum et ceream tomantam ecclesie nostre ' .
Necrologium Munster p 1751) Hij is geen heer van Hillenraad volgens Sivré t.a.p.

1938.

1446 februaru 21.
Johan van Heinsberg, bisschop van Luik, verklaart, dat Johan van Loon (heer van Heinsberg) zijn erfgenaam zal zijn
van Millen, Gangelt en Waldfeucht.
Medezegelaars: o.a. Godert van Vlodrop (heer van Leut. ) ,4
Sander van Vossem.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 447.

1939.

1446 maart 7.
Otto van Hessen, hofmeester van Adolf hertog van Kleef,
verkoopt het hofmeesterambt van Kleef aan zijn neef Deric
van Wylake.
Diersforst p 37»

1940.

1446 maart 21.
/YWo'wA^py
Jacob, heer te Horn, te Altena, te Corteshem en te Montagys, geeft zijn onderdanen van Weert de volgende privilegies: het regelen en "schutten" van water bij de molens
"tot Leyverlo, tot Tongelro, tot Hoechten", het vaststellen van het maalloon in natura en van het weegloon, het
vrijgeven tot algemeen gebruik van bos- en broekgronden.
het toekennen van de helft der keuren om "renboumen ende
bruggen te halden ende dat lant myt te veeste", het uitgeven van "gementen"-(grond) en het steken van kuulen",
het berechten der onderdanen te Weert en Nederweert, inzake de eed van de scholtis, het "sthocken .. sluyten . .
en int yser setten" van mensen, het vaststellen van boeten

en keuren voor de gerechtsdienaren, het planten van "douffhoilt opten straeten", de vaststelling en de quote van
"scattinge off bede off ander ongelt" voor die van Weert
en Nederweert.
Getuigen: Johan van Goor, drost (van het land van Horn),
Godert van Vlodrop, heer
te Leut., Moormont^rentmeester van Weert, Wilm van KelSt, schout van Weert.
de Win, regest 9; Publications 1892 p 14'6 en 217;
J
Pompen p 35/39•£ /WUZtfU/Wtond
1941.

1446 maart 21 .
"Lambrecht Gysskens, priester, biechtvader, ind Geirtruyt
Gysskens van Sevenhem, mater en convent des susterhuys tot
Weerd" bekennen ten behoeve van Jacob, heer te Horn, dat
zij hun goederen niet verder zullen "vrijen dan zij nu zijn;
dat zij inzake van "dienst, schadt, bede ind recht", zich
zullen houden aan de landrechten en geen goederen "bynnen
den land van Hoerne gelden en soilen".
de Win, regest 8.

1942.

1446 maart 29.
Diederik, aartsbisschop van Keulen, bekent van Johan van'
Kriekenbeck genaamd Spoir 1.300 rijnsguldens geleend te
hebben en stelt diverse borgen o.a. Engelbrecht en Thomas
van Oirsbeck.
Schloss Haag nr 3334.

1943.

1446 mei 11.
Overlijdt Jacobus de Nedermolen, kanunnik van Thorn.
Publications XC - XCI p 80.

1944.

1446 juni 2.
Arnold, hertog van Gelre, staat Johan van Broekhuysen, heer
van Loe en Geysteren toe, alle inkomsten te nemen uit het
ambt Kessel zander daarvoor rekening te doen, totdat de hertog hem 1.500 verstrekte voorschotten zou hebben terugbetaald, uitgezonderd klokkeslag, hoge justitie, lijf en goed
en bede.
Frankewitz p 299.

1945.

"overlandse rijnsguldens

1446 juni 3.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart, dat Johan van Broekhuizen, heer te Loe en Geisteren, zijn raad en erfhofmeester,

ambtman 's lands van Kessel en van Horst, hem 1.500 overlandse rijnsguldens heeft geleend (op reeds eerder voorgeschoten som) en verpandt daarvoor land van Kessel en Horst,
uitgezonderd de klokkeslag en de hoge heerlijkheid, en recht
van pondschatting.
Maasgouw 1898 p %.
1946.

1446 augustus 19.
vrijdag na maria domini
Arnt van Blitterswijck wordt beleend met de hof Ter Voort
te Baarlo, de laatschap te Yorst c a . en de hof Tongerloo
te Sevenum.
Zijn zoon Johan werd beleend op 24 juni 1449 met deze Gelderse lenen, cf-A-o^vdJ <-oasyu~~
Aanwezig de leenmannen: Johan van Boetbergen, erfmaarschalk
van Gelre, Johan van Groesbeek de Jonge, Johan Spede en Johan van der Donck.
Maasgouw 1881 p 442.

1947-

1446 november 30.
De echtelieden Godert van Bocholtz te Ingenhoven en Johanna
van Ghoer te. Kaldenbroek zien af van al hun aanspraken op
het kerspel Lobberich en diens inwoners.
Kempen-Krefeld 1973 p 217.

1948.

1446 - 1453.
Lenen van Wachtendonk, een pondig leen, 24 morgen in het kerspel van Nieuwkerk (voogdij Geldern) verheven door:
- 1446 : Johan Balderick, overleden;
- 1446 : mei 29 Johan Balderick van Berck;
- 1453 : februari 8 verlenging voor Henrick Balderick, heer
te Hamborn, broer van de overleden Johan, ten behoeve van de kinderen van zijn zuster en de dochters
van Mangelman.

1949.

1447 januari 20.
Gerhardus Haick, schildknaap, Johannes Pollart en Rutger Volquyns, clerici van het bisdom Luik.
Habets; Thorn p 349/50.

1950.

1447 maart 7.
up den dynstach na den sondage reminiscere
Johan van Arendaill, ridder, en Naetze van R(h)eydt, genaamd
van Arendaill, vrouwe te Well, echtelieden, oorkonden tot
vrouw gegeven te hebben aan hun kamerling Heinrick Schnell

Mette van Arendaill, bastaardzuster van Johan van Arendaill,
met 2 morgen land tussen de Hyldert en Elplar als lijfgewinsgoed; verder geven zij Heinrick levenslang het bodeambt, in
te gaan na 5 jaren. Heinrick en Mette zijn dienst-, bede- en
schatvrij van alle erven tot 5 morgen toe.
Als zij zonderkinderen sterven, houdt de langstlevende het
vruchtgebruik; na diens dood vererven de goederen op de stam,
vanwaar zij gekomen zijn.
Limburgs Jaarboek XII p 128.
1950A. 1447 maart 25.
des saterdages op onser liever vrouwendage annuntiatio
Arnold, hertog van Gelre, zal Elbert van Eyll schadeloos
houden en hem ontheffen wegens borg staan met Eduard heer
te Haps, Johan van Boitberge, erfmaarschalk; Walraven van
Haeften en Gelys ingen Nuwelant, bij Johan heer te Ghemen,
neef en raad van de hertog.
Scheres 13 6 9.
1950B. 1447 maart g1.
des vrijdages nae den sonnendaeh judicia in der vasten
Derick Simons draagt over aan Johan van Boidberg Janneszbon
een schuldvordering van 100 overlandse rijnsguldens ten laste van Arndt van Breempt Arndtszoon, Frederich van Huls en
Johan van Moirshaven, medeschuldenaren, en Johan van Breempt,
hoofdschuldenaar.
Zegelaars: Derick van Pellant en Herman van Hoenselair.
Scheres nr 1194.
1951.

1447 april 13.
Arnold, hertog van Gelre, beveelt Elbert van Eyll EÏbertszoon, drost van Geldern,
het ambt Kempen, dat de aartsbisschop van Keulen aan de hertog verpand heeft, te beschermen met de lieden uit het drostambt Geldern.
Frankewitz p 202; Scheres 1495-

1951A. 1447 april 15.
des neisten saterdage na den heilige paischdage
Wilhem van Nesselraed heer Fleckensoen, ridder, scheldt Johan van Bockhaven, ridder, Elbert van Eyll, ambtman te Geldern, en Sander van den Egeren namens de hertog van Gulik en
Berg en Gerard van Loon, heer te Gulik, kwijt.
Scheres nr 1371•

1951B. 1447 .juli 3.
manendaighs na onser liever vrouwendaige visitatio
Sander van den Eger zal Harman van Boitbergh Sanderszoon
schadeloos houden wegens borg staan bij het klooster Nazareth te Geldern.
Scheres nr 1195.
1951C. 1447 augustus 19.
saterdaighs nae onser liever vrouwendaige assumptio
Willem van Goer heer te Vronenbroek zal Elbert van Eyll,
drost te Geldern, schadeloos graan wegens borg staan bij
Derick van Pellant voor 1.000 rijnsguldens.
Scheres 1370.
1951D. 1447 september 20.
op sincte matthijsavond apostoli
Gaedert Porten getuigt voor schepenen van Kessel en Helden
gedurende 19 jaren de tol te Kessel te hebben geïnd zonder
dat iemand vrijdom genoot op- of nederwaarts, uitgezonderd
die van Nijmegen 3 jaren geleden, doch dat bleek ten on-,
rechte.
Keverberg; Aldenghoor 82.
1952.

1447 november 12.
up den andach sinte mertynsdage
Jacob, heer te Horn, Altena, Cortessem (Gorttshem) en Montigny, oorkondt, dat zijn vader begraven is naast het noordaltaar in het Predikherenklooster te Aken.
Ten behoeve van 5 missen 's jaars voor diens zieleheil schenkt
hij aan het klooster de wildtiend in het land van Horn te Ophoven en te Grymeltsloe en 10 malder haver uit het dorp Geystingen van de kinderen van de vroenhof, die zij in leen houden van Jacob.
Aanwezig: Johan van Ghore, drost van het land van Horn, Arnt
van Ghore Willemszoon, zijn neef, Hynrich van Baexen.
Wolters; Hornes annexes 22.

1952A. 1447 december 10.
opp der thiendusent merteleravont
Willem van Goer, heer te Vronenbroek, zal Elbert van Eyle,
drost te Geldern, schadeloos houden wegens borg staan bij
Harman van Boitbergh Sanderssoin:
Scheres nr 1193.

1953. 1447.
De grenzen van dorp en heerlijkheid Nederitter. toebehorende aan het kapittel van St. Lambertus te Luik, worden
vastgesteld.
Aanwezig: Johan van Eeinsberg, bisschop van Luik, Jacob
graaf ' van H o m , Johan de Wilde heer te Kessenich, de abdis van Thorn en twee domkanunniken van Luik.
Publications IV p 219/22.
1) De grafelijke titel werd pas in 1450 verleend ! Het stuk
is dus een postfactum of de samensteller vergiste zich.
1954.

1447.
Bela van Mirlaer, gekozen tot abdis van O.L.Vrouwe Munster
te Roermond (dochter van Johan,(swagor van Willem van Vlo
drop-;—orfvoogd van Roermond,) heer te Milendonk, en Bela,
dochter van Hendrik van Scheiffart van Merode-Hemmersbach
en Liburgis van Vlatten), overleden 30 september 1459.
Milendonk p 15- {TS6, lS39j

1955.

1447.

* /v*vOW**ïf* : H o K o ^ * CK&^A
,
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Jan van Broekhuizen, heer van Loe en Geisteren; is gevangene van Willem van Buren; de hertog van Gelre betaalt
3.000 gulden voor zijn vrijlating.
Kessel p 58.
1956.

1448 januari 25.
paulus conversio
De halve tiend te Grefrath, verbonden aan de bezitter van
Donkerhof te Grefrath, wordt door Johan van der Donck en
Alheyt Pyelen, echtelieden, en hun zoon Claes, verkocht
aan Clara- van Morse, abdis van St. Quirinus te Neuss, evenals de hof zelf, cijnsen, laten, was, kapoenen enz., het
patronaatsrecht, de smaltiend.
Overdracht geschiedt voor schepenen van Grefrath met een
wis, elfenbenen handvat en een zilveren penning.
Getuigen: Reinart van Brempt, Hendrik van Wachtendonk,
Johan van Jw^eesel genaamd van Reyde.
Grefrath p 57/58 noot 2.

1956A. 1448 februari 9.
des frydages post esto mihi
Frederich van Breempt en Mette, echtelieden, dragen Elbert
van Eyll Elbertzoon de hof te Swaifhem genaamd Bongartzsche
guet in het kerspel Ymmerich over voor 120 overlandse rijnsguldens.
Scheres 1545-

J

1956B. 1448 mei 25.
op sente urbaensdage pape
Tilman, Johan en Willem van Eyll, broers, zonen van wijlen
Tilman, Willem van Goer, heer te Vronenbroek, Willem en
Thys van Eyll, broers, wijlen Elbertzoons, Johan Petruszoon van Eyll en Elbert van Eyll, drost te Geldern, verklaren Johan van Boidberg Karlszoon 500 overlandse rijnsguldens schuldig te zijn.
Scheres 2368.
I956C 1448 mei 27.
des manendages na sent urbaensdage pape et martiris
Tilman, Johan en Willem van Eyle, wijlen Tilmanzoons, broers,
zullen Elbert van Eyle, drost van Geldern*, schadeloos houden
wegens borg staan bij Johan van Boidberg Karlszoon;
Scheres 1372.
1956D. 1448 juni 15.
op sente vytsdach dess heyligen mertelers
Johan Schynck van Nydeggen zal Harman van Boetbergh Sanderssoen schadeloos houden wegens borg staan bij Michiel Duysen.
Scheres 1197.
1957.

1448 juni 29.
in die sanctorum petri et pauli apostolorum
Jacobus, heer van H o m e , Altena, Corteshem en Montigny, verheft in het kasteel van Heinsberg (voor Johan van Heinsberg,
bisschop van Luik,) land, slot, stad, lage en hoge heerlijkheid, dorpen en goederen van Born(e), zoals Fredericus,
graaf van Meurs, die bezat en er afstand van had gedaan,
als leen van Maasland.
Aanwezig: Godefridus de Vlodrop, Wilhelmus de Vlodorp, erfvoogd van Roermond, Stephanus de Lyeck, Wilhelmus de Ordingen en Theodoricus de Bergen.
De afstand van het leen (door Prederik van Meurs) vond plaats
in Keulen op dezelfde dag, waarbij aanwezig waren: Johannes
de Merode heer van Petershem, Wilhelmus de Ordingen.
Wolters; Hornes annexes 20; Pompen p 46; Loonse lenen p 27.

1958.

1448 juli 7.
Frederik, graaf van Meurs-Saarwerden, geeft over aan zijn
schoonzoon Gerard van Loon (graaf van Blankenheim en heer
van \ Gulik,(gehuwd met Margaretha van Meurs), liggende op
zijn ziekbed, twee pandbrieven op Süchteln, een van 2.000

gulden, uitgeschreven door de hertog van Gulik, en een van
1.400 gulden, uitgeschreven door de Geldersen (vermoedelijk
Arnold hertog van Gelre).
Als de eerste gelost is, kunnen daarmee aan de arme inwoners van Bruggen hun verliezen in de Gelderse vete (deels)
goedgemaakt worden.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 462.
1959.

1448 augustus 15.
Johan Vinck de Oude bericht (Arnold) hertog van Gelre, dat
vanouds niet de schout, maar de magistraat van Venlo het
recht heeft, de stadsbode aan te stellen.

j

Venlo inventaris nr 53.
1959A. 1446 october 17.
des donresdaiges nae sente vichtoirsdaghe
Johan en Derick van Boidbergh, broers, Johan van Pellant en
Herman van Hoenselair Karleszoon, zijn Gadert van Wyenhorst
Wilhemssoen een bedrag schuldig.
Scheres nr H 9 6 .
4

1960.

1448.
Een broeder van de orde van St. Joost (onder Echt ?) komt
naar Maaseik, neemt in het klooster van de ïï. Agnes de regel van Windesheim aan en wordt priester.
Publications LIX p 235.

1961.

1448.
Gisbert, zoon van Willem van Wachtendonk (bastaardzoon van
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre) en Hermanna van Bronkhorst, huwt Maria, dochter van Willem van Sombreff, heer
te Kerpen; zij hadden 2 dochters: Wilhelma, trouwde Hendrik
van der Heersen, erfvoogd te Neersen, en Balthasara, non te
Harderwijk en later in 1484 te Elten.
Wachtendonk p 67.

1962.

1448.
Willem Spies van Büllesheim, abt van Siegburg, oorkondt, dat
Herman van Boedberg Sanderszoon hem leenhulde heeft gedaan
wegens de koop van de laten van Adendonk te Straelen.
Schloss Haag; Adendonk.

1963.c.1448.

(februari 12)

Overlijdt Jacobus van Nederoeteren, kanunnik
van de kerk van Thorn, weldoener der Kruisheren te Roermond.
Publications XC - XCI p 68.
1964.

1448 - 1592.
Landscholtissen van het ambt Kriekenbeck:
1448, 1465 : Johan van Reide;
1492 : Goddart Spee;
1509 : Gort Vinck;
1519 : Karel Kyc;
1537, 1556 : Jenneken van Dornink;
1562, 1592 : Johan Drack.
Grefrath p 38.

1965.

1449 januari 15.
Johan van Boidberg, erfmaarschalk van Gelre, zal Derick
Schinck schadeloos houden wegens diens borgtocht bij Willem
van Rijswijk voor 400 rijnsguldens.
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1961 p 138.

1966.

1449 februari 5.
Arnold hertog van Gelre zal Johan Schenk van Nydeggen niet
ontslaan als ambtman van Middelaar, alvorens hem 451"g" rijnsgulden te hebben betaald wegens betalingen voor verlies van
paarden, gevangenschap van Henriczoon van Abroeck, Evert
Quade.
Frankewitz p 421.

1967.

1449 februari 19.
Vincentius graaf van Meurs verheft in de stad Stokkem land,
Huis, oppidum, hoge en lage heerlijkheid Born c a . (voor het
leenhof van Loon als Maaslands leen) na dode zijns vaders
Prederik.
•oonse lenen p 27; Pompen p 126. ?jet.cK nr. 1553.

1967A. 1449 maart 1.
ipso die albini martiris
Teilman van Eyll Teilmanszoon ziet af van zijn kindsdeel in
de goederen van zijn ouders, mits zijn broers Elbert, Henrick
en Johan hem na de dood zijner ouders 's jaars 40 malder rogge zullen betalen.
Scheres 1373.

1967-B. 1449 mei 22.
op onss heren hemelvaertsdage
Arnold hertog van Gelre geeft Herman van Boitbergh Sanderszoon, die met de dochter van de hertog (koningin van Schotland) naar Schotland gereisd is en daarbij 250 rijnsguldens
kosten gemaakt heeft, een verwijzing tot dat bedrag voor de
helft uit de pondschatting in de stadskist van Roermond en
voor de andere helft uit nog te ontvangen pondschatting.
Scheres nr 1198.
1968.

1449 mei 25.
Jacob Mathijs is schuldig aan Hein van der Braiken een jaarlijkse erfpacht van 5 malder rogge uit huis en hof te Helden
genaamd Claes Bostguet.
Oorkonders: richter en schepenen van Kessel en Helden.
Sivré IV p 86/87.

1969.

1449 .juni 1.
Alit Hoen van dem Broeke, weduwe van Boedberg, en Herman,haar zoon, beloven de erfmaarschalk Johan van Boedberg
schadeloos te houden wegens diens borgstelling bij Goedert
van Vlodorp, heer te Leut' .
Schloss Haag nr 889.

1969A. 1449 juli 2.
uff unser liever vrouwendagh visitationis
Arnt van Breimpt en Lysbeth van Eyll, echtelieden, zullen
Frederik van Hulse, die met Arnt van Breimpt, Loiff van
Wienhorst, Aleff Pransoes en Johan van Meirshaven, borg
staat bij Johan van Boidberg Janneszone schadeloos houden.
Scheres 2369.
1970.

1449 .juli 4.
Arnold, hertog van Gelre, oorkondt aan Frederik graaf van
Meurs 1.400 rijnsguldens schuldig te zijn gebleven, welke
vordering nu is overgegaan op graaf Vincent van Meurs en
hem bovendien schuldig te zijn 2.000 rijnsguldens, waarvoor hij hem verpandt het dorp en kerspel van Süchteln 1 .
Op Maria Hemelvaart leent Vincent Arnold nog 1.000 rijnsguldens op dit pand.
Süchteln p 27/28.
1) Vergelijk 1448 juli 7 (regest nr 1958)

1970A. 1449 .juli 4.
des neisten vridages na onser liever vrouwendage visitatio
Elbert van Eyl, drost te Geldern, verklaart voor schepenen
van Veert zijn vrouw Margriet van Oest te tuchtigen in een
baand onder dat gerecht gelegen.
Scheres 1374; Frankewitz p 203.
1970B. 1449 .juli 4.
des neisten vridaghes na onser liever vrouwendage visitatio
Voor schepenen van Pont tuchtigt Elbert van Eyll, drost te
Geldern, zijn vrouw Margriete van Oest aan de hof opgen
Langendonck met de laten en aan de molen te Melzen met laten, gewinsgoed en tijns.
Scheres 1480.
1971.

1449 september 22.
Johan van Ghoer schenkt voor zijn jaargetijde en uitvaart
6 bunders in de parochie Buggenum, genaamd "der kromme
grave" aan de Karthuizers en Kruisheren van Roermond en
aan de Kruisheren van Venlo.
Johan was aanwezig op 6 augustus 1446 bij de afstand van
Mechtild van H o m als abdis van Thorn' en opvolging door
Jacoba van Heinsberg.
Publications XC - XCI p 61;
XCII - XCIII p 354.

1972.

1449 october 3J .
Arnold hertog van Gelre verklaart, dat Johan van Broeckhuyzen, heer van Loe en Geisteren, rekenschap heeft "gedaan over de inkomsten van de ambten Goch en Kessel; in
het bijzonder van de breuken te Helden, ingevorderd op
bevel van de hertog.
Tegenwoordig de raden: Hendrik zoon van Boxmeer, heer te
Stevensweert, Johan van Arendal, heer van Well, ridders,
Otto van Bylandt, kamerling, en Willem van Holthuizen,
keukenmeester, knapen.
Maasgouw 1899 p 4; Frankewitz p 421/22.

1972A. 1449 december 12.
op sente lucienavont virginis
Johan van Eyle en Willem van Eyle Tilmanszonen, broers,
zullen Elbert van Eyle Elbertszoon schadeloos houden

wegens borg staan bij Derick van Boitberghe.
Scheres nr 1199.
1973.

1449 december 18.
Elbert van Eyle Elbertszoon, drost van Geldern, belooft
Arnold, hertog van Gelre, dat ambt trouw te bewaren en
zich niet aan te sluiten bij het verbond van ridderschap
en steden van Gelre en Zutphen.
Nijhoff IV - 262.

1974.

1449 december 22.
Gotschalck van der Stucken, kanunnik van St. Servaas draagt
over aan Johan Pollart, proost te Arnhem, en Pitter Back,
kanunnik van St. Jan te Luik, een erfpacht van 20 overlandse rijnsguldens.
Oorkonders: schepenen van Wessem.
Scheres nr 774.

1975.

1449 of 1450.
Pelgrimstocht van hertog Johan van Kleef en anderen; o.a>.
Jacob heer van Horn, Dederik van Batenburg, heer van Gronsveld, Batenburg enz., Willem van Vlodrop, (erf-)voogd van
Roermond, en Willem van Ghoor, naar het H. Land.
Pompen p 49/57.

1976.

1449 - 1491.
Johan Swederszoon van Broekhuizen, huwt Johanna van Dordt ?
(Derde), waaruit dochter Agnes:
- erft van vader de hof de Stockt te Broekhuizen en-stelt
die hof als onderpand voor 100 rijnsgulden hoofdsom, ontvangen van Johan Hoen op 3 juli 1468; de leenheer Renier
heer van Broekhuizen verleent toestemming idem 50 guldens
terug te betalen vóór 1—11—1468; idem belast met 100 malder rogge hoofdsom ten behoeve van het klooster Mariensande te Straelen en 100 rijnsguldens a &% in 1491;
- 1449 februari 1 verkoopt rente van 2-g- malder rogge te
Blitterswijck aan Wijncken Janszoon van der Masen te Blitterswijck, die doorverkoopt aan Johan heer van Blitterswijck;
- erft in 1451 van oom Johan van Broekhuizen, heer te Loe en
Geysteren 1/6 van de pandsom ad 6.000 gulden op de domeinen van Venray, 1/3 van 1.000 gulden te betalen door Willem, heer van Kessel, en Gerarda Willemsdochter van Broekhuizen, oom en tante, en 1/6 der heerlijkheid Horst;
- erft rond 1480 de •§• hof de Triest te Vlodrop, die hij belast met 18 gulden 's jaars ten behoeve van Johan Hoen en

Maria van Buren, echtelieden, d.d. 24-6-1490; in 1560 is
zijn deel in handen van Otto van Galen en Anna van Dursdael.
Maasgouv 1984
1977.

p 162/64.

1449-1568.
Edmond van Baerle (zoon van Willem van Kriekenbeck genaamd
Baerle, knape, en Elisabeth van Pardelaer; zij overleed 1452)
in 1449 beleend met Overen, leenman te Randerode 1461, overleden 8 mei 1468, huwt Eva van Brede.
Eva hertrouwt met Hendrik van Balderich genaamd van Barich;
zij overleed 8-8-1510.
Uit het eerste huwelijk:
en, overleden 30-11-1518,
- Peter van Baerle, heer van Overen,
huwt Anna van Dursdal, overleden 5-2-1524» dochter van
Rabodo en Margaretha van Wachtendonck, waaruit:
- - Eva, geboren 21-12-1512, overleden 24-2-1540, huwt 1529
met Johan van Lom;
- - Edmond, heer van Overen, Berckt en Roesdonk, geboren
20-12-1515, overleden 3-6-1589, huwt 25-10-1554 Agnes
van Eyll, geboren 1523, overleden 9-10-1602, erfdochter van Groot en Klein Berckt, Koesdonck, dochter Van
Willem, burgemeester van Arnhem, overleden 1553 en
Christina van den Sande;
- - Simon, ondertekende in 1566 het Verbond der Edelen.
Uit het huwelijk van Edmond:
- - - Peter, geboren 1555» overleden 1556;
- - - Christina, geboren 25-9-1556, overleden 13-9-1622;
- - - Anna, geboren 18-11-1557;
- - - Willem, heer van Overen, geboren 25-10-1559»
huwt Anna Spee, dochter van Nicolaas;
- - - Elisabeth, geboren 10-3-1561, erft Klein Berckt;
- - - Eva, geboren 12-6-1563;
- - - Agnes, geboren 28-5-1568, erft Groot Berckt.
Maasgouw 1901 p 20.

1978.

vóór 1450.
In Grefrath betalen 117 personen of goederen, van wie 4 die
in Wankum en Hinsbeck wonen, in totaal 24 malder -g- sester
haver en 168 hoenders aan de Meurse pandschap; 35 goederen
zijn niet opgebouwd en betalen niets.
In Viersen 32 malder haver, 20 malder meibede, 12 zware guldens wegens de gruit, 20 malder rogge en 20 malder haver van
Gilis Ryntfeld wegens de hof te Holthuysen, Arent Spede te
Wankum 22 paar koren van de hertogshof en 8 malder rogge van
de molen, Willem van Kriekenbeek 3 malder rogge van Bonnen-

molen, Johan van Bocholt 20 malder rogge van de molen te
Roycxfort en 3-g- malder rogge van pachtland.
Janssen; Grefrath p 127/30.
1979.

Midden 1$e eeuw.
- Herfstbede hertog van Gelre in ambt Kriekenbeck, te betalen op St. Lambertusdag (landsheerlijk recht):
Wankum 36 gld", Grefrath 17 gld; Lobberich 6 gld 1 schelling 9 denariën, Leuth 7 gld 7 sch. 9 den;, Hinsbeck Hgld12 sch. 9 den.,' Herongen 3 gld 22 sch.;
- Grondheerlijke cijnsen op St. Andreasdag:
Wankum 24 gld 9 sch., Grefrath 19 gld 14 sch. 9 den.-, Lobberich 7 gld 12 sch. 6 den., Leuth 16 gld 2 sch. 11 den.,
Hinsbeck 9 gld. 5 sch. 6 den., Herongen 8 gld 9 sch. 4 den.;
in het ambt Oedt 20 sch. 9 den.; te Kaldenkirchen 1 gld
7 sch.; Breyel 5 gld 12 sch.;
- Meurse renten: grote tiend van Lobberich 60 malder rogge;
Holthauser.hof te Grefrath 18 malder rogge; van de Langendoncker molen 12 malder rogge; van de molen te Brempt 19'g"
malder rogge.
»De rentmeester moet afgeven wegens "vasell und beir" te
Lobberich 4 malder rogge, voor de bode van Lobberich.1 malder en voor die van Grefrath-1 sommer rogge;
- Andreashaver: 60 malder van de grote tiend van Lobberich,
18 malder van Holthauser hof, 12 malder van de Langendonker molen, 3 malder van enkele ingezetenen;
- Futter (voeder)haver op St. Lambertusdag: Grefrath 29 malder, Lobberich 11, Hinsbeck 13, Wankum 13, Herongen 13,
Krüchten 17, Leuth 6, Breyel 1 malder + 5 sester;
- Pachthoenders: Grefrath 130 stuks, Lobberich 87, Hinsbeck
98, Wankum 103, Herongen 60, Breyel 11, Krüchten 24; Lobberich ook nog 10 kapoenen en de pachthoenders van Leuth
zijn voor de schout;
- Smaltiend: 21 hornsguldens te Hinsbeck, 10 gld te"Lobberich, 2 mark van Oud-Kriekenbeek.
- "Kettelgank" in het ambt Kriekenbeck 24 schelling.
Grefrath p 48/49-

1979A. Miden 13e eeuw.
Meurse renten uit het land van Kessel (Meurse pandschap),
te ontvangen door de (hertogelijke) rentmeester van Kriekenbeck:
- de heren van Kessel wegens hun visrecht 15 vlaamse gld;
- de visserij in de Maas te Belfelt aan het Steil 12 gld
10 sch.; de vissers moesten bovendien op St. Margarethadag 1 pond peper en 2 zalmen van 18 a 20 pond leveren;
- de visserij in de beek naar Merle 5 sch.;

- de molen te Rinxfort-23 malder rogge;
- het ambt Kessel als geheel 100 malder haver;
- in Lottum 3 malder rogge; in Blerick 1 malder rogge; van
de abdis te Neuss 2 sommer rogge;
- een tiend te Wanssum 9 malder gerst;
- jaartol en stedegeld op St. Michaëlsdag 40 sch.;
Meurse cijns in de stad Roermond op St. Stephansdag 14 malder 1 sester 1 kop rogge en 15 malder 3 kop gerst en 1 malder 1 kop haver.
Grefrath p 49/50.

1980.

1450 .januari 9.
Elbert van Alpen, heer te ïïönnepel, is zijn dienaar Gadert
Franssoys" van Nyersdom 400 rijnsguldens schuldig en verpandt
hem daarvoor het rentmeester- en schoutambt te Gennep met
recht de -jg- van de 3 marksboeten te behouden.
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1961 p 138.

1981.

1450 februari 22.

f .,

Jacoba van Loon, dochter te Heinsberg, rectrix van de abdij
Thorn, oorkondt, dat voor haar en haar leenmannen Rut Volquyns van den Eynde, Gheret van der Leynceulen, bode te Thorn,
en Thijs van Meers, Raets, zoon van Claes Bormans van Baexem,
verkopen aan het kapittel ten behoeve van de kerkfabriek een
tiend te Santvoert met 10 malder rogge erfpacht.
Medezegelaars: de leenmannen Gherit Haeck van Thorn, Johan
van Stockbroeck, meier te Thorn, Aernt Tripparts, alsmede nog
Johan van Yttervoort, schout te Kessenich.
Habets; Thorn p 357/58.
1982.

1450 maart 12.
st gregorius
Thijs Herkenbusch draagt zijn Wassenbergs leen hof inghen
Haen (hof te Hamme of Hammerhof) te Melick op de Roer over
aan Vrillyng (=Vullink) van Holtmoelen.
Gillesen nr 1.

1983.

1450 maart 21.
Johan Dappen en Merthijn Bongartz, schepenen, en de overige
schepenen der dingbank van vur der Hagen, oorkonden, dat
Ernken vanghen Hytkeswynckell en Henne vanghen Holt bij Le-

nart deme Smede en Gerart Beinen, kerkmeesters en momboren
der kerk van Vlodorp, tegen 4 malder rogge en 4 malder haver (even), maat van Heinsberg, en 2 penningen "neist deme
besten" te leveren met St. Andriesdag of binnen de 14 dagen
daarna, in er fpacht nemen ca. 7 morgen land gelegen "ter
panthagen" bij den boom tusschen "voeren die ghemeynde van
kicken" Peter Johans zoon van Keirzen, Peter Hoit, Goiswijn
Buysche en Johan van Baexen, welk land Heilwich van ghen
Treist in haren weduwenstaat en "eyncher hant" van Johan
van Baxen verkregen had, in ruil voor 15 morgen land onder
de schepenbank van Karken, die ter eere Gods aan de kerk
van Vlodorp geschonken waren.
Op verzoek der schepenen, die geen eigen bankzegel hebben,
zegelen de schepenen van Heinsberg, wien zij dat als hun
"hoeft" gevraagd hebben.
RAL Aanwinsten 1926.
1983A. 1450 april 4.
up den hiligen paissavont
Johan van Arendaill, ridder, heer te Well, zal Elbert van
Eyll schadeloos houden wegens borg staan bij Hynrich Schynck
van Nydeggen.
Scheres 1376.
1984.

1450 april 12.
Arnold, hertog van Gelre, bevestigt Jutta van den Bylant,
weduwe van Hendrik van Blitterswick, na verlening door hun
kinderen Hendrik, Johan en Lysbeth, in de levenslange lijftocht van de (1/3) heerlijkheid Afferden.
Schenk p 21.

1985.

1450 mei 15.
Johan van Broekhuysen,- ambtman van Kessel en Goch, heer van
Loe en Geysteren, door de proost van Xanten beleend met molen en Huis Wissen.
Frankewitz p 299.

1986.

1450 mei 15.
Johan van Broekhuizen; ridder, heer van Oostrum, Loe, Geysteren en Spralant, en Anna van Straeten, echtelieden, stichten een klooster van reguliere kanunniken Betlehem van de
orde van Windesheim te Oostrum, later verplaatst naar in 't
Zandt bij Straelen in 1468 onder medewerking van Willem van
Brede, doctor in de beide rechten, pastoor van Straelen,

executeur-testamentair van Johan van Broekhuizen, ridder,
Hendrik van Ray, abt van Kamp.
Bevestigd bij pauselijke bul van 5-11-1469.
Geldrischer Heimatkalender 1968 p 122;
PSHAL XXXIV p 124/34.
1987.

1450 mei 25.
st urbanus
Katharina Krunen geeft over aan Tiel Francken een hoofdbrief met transfix, die zij heeft van wijlen haar man Henken to Wyer, die hem kreeg van Diederik van Leerodt inzake
een deel van het goed te Doverack bij Hückelhoven, Wassenbergs leen.
Gillessen nr 2.

1987A. 1450 juni 24.
op sunte johansdach baptist nativitas
Wilhelm van Kessel en Gerairt van Broickhusen, echtelieden,
en hun zoon Johan van Kessel, geven Sybrecht van Brede kwijting wegens een schuld van 175 overlandse rijnsgulden ten
behoeve van de kinderen van Mathijs van Kessel.
•Scheres nr 654.
1988.

1450 september 8.
mari geboorte
Johan Schars van Doverack draagt over 4 morgen land bij Doverack "an der Laken", Wassenbergs leen, aan Gerhard Hermus.
Gillessen nr 4.

1988A. 1450 september 21.
op sunte mathysdach des heiligen apostels
Wilhem van Kessel,- Gerairt van Broickhusen,- echtelieden, en
hun zoon Johan van Kessel; geven kwijting aan Sybrecht van
Brey wegens 193 (en) ? halve overlandse rijnsguldens en 20
malder rogge, die zij met Sybrecht schuldig waren aan Peter
van der Haetert, priester.
Scheres nr 652.
1989.

1450 september 30.
daags na st michael
Johan Prille van Wesheym draagt over de hof Innynckhoven te
Effelt met 4 rijnsguldens rente van het "kromelande" 1 , Wassenbergs leen, aan Diederick van Lieck, zoon van wijlen Marten,

als voogd over zijn vrouw Pollartz.
Gillessen nr 3.
1) Betreft het leen Kromland tussen Effeld en Birgelen.
Zie ook regest nr. 1998.
1989A. 1450 october 11.
des sonnendaighs nae sente vichtoirsdach
Herman van Boidberg Sanderszoon zal Elbert van Eyl Elbertszoon, gewezen drost te Geldern, schadeloos houden wegens borg
staan bij Gadert van Wyenhorst.
Scheres nr 1200.
1990.

H 5 0 november 6.
st leonard
Hendrik Kollart wordt beleend met het Wassenbergs leengoed
"zo Nere".
Gillessen nr 5.

1991.

1450 november 30.
auff montag sent andriestag des hylligen apostels
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan, graaf van Nassau en
Saarbrücken en Johanna van Heinsberg, enige dochter van wijlen Johan van Loon, heer van Heinsberg:
de bruid brengt in sloten en steden Heinsberg,- Geilenkirchen
en Dalenbroek, waarvan Jan van Heinsberg, bisschop van Luik,
vruchtgebruik houdt, van Heinsberg en Geilenkirchen, het pandschap van slot, stad en land Wassenberg; pandschap te 's Hertogenrode, de erfenis van haar moeder o.a. Diest, Sichem, de
erfenis van haar grootmoeder o.a. Gennep.
Dalenbroek blijft levenslang open huis van de bisschop van
Luik en deze beschikt vrij over Millen, Gangelt, Waldfeucht,
Steyne en Steinfort.
De graaf van Nassau brengt als weduwegoed in burcht en stad
Beris, die hij in pand heeft van de hertog van Lotharingen
voor 12.000 gulden en andere goederen.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 478A;
Kremer; Akademische Beitrage I nr 48.

1992.

1450 december 14.
Voor schepenen van Roermond verklaart Johan van Oist aan Johan van der Kraken 54 rijnsgulden schuldig te zijn.
Schloss Haag nr 3701.

1993.

1450 december 25 (!)
(Neustat)
die veneris post festum s thomae apostoli
Fredericus^EV'7' rooms-koning, overwegende de diensten van de
edelman Jacobus de Hornes aan het rijk, verheft hem en zijn

vrije erfgenamen, mannen en vrouwen tot graven en gravinnen
van het H. (Roomse) Rijk.
Volters; Hornes annexes 25; Pompen p 62/67: zegt, dat de
tekst een vervalsing is of achteraf opgesteld.
De datum en de wijze van vermelden is uiterst vreemd.
1994.

1450.
De echtelieden Johan van Broekhuizen, ridder, erfhofmeester,
heer te Loe en Geisteren, en Anna van der Straten, verkopen
aan hun kapelaan Willem Spaen, pastoor te Horst, voor 91
rijnsguldens het goed Erperade bij Xanten onder voorbehoud
van losrecht gedurende hun leven.
Maasgouw 1899 P 60.

1995.

1450.
Arnold, hertog van Gelre, staat Hendrik, Johan en Lisbet
van Blitterswijk en hun moeder Jutte 1/j deel der heerlijkheid Afferden in lijftocht toe.
Schloss Haag; Afferden.

1996.

1450.
Arnold, hertog van Gelre, beleent Henrich van Blitterswick •
met 1/3 van Afferden met de kerkegift ten Kuiksen rechte en
bevestigt zijn moeder Jutta in haar lijftocht daaraan.
Schloss Haag; Afferden 50; Schenk p 21.

1997.

1450, 1461.
Margriet van Titz, vrouw van Eibert van Eyll, wonende op de
Munsterhof in Vernum bij Geldern, 1450.
Elisabeth van Titz, priorin van het klooster Mariengarten
te Keulen, 1461.
Geldrischer Heimatkalender 1962 p 169-

1998.

1450 - 1526.
Dirk van Lieck Martenzoon van Huis Oberlieck en Muschenbroek;
huwt 1450 juli 4 met Mechtild van Pollart en 15-6-1466 Bela
Schilling van Gustorf.
Zijn zoon uit eersten bedde Adam wordt in 1490 beleend met
(het Heinsbergs leen) Oberlieck.
Uit zijn huwelijk met Jenne Rummel van Erzelbach geen kinderen; hij draagt Oberlieck in 1526 over aan zijn neef Daem
Dirkzoon van Lieck en van Christine van Beesten.
Selfkantkreis 1954 p 22.

1999.c.1450.
Margarete van Kriekenbeck genaamd Baerle
Bree; ze brengt de Natterhof te Breyell,
ten huwelijk; de hof vererft op hun zoon
Brede, die huwt met Johanna van Agris in

huwt Sibrecht van
Guliks zadelleen,
Willem Brandt van
1476.

Kempen-Krefeld 1967 p 153.
2000.c.1450 - o.1650.
Parochies in het dekenaat Straelen of Geldern (namen van de
bedienaren zijn achterwege gelaten):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Afferden; patronaatsrecht: Theodoor van der Lippe, heer
van Afferden en Blyenbeek;
Aldekerk; patronaatsrecht: de hertog van Gelre: altaar
H. Anna in hospitaal dan wel kapel van H. Geest altaar
H. Kruis;
Arcen; patronaatsrecht: de heer van Grubbenvorst en Arcen;
Asperden (St. Vincentius); patronaatsrecht: klooster
Grafenthal;
Geldern; geïncorporeerd in het Carmelieten-convent aldaar;
Gennep (St. Martinus); patronaatsrecht: de hertog van
Kleef «altaar 0.L.Vrouw,' vicarie van St. Martinus: patroon: Martinusbroederschapj vicarie van St. Antonius;
vicarie van H. Kruis;
Goch (Maria Magdalena); patronaatsrecht beurtelings de
hertog van Kleef en de abdis van Elten; vicarie St. Nicolaas, patronaatsrecht: de heer te Wissen; vicarie
St. Andreas;
"
: burgemeester en schepenen'altaar H.H. Cornelius en Antonius, collatoren: burgemeester en schepenen; altaar H.H. Johannes, Andreas en Paulus,
collator: heer van Wissen? altaar H. Agatha, collator:
burgemeester en schepenen? altaar O.L.V. van Smarten,
collator: de heer van Wissen; altaar O.L.V. en H.H. Matheus en Anna: collator: burgemeester en schepenen en
de heer van Wissen; altaar H. Kruis, collator: de heer
van Wissen;
altaar H. Geest in het gasthuis, collator de magistraat;
hertog van Kleef;
vicarie H. Barbara "
"
,
"
de magistraat;
altaar H. Petrus
,
"
de pastoor;
"
H.H. Jan de Doper en Georgius, "
"
H. Catharina
,
"
•}
vicarie H. Antonius
,
"
Hassum (St.Willibrord); patronaatsrecht: klooster Grafenthal? vicarie H.H. Maria en Stephanus" :
?
Heiden (H.Dionysius); patronaatsrecht: heer van Blijenbeck;
vicarie St. Nicolaas;
"
:
"
" Heiden of
heer van Blijenbeck (twist) altaar O.L.V.;

10. Hommers-urn (St. Petrus); patronaatsrecht: Neuklooster;
;
"
: kapittel van
1 1 . Hülm (Boegen)
Eees;
12. Keppelen (St. Judocus); patronaatsrecht: beurtelings
bij de hertog van Kleef en rade proost van Xanten, altaar H.H. Maria en Antonius;
13. Kervenheim (St. Antonius); patronaatsrecht: hertog van
Kleefj vicarie van H. Antonius;
14. Kessel (aan de Niers) (St. Stephanus) " : Neuklooster;
15. Kevelaer (St. Antonius); patronaatsrecht hertog van
16. Neukerk;
Kleef;
ii
ii
"
17. Ottersum (St. Lambertus)
18. Straelen;
19. Uedem (St. Laurentius)
magistraat;
vicarie O.L.V.
proost v Xanten;
"
H. Antonius
magistraat of
"
H. Laurentius
erfgenamen Balthasar ter
Porten (twist);
f
: hertog v Kleef;
H. Agatha
: magistraat;
H. Antonius
H. Anna
"
: burgem.+schepenen;
O.L.V.
20. Uffelt (St. Salvator)
."
: de gemeente;
vicarie H.H. Salvator, Catharina en Pancratius;
0. L.V.;
"
: Neuklooster;
21. Veert (St. Martinus);
"
: Schenk v Nydeggen;
22. Walbeek;
"
: kapittel van
23. Weeze (St. Cyriacus);
Kleef & hertog v Kleef beurt,
"
• Wessel de Loe;
altaar St, Sebastianus;
St. Catharina;
: kapittel Kleef;
O.L.V. en de H. Geest; "
"Schenk v Nydeggen & v Dael;
vicarie St. Nicolaas;
"
H. Antonius;
altaar St. Catharina; collator heer te Wissen;
patronaatsrecht : heer van Well;
24. We11 (St. Vitus);
: abdis O.L.V. Mun25. Wetten (St. Petrus);
ster Roermond;
26. Winnekendonk (St. Urbanus en St. Theobaldus); patronaatsrecht: de hertog en het kapittel van Kleef;
vicarie O.L.V. en H. Urbanus; patronaatsrecht de schepenen;
hertog Kleef.
St. Silvester;
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1883 p 167/68, 182/83, 192.
2001.

1451 .januari 22.
Na bemiddeling van bloedverwanten en vrienden, Sybrecht van
Kriekenbeck en Johan en Willem Vinck, broers, sluiten Katherine Vinck, weduwe Rofferts, en haar zoons Elbert en Godert
van Kessel genaamd Rofferts, een accoord met Sander Vinck en

diens kinderen Arnt en Katrijn Vinck over de sluis en wal
buiten de stad Venlo tegenover Roffertsmolen.
Maasgouw 1940 p 64; Publications LXVIII p 14.
2002.

1451 februari 1.
Johan, graaf van Nassau-(Saarbrücken) verpandt slot, stad
en ambt Vassenberg voor 7»763 gulden aan Eduard van Gulik,
bastaard, voogd te Bell.
Medezegelaar: Johan (van Heinsberg) , bisschop van Luik.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 481 .

2002A. 1451 februari 1.
op onser liever vrouwenavent als men te latijne schrijft
purificatio marie virginis
Scheiding en deling tussen Ryckarde van Reyde en haar kinderen; zij behoudt levenslang vruchtgebruik:
- Johan: 500 Arnhemse guldens op het ambt Kriekenbeck, de
hof te Kaldenkirchen, jaargelden in het land van Mylendonk, de schuldvordering van 1425 rijnsguldens ten laste
van Johan, heer te Wickrath;
- Margriet en haar man Arnolt Vynck: de pandschap op 200
malder rogge ten laste van de hertog van Gelre op de renten te Venlo; een pand van 500 gulden hoofdsom op de halve
tol te Venlo; Arnold zal daaruit jaarlijks aan Wijnant
Cijffeler 13 malder van de 200 malder en aan heer Mathijs,
Kruisbroeder, zoon van Ryckarde, 20 malder 's jaars gedurende diens leven en aan het klooster 6 malder rogge.
-Aan Kaede en Hadewige, gezusters, dochters van Ryckarde,
geestelijke dochters in de 0e bij Venlo ieder . . . malder en hun klooster na hun dood 2 malder rogge voor elk.
-Arnold zal tevens betalen aan Kathrijne Goertz van Reide,
natuurlijke dochter, inzake haar brief, levenslang.
— Jan zal zijn bastaard Mathijs betalen volgens schepenbrief van 200 gulden hoofdsom en Arnold zal verder bezitten het verpand goed, losbaar, te Beesel, verpand aan
het St. Nicolaasklooster te Venlo en het recht, dat de
kerk te Beesel en de kapel van St. Lambrecht te Leeuwen
hebben op £-g- was 's jaars kaars.
— Medezegelaars: Coenraet Houtman, Johan Torbe genaamd Vischer, Elbrecht en Goirt van Kessel genaamd Roffart,
broers.
Keverberg SA.

2003.

1451 februari 8.
Johan graaf van Hassau-(Saarbrücken), (heer van Heinsberg),
belooft Eduard bastaard van Gulik, voogd te Bell, wegens
een meerdere lening van 1.380 gulden
niet te ontzetten
van diens pandschap slot, stad en ambt Wassenberg en
betaling van 82 gulden jaarlijks handgeld door Willem van
van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, ridder.
Medezegelaar: Johan van Heinsberg, bisschop van Luik.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 482.

2004.

1451 februari 21.
zondag na st valentijn
Willem Zillien verkrijgt het Wassenbergs leen, waaruit Dierik Ley gestorven is.
Gillessen nr 6.

2004A. 1451 februari 28.
op sente albynsavont
Harman van Buedberg Sanderszoon en Aleit Hackfoirt zullen
Aleyde Hoen, hun moeder, schadeloos houden wegens borg
staan.
Scheres nr 1201 .
2005.

1451 april 27.
dinsdag na pasen
Diederik van Wildenrath draagt het hof Bissen te Doveren,
Wassenbergs leen, over aan Arnt van Hall, burggraaf te Odenkirchen.
Gillessen nr 7'

2005A. 1451 juni 4.
op sunte bonifaciusavent
Sybrecht van Brede en Margriet van Bairlle, echtelieden,
zuster van Emont van Bairlle, verklaren als kindsdeel van
Margriet ontvangen te hebben het Korfsaertsgoed te Odiliënberg en doen deswegen afstand van vorderingen op het overige
goed van Emont.
Medezegelaars: Seger van der Horst, Wilhem van Vrymersom en
Wolter van Pairle.
Scheres nr 679-

2006.

1451 .juni 16.
des guedensdaghs nae den heylige pynxtdage
i

Peter en Sybrecht; zonen van wijlen Zeetze van Brede en
Heylwige, echtelieden, delen diens goederen:
- Peter: hof Ynkenvoirt te Baarlo en goederen te Oyen,
Broekhuizenvorst, Blerick en Maasbree;
- Sybrecht: de hof op Westeringe (te Maasbree), een hof te
Blitterswijck en goederen te Sevenum, Grubbenvorst, Kessel en Helden.
Medezegelaars: Stas die Roever, pastoor van Maasbree, Willem Brand die Roever; Heynrick van Ynkenvoirt en Johan van
Osen, schepenen te Roermond.
Maasgouw 1981 p 114; Scheres 641;
1) Er waren dochters: Greyte, gehuwd met Bernt inghen Hoeff;
Elisabeth, gehuwd met Gyelis van Horrich.
2007.

1451 augustus 10.
di na petrus banden
Albert Joffart wordt beleend met een hof en land te Rikelroide bij Hohenbusch, Wassenbergs leen, na dode Johan Schoenart.
Gillessen nr 8.

2008.

1451 augustus 12.
Johan van Nassau-(Saarbrücken, heer van Heinsberg) verpandt
slot en land Wassenberg aan Vincent graaf van Meurs voor
18.000 gulden; Vincent heeft met 8.000 gulden dit pand gelost van Eduard, bastaard van Gulik, voogd te Belle, en
Willem van Vlodrop, (erfvoogd te Roermond) en 10.000 gulden baar betaald.
Medezegelaars: o.a. Jan van Heinsberg, bisschop van ..Luik.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 484.

2009.

1451 september 8.
Erfscheiding tussen Anna van Broeckhuysen, geboren van der
Straeten, en de verwanten en vrienden van wijlen Johan van
Broeckhuysen, heer te Loe en Geystèren.
Schloss Haag nr 1038.

2010.

1451 september 21.
Vincent, graaf van Meurs, neemt slot, stad en land Wassenberg, als pand over van de heer van Heinsberg voor 18.000
rijnsguldens.
Selfkantkreis 1979 p 30.

2011.

1451 november 2.
Nicolaas de Cusa, kardinaal-legaat, oorkondt, dat Jacoba
van Heinsberg, kanonikesse te Thorn, dat kanonikaat en
prebende neerlegt; hij benoemt daarin Elsa van Buren, van
edele geboorte en van goed gedrag.
Habets; Thorn p 360.

2012.

1451 november 11.
Vincent graaf van Meurs, gelet op de overeenkomst na vete,
die de aartsbisschop van Keulen tussen Vincent en Kerselis
van Palland, heer te Wildenberg, heeft gesloten, wijst Kerselis als leenrente 26 overlandse rijnsguldens toe uit de
renten te Born, losbaar met 260.
Diersfordt p 39«

2013.

1451 november 15.
Maes van Oyst, heer van Caen (bij Straelen) heeft als kinderen: Lisbet, Hendrik, Pelicitas en Johan (die Huis Caen
erft en zich ook Johan van Oyst noemt); na zijn dood in 1529
erft zijn oudste zuster Lisbet, gehuwd met ene Brempt te
Vlasrath, die Caen verkoopt aan de abdij Siegburg.
Kaul p 26.

2014.

1451 november 16.
Elsa van Buren, kanonikesse van Tho rnj aanvaardt als rectrix
het bestuur over de abdij Thorn;
Habets; Thorn p 362/64.

2015.

(vóór 1451 december 10)
Johan van Broekhuysen, ridder, en Anna van der Straeten,
stichten te Oostrum bij Venray een klooster van reguliere
Augustijner kanunniken, dat later wordt verlegd naar Straelen krachtens pauselijke bul van 5 november 1469.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1880 p 157/58.

2016.

1451 december 10.
Bij boedelscheiding erft Godart van Harff, sedert 1418 gehuwd met Henrica van Broekhuizen, de halve heerlijkheid
Geysteren van zijn zwager Johan van Broekhuizen, heer van
Loe en Geysteren. Dit deel gaat in 1465 over aan Mathijs
van Eyll; Mathijs was in 1452 gehuwd met Agnes van Broekhuizen, dochter van Alard en van Maria van Darth, waaruit

tenminste twee zonen: Johan en Sybert.
Johan, de oudste, wordt op 4 october 1468 door hertog Adolf met •§• Geysteren beleend en idem door Karel de Stoute
op 22 october 1473; hij koopt eventuele rechten van de familie van Harff af in december 1483.
Munsters
2017.

p 103/04.

1451 (december 1Q)
Henrick van Meer, ridder, Johan van Arendaell, heer te Well,
Eylbert van Alphen, heer te Hönnepel, Derick Schynck van
Nideggen, heer te Afferden, Karle Spede, heer te Meerlair,
Johan Tyngnagell van Meerwijck, Johan van Brempt, Johan van
Effden, Gerard van Oedenraede, Henrick van Meerwijck, Willem Kellener, Lueff van Darth en Willem Spaen, pastoor te
Horst, maken scheiding en deling der goederen van wijlen
Johan van Broeckhuysen, ridder, heer te Geisteren en Loë
en diens weduwe Anna van der Straten. De executeurs behouden de bezittingen gedurende vier jaren.
Degene, die Horst krijgt, zal aan Anna wegens haar recht op
de halve heerlijkheid 1.200 rijnsguldens betalen; bij haar
vooroverlijden aan haar erfgenamen en door haar tucht op
Loë 1.800 rijnsguldens door de zes partijen erfgenamen ieder 300:
- Gaerdt van Harve, ridder, en Adriaen van Broeckhuysen
krijgen de heerlijkheid Geysteren, mits betalende 2.500
rijnsguldens;
- Stass van Broeckhuysen, Goessen Steek en Frederik van
Ruytenberg krijgen de heerlijkheden Loë en Wallaecken
met de laten van Wynnekendonk, mits betalende 3.200 rijnsguldens, met 500 rsg en 300 rsg uit het ambt Kessel, makende 1.000 rsg voor het klooster te Bommel;
- de kinderen Agnes en Margriet van wijlen Alart van Broeckhuysen 3.000 rsg uit Loë en 2.000 rsg uit Geysteren;
- de broers Willem, Gerard en Johan van Broeckhuysen de halve heerlijkheid Horst, zoals wijlen Jan die gekocht had
en 2.000 rsg uit de renten van Raede, 100 malder rogge
van het klooster te Oosterham en 100 malder v^n dat klooster uit het ambt Montfort;
- Willem van Kessel het ambt van het land van Kessel en de
halve heerlijkheid (Horst ? ) , mits betalende aan de weduwe 1.200 rijnsguldens wegens haar recht op de halve heerlijkheid Horst. Willem, Gerard en Johan van Broeckhuysen,
gebroeders, betalen 1.000 + 300 rijnsguldens voor de rente
van 75 rsg aan het klooster te Bommel;
- weduwe Anna zal behouden de hoofdsom vordering ten laste
van Gerardt van Cleve en wijlen Johan Budeel;
- de 6 partijen behouden aanspraak op de schuld van de hertog van Gelre wegens de nederlaag.
PSHAL XXXIV p 135/39; Maasgouw 1897 p 32.

2018.

1451 december 15.
woensdag na st lucia
Reiner van Grittern wordt als oudste zoon en erfgenaam beleend met het goed te Grittern, Wassenbergs leen.
Gillessen nr 10.

2019.

1451 december 18.
zaterdag na st lucia
Werner van Vrentze beleend met de hof zur Loh onder Doveren, Wassenbergs leen;
Gillessen nr 11.

2020.

1451.
Willem van Beeck wordt beleend met het Huis te Beeck (bij
Wegberg), Wassenbergs leen;
Gillessen nr 9-

2021.

1451.
Haus Caen (bij Straelen) voor het eerst vermeld.
Geldrischer Heimatkalender 1981 p 75.

2022.

1451.
Opsomming van de goederen en renten van het gasthuis van
Neeritter.
Publications IV p 282/84.

2023.

1451 - 1535.
Arnold van Ghoor Daniel IV zoon, na de dood van zijn vader
in 1451 heer van Aldenghoor, sterft vóór 1500; was gehuwd
met Alverte van Oest van Hillenrade, overleden in 1531,
die hertrouwd was met Werner van Pallant Breidenbent, drost
van Wassenberg, overleden in 1535In 1501 beleent Jan van Horn, bisschop van Luik, Werner met
Huis en goed Aldenghoor.
Publications LXV p 389/90.

2024.

1452 februari 1.
Voor richter en schepenen van Odiliënberg verkopen Gerart
Vlemynck en Katharine, echtelieden, een jaarrente van 1 malder rogge uit land te Lerop aan Johan van- Honthuysen. en Mechteld, echtelieden. (Met transfixen 5-6-1455, 20-1-1456, 26-91482)
Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1961 p 139*

2025.

1452 .januari 6.
Johan Schars en mede-erfgenamen beleend met 10 morgen land
te Hückelhoven am Bruch, gelegen aan de grenssloot, zoals
wijlen Johan Schars die had als Vassenbergs leen.
Gillessen nr 12.

2026.

1452 januari 12.
woensdag na driekoningen
Hendrik van Meelke draagt over de hof Kobbendaal bij Ratheim, Wassenbergs leen; aan Sander van Eyle.
Gillessen nr 13.

2027.

1452 januari 20

(Metz)

Konrad, bisschop van Metz, draagt de deken van St. Arnual
op, het huwelijk tussen de 10 jarige Johanna van Loon met
Johan graaf van Nassau-(Saarbrücken) te voltrekken.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 489A.
2028.

1452 februari 2.
Johan graaf van Nassau (heer te Heinsberg) verhoogt de pandsom op het ambt Wassenbergj dat graaf Vincent van Meurs in
pand heeft, tot 20.000 gulden wegens een ontvangen lening
van 2.000 gulden.
Medezegelaar: Johan van Heinsberg, bisschop van Luik.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 490.

2029. 1452.
maandag na st agatha
Leonard Busen wordt beleend met het Wassenbergs leen*, dat
Diederik Ley had.
Gillessen nr 14.
2030.

1452 maart 4.
Nicolaas van Kues, kardinaal-legaat, draagt de officiaal
van Keulen op, de klachten van de Karmelieten van Geldern
tegen de vergroting van het armenhospitaal van de H. Geest
en St. Antonius te Geldern terzijde te stellen en de bouw
te laten doorgaan.
Geldrischer Heimatkalender 1984 p 83/85.

2031.

1452 april 23.
Sander van Eyll de Jonge schenkt aan de kerk te Vlodrop
eene erfelijke rente van 2 ponden was uit zijne hoeve te

Lom . . . . " m i t allen synen rechten ind toebehoeren up dat
ouch mijne beesten gaen moegen van Loem oever die beeck ind
mit Vloedorpper gemeynden zo gebruechen".
Met Sander voornoemd zegelen op zijn verzoek Adryaen van
Broichusen, ridder, en Gerart van Oederaede.
Aanwinsten 1926 RAL.
2032.

1452 mei 2.
Mechteld en Syetze van Brede, moeder en zoon, nemen het slot
Dalenbroek voor 4.000 gulden van Johan van Nassau (heer te
Heinsberg) in pand evenals de nu nog verpande tienden te
Eyl; het slot blijft open huis (voor de heer van Heinsberg).
Medezegelaars: Gerhard van Oirraede, Dirk Mangelman.
Staatsarchiv Lüsseldorf; Heinsberg Urkunden 496.

2033-

1452 juni 4.
Schepenen, burgemeesters, de Raad en "dat meestendele van
de goede mannen"der stad Eindhoven verlenen aan de ingezetenen van Weert en Nederweert vrijheid van "wechgelde" binnen de stad Eindhoven.
de Win, regest 10; Publications 1892 p 224; Pompen p 83/84.

2034.

1452 juni 10.
De prior van Hohenbusch wordt beleend met het Wassenbergs
leengoed wegens panduitwinning op Rabot van Wildenrath.
Het leengoed is gespleten uit de hof van Grittern wegens
80 rijnsguldens pandschap voor de mankamer gepasseerd.
Gillessen nr 15.

2035.

1452 juni 23.
sx jansavona
i/lofl
Wolter en Mechtildis, gonuotoro t van Wachtendonk, staan
aan hun broer Arnt van Wachtendonk 3 morgen akkerland af
en verkrijgen daarvoor het visrecht in de Niers van Langendonk tot Mühlhausen"" en de gracht om beide hoven.
Grefrath p 86.
1) vermoedelijk Langendonkermühl c.500m ten N. van Langendonk.

2035A. 1452 juli 9»
des sonnendaiges post visitationis marie
Johan van Eile Tilmanszoon zal Elbert van Eile Elbertszoon,
drost te Geldern, schadeloos houden wegens borg staan bij
Johan van Boidberg Janneszoon.
Scheres nr 1202.

2036.

vóór 1452 september 8.
Johan van Arendael, heer te Well en Rheydt, heeft Arnold,
hertog van Gelre, 1.100 overlandse rijnsguldens gegeven, die
de hertog moest betalen aan Margaretha van Oist, weduwe van
Elbert II van Eyll Elbertszoon.
Frankewitz p 205/07.

2037.

U 5 2 september B.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt Johan van Arendale, heer
te Well, het drost- en voogdambt van stad en ambt en voogdij Geldern.
Schloss Haag 1693; Limburgs Jaarboek XII p 125.

2038.

1452 september 12.
dinsdag na maria geboorte
Richard van Boestorp wordt beleend met het goed na dode zijns
ooms Willem van Hückelhoven en zijns neefs Peter van der Mylen te Doverack; verder met de hof Blomendaal onder Myhl, nagelaten door Peter van der Mylen.
Richard draagt de goederen over aan zijn zoon Christiaan% van
Boestorp als Wassenbergse-lenen.
Gillessen nr 16.

2039.

1452 september 13.
woensdag na maria geboorte
Martin van Bockhoven ontvangt als Wassenbergs'leen de hof te
Melick in de beemden van Schoenlo (=Schöndeln), hem overgedragen bij brief door Johan van Baxem.
Gillessen nr 17.

2040.

1452 september 19.
dinsdag na st lambert
Katharina, dochter van wijlen Diederik Man, beleend met het
Wassenbergs- leen de hof te Melick, zoals haar vader die bezat.
Omdat Catharina in Mariagarde non is te Roermond, stelt zij
Johan die Hane als sterfman.
Gillessen nr 18.

2040A. 1452 september 21.
op sent mathiasdach apostoli
Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, zal Emont van Barloe schadeloos houden.
Scheres nr 676.

2040B. 1452 october 5.
op dynstach nyest na sent remeysdage des heilgen confessoirs
Diederich van der Horst, deken van Maria ad Gradus te Keulen,
Wilhelmus van Nirsdom, pastoor te Stralen, Arnt van Hoenslair
en Johan van Asselt, oorkonden, dat voor Lukart van Uytenkonen, abdis van St. Maria ad Gapitol te Keulen, Herman van
Bodbergh Zanderszoon een lijfgewinsgoed, Boetzelersgoed te
Randenroide in het gericht Winnekendonk land van Kleef, verheft.
Scheres nr 1572.
2041.

1452 october 8.
zondag na remigius
Wymar, zoon van wijlen Lame van Birgelen, wordt beleend met
het Wassenbergs leen te Birgelen, zoals Lame die bezat (vermoedelijk Raetgen achter de kerk van Birgelen bij de Endenpoill).
Gillessen nr 19.

2042.

1452 october 16.
maandag na st dionysius
Johan Aeben ontvangt het goed te Ratheim als Wassenbergs
leen door panduitwinning op Heyntzen Thewekes broer.
Gillessen nr 20.

2043.

1452 october 16.
maandag na st dionysius
Christiaan van Boestorp ontvangt als Wassenbergs leen het
goed Blomendaal onder Myhl,- verworven volgens transfix.
Gillessen nr 21.

2044.

1452 october 16.
maandag na st dionysius
Tielken Bruwer beleend met 16 morgen Wassenbergs.leen bij
Doverack tussen Hückelhoven en Doverack na dode zijns vaders Gerard Bruwer van Hückelhoven.
Gillessen nr 22.

2045-

1452 october 21.
De ingezetenen van Maasland, Weert en Horn, verbinden zich
plechtig om geen handvesting, verbintenis of portschap, dat
hun heer Jacob van Huerne in de weg zal staan, aan te gaan
met andere heren of steden.
de Win, regest nr 11.

2046.

1452 na~ october 21 .
Jacob, graaf te H o m , heer te Altena, zo Curterssem ind zo
Montangijs, verklaart te aanvaarden een plechtige verbintenis van zijn onderdanen van Maasland, Weert en Horn, om
geen handvesting, verbintenis of portschap met andere heren
of steden aan te gaan, die hem in de weg kunnen staan of
benadelen.
de Win, regest nr 12.

2047.

1452 october 23.
maandag na st gallus
Arnt van Harff, burggraaf te Odenkirchen, draagt zijn Hof
zu Bissen in het kerspel Doveren, Wassenbergs leen, over
aan Godart van Harff, ridder.
Gillessen nr 23.

2048.

1452 october 24.
dinsdag na st lucas
Lienart van Birgelen ontvangt het Wassenbergs-leengoed te
Birgelen na dode Wijmar, zoon van wijlen Lame van Birgelen,
dat vroeger Johan op de Roer had.
Gillessen nr 24.

2048A. 1452 november 3.
des vridages nae alreheiligendach
Huwelijkse voorwaarden tussen Gaert van Wyenhorst Willemszoon en Elysabeth van Eyll, dochter van wijlen Elbert en
Margriete van Oest.
Zegelaars: Johan van Boidbergh, erfmaarschalk van Gelre,
Johan van Wyenhorst, Derick van Eyle en Johan Spede-van
Langenvelt.
Scheres nr 1481.
2049-

1452 december 4.
dinsdag na nicolaasavond
Frederik van Grittern draagt zijn Wassenbergs-leengoed te
Grittern over aan zijn broer Reiner.
Gillessen nr 25-

2050.

1452.
Testament van Jan de Roover, ridder, burggraaf van Montfoord (Utrecht), (zoon van Lodewijk de Roover, heer van
Hazerswoude-Tongrenelle en Steenkerke, overleden 1451? en
van Beatrix van Gaveren, overleden 1456), gehuwd met Maria
van Ghoor, erfvrouwe te Ghoor, Vronenbroek en Meyel, dochter

van Willem Antzoon van Ghoor tot den Weyer (broer van Jan
van Ghoor, zoon van Arnt en Catharina van de Weyer): hun
kinderen zijn:
- Lodewijk, heer van Appelbroeck, huwt Anna van Borselen,
weduwe van Philibert van Bourgondië, graaf van Laroche,
heer van Beveren, ridder van het Gulden Vlies;
- Joanna van Montfort huwt Jan van Milendonck tot Ghoor;
- Agnes van Montfort, vrouwe te Hazersweegdt, huwt Jan van
Kruiningen, heer van Kruiningen, Pamele, Ledeberg enz.,
stierf in 1485;
- Isabella van Montfort, vrouwe tot Ghoor en Vronenbroeck,
huwt Godhart van Drachenfels, heer van Drachenfels, zoon
van Hendrik en Alverta barones van Palandt; beiden leefden in 1539.
Publications IV p 300.
2051. 1452.
Ene de Pollart is leenman (van wie ?) voor het "Schlösschen"
in Waldfeucht1.
Selfkantkreis 1957 p 17.
1) Door Louise de Pollart vermaakt aan het Godshuis te Rpermond.
2052. 1452.
Siberts- of Peltzerleen te Dremmen, Heinsbergs leen: 99 morgen groot, recht op erfrenten en cijns van 4 kleinere bezittingen en eikeldrift voor 5 varkens op Dremmerbos.
Eerste vermelding in 1452.
Selfkantkreis 1958 p 11/12.
2053.

1452 - 1469.
Drosten van Wachtendonk, aangesteld door de hertog van Kleef
als pandheer van Wachtendonk:
- na 1452 Hendrik van Wittenhorst;
- na 1462 Hendrik van Bronkhorst en Batenburg, heer van Gronsveld en Himburg;
- 1469 Johan van Mirlaer, heer van Milendonk;
Na inlossing van het pand door Adolf hertog van Gelre:
- 1469 october 27 Sibert van Eyll als ambtman;
- 1469 november 14 Bernhard van Beek als rentmeester van
Wachtendonk.
Wachtendonk p 94.

2054.

1452 - 1485.
Gerhard van Coslar:
- 1475 en 1477 voogd van het ambt Boslar;

- 1476 ruilt met de abdis van Daelheim, Jutta van Drieseh,
6 morgen vrijerf te Kippem (nu Kippingen bij Rurich) tegen 1-J- morgen en een tiend te Kö'rrenzig; getuige was zijn
neef Daem van Rurich, bij wiens huwelijk in 1468 met Sophia van Wachtendonk Gerhard medezegelaar was;
- zijn weduwe Irmgard van Opheim ontving in 1485 het goed
Karken als Heinsbergs leen; dit goed was na overeenkomst
in 1452 door haar zwager Arnold van Opheim verkregen.
Selfkantheimat 1957 p 84.
2055.

vóór 1455.
Godert en Irmgard van Nuynhem, bezitters van het leenhof
Nuynhem onder Vlodrop, worden door de abt van Gladbach beleend met de hof te Vorst in het ambt Kempen.
Hun zoon is Sietze en hun dochter Jutta van Nuynheim, gehuwd met Hendrik Goltsteyn te Brimaker bij Amern? haar
dochter Beelgyn maakt huwelijkse voorwaarden op 6-6-1453
met Walraven Scheiffert van Merode genaamd Culesecke en
verwerft de hof te Vorst 3 jaar na huwelijksdatum. Evenwel
verkopen Hendrik en Jutta Goltsteyn de hof te Vorst aan het
Broederhuis Weidenbach te Keulen na 1455•
Kempen-Krefeld 1968 p 211/12.

2056.

1453 januari 1.
Maes Bolten, gewezen rentmeester van Johan van Loon, heer
van Heinsberg, geeft kwijting aan Johan van Nassau (heer te
Heinsberg) en Goderd van Vlodrop wegens 310 gulden vordering, bijzonder op de tienden te Maasniel (ïïyel).
Medezegelaars: Wilhelm Kellener en Gerhard Kraken.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 507.

2057.

1453 januari 3.
woensdag na nieuwjaar
Zeris van Matzerath draagt 2 morgen land, hem toegevallen na
dode zijns zoons als Wassenbergs leen, op aan Meyner inghen
Hane; het goed ligt dicht bij Matzerath aan de sloot van
het klooster Hohenbusch.
Gillessen nr 26.

2058.

1455 januari 9.
(dinsdag na driekoningen)
Reiner Papen draagt de hof te Houverath, Wassenbergs leen,
over aan Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond.
Gillessen nr 27-

2059.

1453 .januari 17.
Schepenen van Venray (Venrade) getuigen van het recht van
Arnold, hertog van Gelre, op de heerlijkheid Oostrum.
Zegelaar: jonker Derick van Blytterswijck.
lijhoff IV - 282.

2060.

1453 januari 28.
zondag na st agnes
Gerard op de Hoer ontvangt het Wassenbergs leen te Birgelen,
zoals zijn vader dat bezat; andere delen van het leen zijn
voor 200 rijnsguldens verpand.
Gillessen nr 28.

2061.

1453 februari 2.
Derick Schenk van Nydeggen en llheit van Buren, echtelieden,
geven Bele Vlessenceps, echtgenote van Heinric Schenk van
Nydeggen, een rente van 24 malder rogge uit de hof am Ende
in Affe'rden.
Schloss Haag nr 1339.

2062.

1453 februari 18.
Jacob, graaf te Horn, heer te Altena, Montigny en Kortessem,
bevestigt al het bezit van de "susteren van der derden Regulen sinte Franciscus orden" te Weert en keurt goed, dat
de zusters hun erfdeel behouden en aan het klooster nalaten
onder het nader omschreven voorbehoud ten opzichte van de
naaste erfgenaam.
de Win, regest 13.

2063.

1453 maart 1.
donderdag na petrus stoel
Reiner Berten van Ratheim en mede-erfgenamen, beleend met
het Wassenbergs.leengoed Boeran ? te Ratheim.
De mankamer schrapt dit leen, daar het goed behoort in de
hof te Ratheim als vrij eigen goed.
Gillessen nr 29.

2064.

1453 maart 12.
st gregorius
Lienart Busen draagt de Wassenbergse-leengoederen, die hij
ontvangen had en die Diederik Rey nagelaten had, over aan
Welter van Suyrendonck.
Gillessen nr 30.

2064A. 1453 maart 24.
opten heiligen palmavont
Arndt van Hoenszlair Goissenzoon zal Elbert van Eyll Elbertszoon-schadeloos houden wegens borg staan bij Gaedert
van Wyenhorst en Elisabeth van Eyll, echtelieden.
Scheres nr 1378.
2065.

1453 mei 16.
woensdag na st servaas
De mankamer van Wassenberg zet de prior van Hohenbusch als
leenman in het deel van de hof Grittern, dat Rabot van Wildenrath bezat.
Gillessen nr 31•

2065A. 1453 mei 19.
op den heiligen pinxtavont
Jacob van Mechelen verklaart van Willem van Elmpt, Emont
van Baerle en Sybrecht van Brede 200 postulaatsguldens
ontvangen te hebben, die zij hem schuldig waren.
Medezegelaars: Johan heer van Ghoer, Goessen van Erp, Reiner Goltstein, Gerardus, rentmeester van het land van Horn,
en Godart van den Hatert.
Scheres nr 660.
2066.

1453 juni 6.
Huwelijkse voorwaarden tussen Walraven Scheiffart van Merode genaamd van Kühlseggen, zoon van Walraven, heer van
Ulmen, en
Beelgin van Goltstein, dochter van Hendrik en Jutta van
N"uynheim, brengt in de hof te Vorst in het land Kempen,
die Hendrik Duker van Hülss vroeger bezat.
Domsta I p 145 II p 371 .

2067.

1453 juni 30.
daags na petrus en paulus
Thijs Ronckartz als voogd over Thijs en Adelheid Hormen
beleend met 5 morgen achter de Werdermolen-bij Wassenberg, Wassenbergs leen.'
Gelissen nr 32.

2068.

1453 juli 10.
dinsdag voor st margarethe
Thijs Ronckartz geeft zijn Wassenbergs leengoed, dat vroeger Frank Lontzis had, aan Willem van Redekoven, gelegen
tussen Wassenberg en de Koppelweider molen.
Gillessen nr 33»

2069.

1453 juli 24.
Katherine Rosen van Kriekenbeck, weduwe van Hinrich Roffartz.
Brandts; Wickrath p 12/13.

2069A. 1453 augustus 9.
Sibrecht Joirdens, richter, Gheerman van den Weit en Willem Gruyter Reynerszoon, laten te Leeuwen, oorkonden, dat
Thijs Herckenbosch en Agnes, echtelieden, verkopen 3i mark
roermondse koers erfrente volgens brief van 1385 januari
16, waarmede de ze wordt getransfigeerd aan Derick Pollaert,
priester, ten behove van meester Johan Pollaert, proost
te Arnhem.
Verkopers mogen de rente weer inlossen gedurende 6 jaren
met 21 overlandse rijnsguldens.
Zegelaars: de oorkonders.
Keverberg
2070.

1453 augustus 11.
Johan van Kriekenbeek genaamd Spoir bekent, verzoend te
zijn met (Arnold), hertog van Gelre.
Nijhoff IV - 287.

2071.

1453 augustus 25.
zaterdag na st bartholomeus
Martin van Boeslar wordt door de mankamer van Wassenberg
in zijn rechten gesteld na uitwinning van pandsom van 200
gulden; het pand stond op het Wassenbergs leen Panhuys te
Baal ten laste van Johan van Vischenich.
Martin neemt ook een pandschap van Johan Schoemeker over
op dat goed.
|
Gillessen nr 34

2072.

1453 september 11.
dinsdag na maria geboorte
Arnt Speden draagt zijn Alde Hof in Kaldenkirchen, Wassenbergs leen, over aan zijn zoon Hendrik op levenstijd.
Gillessen nr 36.

2073.

H53 september 15.
zaterdag na maria geboorte
Heinken Totus en mede-erfgenamen beleend met het Wassenbergs leengoed Hof te Rath in de dingstoel Beeck; de hof
had wijlen Nelis Voitz en telt 60 morgen land.
Gillessen nr 35-

2074.

1453 september 17.
Diederik Loef van Wijenhorst houdt van de aartsbisschop
van Keulen in leen de hof Smalbroich na dode van zijn verwant Hendrik van Wienhorst, knape, gehuwd met ene Jutta.
Diederik had in 1445 met zijn vrouw Dyna van Broichhausen
20 morgen uit de hof Kampendonk verkocht; bij het huwelijk
van hun dochter Agnes met Johan van Kaldenhoven kreeg de
schoonzoon Schmalbroich.
De renversbrief werd medegezegeld op 4 april 1456 door Johan van Arweiler, erfdeurwachter; de goederen liggen in
ambt Kempen.
Kempen-Krefeld 1966 p 257.

2075.

1453 september 17»
Arnold, hertog van Gelre, verklaart, dat zijn twist met
Johan van Boitberch, raad, erfmaarschalk, is geëindigd;
hij staat hem toe, een molenkar te Geldern te laten rijden.
Medezegelaar Willem van Egmond, broer van de hertog.
Aanwezig de raden: Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ridder, maarschalk, Dirk van Oist, keukenmeester,
Arnold van Goir, ontvanger-generaal van Gelre en Zutphen.
Frankewitz p 426/27.

2075A. 1453 october 9op sent dionisius des hylgen mertelers ende bisschops
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Brempt, heer te
Bairsdonck, en Agnes van Elvervelde, dochter van Willem
en Johan, echtelieden.
Dedingslieden: Willem van Vlodrop,- ridder, erfvoogd te
Roermond,' Derick Schenck van Nydeggen, heer te Afferden,
en Walbeek, Reynart van Brempt en Sybert van Brede namens
Johan en Johan van Groesbeek, heer te Hoemen, te Malden
en Beeck, Goissen Steek, erfmaarschalk van Kleef en Henrich en Loef van Berenbroyck, gebroeders, namens Agnes en
Anna van der Straten en Broekhuizen.
Keverberg; Aldenghoor 84.

2076.

1453 october 10.
daags na st dionysius
Hendrik van Meliek, heer te Tüschenbroich, doet ten behoeve
van Godart van Harff, ridder, afstand van zijn Wassenbergs
leengoed in Myhl (Heiderlenen).
Gillessen nr 37»

2077.

1453 october 25.
Schepenen van Heinsberg oorkonden, dat Jacob Poekens van
Roermond en Aylheit, echtelieden, de erfpacht van 18 solidi Heinsberg^ vermeld in de acte van 1393 maart 17 (regest
nr 1357)* overgedragen hebben aan jonker Johan van Lieck
en diens vrouw Bele.
Selfkantkreis 1964 p 72.

2078.

1453 november 17.
zaterdag na st maarten
Gerard van Strijthagen ontvangt als Wassenbergs. leen de
Hof te Kleingladbach met de laten, zoals wijlen Diederik
van Lieck de Oude die had (Bockelerleen).
Gillessen nr 38.

2079.

1453 december 12.
daags voor st lucia
Daem Reynkens' schoonzoon beleend met Wassenbergs«leen
Hof te Houverath.
Gillessen nr 39«

2080.

1453.
Dederich van Oest verklaart van de Munsterabdij te Roermond 3 bunder weiland tegen het veer van Buggenum en 8
bunder akkerland in Raderveld voor 30 overlandse guldens
's jaars gepacht te hebben.
Schloss Haag; Asselt nr 304.

2081.

1453.
Gerard, hertog van Gulik, geeft Johan van Mirlaer, heer
te Milendonk, zijn rechten op het huis Schinnen.
Milendonk p 16.

2082.

1453.
Peter van Huls Wolterszoon, (knape ?), verkoopt de halve
Abelshof in ambt Kempen, leen der abdij van Gladbach, oorkonders Willem Rover van Wevelinghoven, abt, en de leenmannen Gelis Francois van Neersdom en Claes Hovekemper, aan
Gumpert Hardevuyst, zoon van de Keulse schepen en burgemeester Hendrik Hardevuyst.
Het goed dient voor een jaargetijde ten behoeve van Hendrik in het Fraterhuis van St. Michaël am Weidenbach in de
parochie St. Mauritius te Keulen voor 500 gulden hoofdsom.
Kempen-Krefeld 1968 p 204.

2083.

1453 z 1483.
Herman van der Wetten (Netten ?) van Roermond, pastoor te
Yenlo, namens de abdij van Averbode.
Maasgouw 1880 p 298.

2084.

1453 - 1487.
Gerard Swederszoon van Broekhuizen, gehuwd met Katharina
van Tytz, waaruit drie kinderen bekend:
Sweder, Cornelis en Helwieh.
Gerard erfde van zijn vader de korentiend te Broekhuizenvorst.
- 1453 maart 17 verkoopt uit die korentiend 32 malder rogge
's jaars aan Michiel van Broekhuizen genaamd van Oyen en
Lysbeth van Gruysdonck, echtelieden;
- I46O draagt deze tienden over aan de Karthuizers van Roermond;
- 1462 geschil over deze verkoop, bijgelegd voor Johan Knoupe en Dederick Hoefft, schepenen van Roermond; Gerard
krijgt nog 20 rijnsguldens ineens;
- hij heeft (vermoedelijk van moederszijde) de hof Mispede
onder Maasbracht, leenroerig aan het kasteel van Stevensweert, 1442;
- ontvangt in 1451 een deel der nalatenschap van zijn oom
Johan van Broekhuizen, heer te Loë en Geysteren, zijnde
1.000 gulden uit de verpanding ad 6.000 van alle renten
en pachten te Venray, 1/6 van de heerlijkheid Horst en
333 gulden te betalen door zijn oom Willem, heer van Kessel, en Gerarda Willemsdochter van Broekhuizen;
- erft c.1480 de hof de Triest te Vlodrop van zijn broer
Willem;
- belast zijn hof de Triest en verliest zijn deel door uitwinning op 26-12-1487 door een priester van het kapittel
van de H. Geest te Roermond.
Maasgouw I984 p 160/62.

2085.

1454 .januari 23.
woensdag na st agnes
Evert, zoon van Diederik van Wildenrath, ontvangt als Wassenbergs leen de Hof te Bissen onder Doveren, die hij direct
overdraagt aan Goswin Passartz.
Gillessen nr 40.

2086.

februari 9 (Aken) 1454.
Huwelijksverdrag tussen Philippe, oudste zoon van Jean de
Croy^ en Walburga, oudste dochter van Vincent graaf van Meurs.+
Paravicini p 24, 26/28.
+ Zegelaars: (Jean de Croy, Vincent graaf van Meurs), Dirk
van Meurs, aartsbisschop van Keulen, Jan van Loon-Heinsberg, bisschop van Luik, Gerard van Kleef, graaf van der
Mark, namens Meurs; Antoine, heer van Croy, diensjneef Jean
de Rubempré,heer van Bever, raad en kamerheer van hertog
Philips van Bourgondië, Jan van Edingen, heer van Kestergat, vice-graaf van Grimbergen, raad en hofmeester van hertog Philips van Bourgondië, ambtman te Brussel.
Tevens waren aanwezig: Dirk van Bourscheid en Gotfried van
Vlodrop, heer te Leut . (vriend van de familie Meurs).
De bruidsgift bedroeg 12.000 gulden en sehuldverschrijvingen van 2.400, 3.000 en 500 guldens.

2086A. 1454 februari 14.
opp sente valentijnsdaige
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Bellickhaven Dericzoon en Aleide van Eyll, dochter van wijlen Elbert en Margariet van Oest.
Zegelaars: bruidegom, Johan van Eyll, Elbert van Eyll, Heinriek van Kriekenbeck, Johan van Aerendaill heer te Well en
Rheydt, Derick Schenck van Nydeggen heer te Afferden en Blyenbeeck, Maes van Oest, Johan van Buedberghe, erfmaarschalk
van Gelre, en Derick van Eyll.
Scheres nr 1482.
2086B. 1454 april 2.
des neesten dinxdaighs nae dene sondaige letare jherusalem
in der vasten
Johan van Bellinchaven-en Alyt van Eyll,' echtelieden, verklaren van Elbert van Eyll 100 overlandse rijnsguldens ontvangen te hebben in korting op de 1.100 door Elbert en Johan
van Eyll1, broers van Aleyt, kinderen van wijlen Elbert van
Eyll, toegezegde bruidsschat.
Scheres nr 1379-

2087.

1454 april 7.
Schepenen, gezworenen en gemeente van Boisheim ("bij Breyell)
geven wijsdom over de rechten en plichten van hun pastoor.
Kempen-Krefeld 1961 p 50/51.

2087A. 1454 mei 2.
des anderen dag na sent walburgendage
Hein van Vevelkoven Heynckenszoon en Fya van Wachtendonk,
echtelieden, kwiteren Sander van Asselt en Barbare van
Wachtendonk, echtelieden, wegens ontvangst van 40 overlandse rijnsguldens.
Zegelaar: Arnolt van Boickholt.
Scheres 2075.
20fi7B. 1454 mei 1g.
op sente servaesdach
Heinrich van Wevelkoven Hennekenszoon en Fya van Wachtendonk,
echtelieden, verklaren de nalatenschap van wijlen Reynart van
Wachtendonck en wijlen Griete van der Beiche, echtelieden, te
hebben gedeeld met Sander van Asselt en Barbara van Wachtendonk, echtelieden.
Medezegelaars: Harman en Arnolt van Boicholt, broers.
Scheres nr. 2076.
2087C 1454 mei 13.
op sente servaesdach des heiligen biscops
Voor Arnolt van Wachtendonck, leenheer, en Heinrich van
Wachtendonck en Erken Draeken, leenmannen, doen Hein van Wevelcoven Hennekenszoon-en Fya van Wachtendonck; echtelieden,
afstand van de tiend "ter Horst", waarop zij enig recht verkregen zouden hebben na dode Reinart van Wachtendonck en Griete van den Beeck, echtelieden, ten behoeve van Sander van Asselt en Barbara van Wachtendonck, echtelieden.
Medezegelaar: Heinrich van Crekenbeck.
Scheres nr. 2011.
2087D. 1454 juni 6.
Deling van nalatenschap tussen Rembolt van Tytze ter ener en
Wolter van Parle, namens Grete, dochter van Rembolt, ter andere zijde.
Zegelaars: Remolt en Wolter en Johan van Ryfferscheid, Johan
van Kipshoven, Arnolt van Wachtendonck, Wilhem van Boickholt,
Peter van Tüsschenbroick genaamd van Eggenroid en Arnolt Gruter genaamd Meyken.
Scheres nr. 1483.

f

2088.

1454 augustus 10.
Seger van der Horst draagt de hof te Oetzel onder Capellen,
die hij ontvangen heeft van zijn moei Margret Roffertz over
aan Johan van Boedberg, erfmaarschalk van Gelre.
Schloss Haag nr 3664.

2088A

1454 augustus 10.
op sente laurenciusdach martiris
Johan van Aerendaill, heer te Well, ridder, zal Elbert van
Eyle Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Johan van Buedbergh Johanneszoon.
Scheres nr 1203.

2089.

1454 augustus 16.
zaterdag na maria hemelvaart
Martin van Bockhoven laat de hof Schondeln onder Melick, Wassenbergs leen, overdragen aan Herman van der Koulen; Martin
had een deel van de hof geërfd.
Gillessen nr 42.

2090.

1454 augustus 23.
op sint bartholomeusavont apostel
Arnold, hertog van Gelre, zal de onderzaten van 0ostrum(0estrum) in hun oude rechten laten en doen blijven behoren tot
het kerspel Raede (=Venray) en draagt Derick van der Horst,
raad, ambtman van het land van Kessel, op, die rechten te
handhaven.
PSHAL XXXIV p 141/42.

2091•

1454 augustus 28.
woensdag na st bartholomeus
Johan Pollartz ontvangt de Wassenbergse-leengoederen, die
vroeger Hendrik Titz had en die behoorden aan wijlen Johan
van Titze (HofOphoven te Orsbeck ?).
Gillessen nr 43-

2092.

1454 september 11.
woensdag na maria geboorte
Thys van Hetzerath (Hetzelroide) beleend met c.30 morgen akkers, Wassenbergs-leen, te Rickelrode, zoals wijlen Johan
Schoenartz bezat.
Gillessen nr 44.

2093.

1454 september 27.
vrijdag na matheusavond
- Hendrik Sweders van Montenaken krijgt als Wassenbergsleen zijn deel in de Hof Houverath, toegevallen na dode
zijns vrouw en diens zuster Jenneken;
- Arnold, zoon van Hendrik Elegans (?), krijgt als Wassenbergs leen zijn deel in de Hof Hoeverath, toegevallen
na dode zijns vrouw en diens zuster Jenneken;
, , w.
- Hendrik en Arnold dragen hun delen over aan Daem van {]\^dkfX^
Guylche; Daem is Hendrik en Arnold 700 rijnsgulden schuldig en verpandt de Hof aan Hendrik en Arnold.
Gillessen nr 45".

2094.

1454 october 5.
zaterdag na st michaël
Godard van Gerderath (Gevidroide) ontvangt als Wassenbergs»
leen de hof te Gerderath, zoals wijlen Johan van Gerderath
bezat.
Gillessen nr 46.

2094A. 1454 october 10.
op sente victoirsdaige
Johan van Bellinchaven Derixsoen en Alyt van Eyll, echtelieden, verklaren Elbert van Eyll Elbertszoon 97 malder
rogge schuldig te zijn.
Scheres nr 1380.
2095.

1454 october 25.
Jonker Hendrik van Baexen, eigenaar en leenheer der„cijnshoeve Papenhoeven te Baexen, en zijn mannen oorkonden, dat
Jan van der Hagen van het kapittel van Thorn ijr bunder beemd
in erfcijns heeft ontvangen, gelegen tussen de nieuwe en de
oude beek.
Habets; Thorn p 366.

2096. J_454.
Diederik van Leerodt beleend met de Hof te Ratheim met tiend,
Wassenbergs-leen, na uitwinning van pand.
Gillessen nr 41.
2097. 1454.
Overlijdt Johannes de Broickhuysen, heer van Wickrath, (en
Margaretha van Gymnich, echtelieden,) die aan de kerk van

de H. Geest te Roermond kerkelijke gewaden schonk; zijn
jaargetijde is op 10 juni.
Memorie H. Geest p 115/14.
2098. 1454.
Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, belooft Herman
van Boedberg schadeloos te houden wegens borg staan bij
Johan van Leeck.
Schloss Haag nr 907.
2099.

1454 - 1483.
Arnt Vinck Sanderszoon, gehuwd met Margaretha van Besel
genaamd van Reyde, beleend met een tiend te Maasbree nl.
de korentiend en de smaltiend, ten Kuiksen rechte in 1454»
1/6 van de gehele tiend en 1/j der smaltiend als erve zijns
vaders; zij erven na de dood van hun zwager/broer Johan van
Besel van Reyde, gehuwd met Katharina van Bocholtz, beiden
overleden vóór 7 mei 1483, hun goederen te Hinsbeck.
Arnt heeft tenminste drie kinderen: Sander, Godart ' en Katharina, die in 1492 huwde met Godart III van Nijvenheim,
heer van Wylre bij Venlo.
Maasgouw 1899 P 68.
1) Huwt 1488 Cornelia Spede, erfdochter van het riddergoed
Langenveld te Wankum, weduwe van Tilman van Kessel; zij
lieten een zoon Sander Yinck na, heer van Langeveld, en
Johanna Vinck, gehuwd met Godart van Erp genaamd Warenberg in 1515.

2100.

1455 januari 4.
zaterdag na nieuwjaar
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, doet afstand van zijn deel in de Hof te Houverath, Wassenbergs leen;
ten behoeve van Daem Krabels van Jülich.
Gillessen nr 47»
2100A. 1455 januari 5.
des sonnendages na den heiligen jaerdach
Heyn van Wevelkaven Hennekenszoon en Fya van Wachtendonck
kwiteren Sander van Asselt en Barbara van Wachtendonck, echte lieden, voor de ontvangst van 150 overlandse rijnsguldens.
Zegelaars: Aernt van Boicholt, Claes van Wachtendonck en Heinriek van Hertevelt.
Scheres nr 2078.

2101.

1455 .januari 7.
Thoenys Ploegemeker Hermanszoon ontvangt 30 morgen land te
Baal, Wassenbergs-leen, die vroeger van de kleinzoon van
Willem van Kofferen waren, welke belening geschiedt ten
behoeve van de zoon van deze kleinzoon en diens moeder.
Gillessen nr 48.

2101A. 1455 januari 11.
des saterdaghes nae dertiendach
Scheiding en deling tussen Elbert en Telman van Eyll, broers,
Elbertszonen, en (hun moeder) Margriet van Oest;
Zegelaars: Elbert en Telman en Johan van Buedberghe; erfmaarschalk van Gelre; Derick van Eyll" en Loef van Ysschem.
Scheres nr 1484.
2101B. 1455 februari 5.
op sent aghatendach virginis
Margriete van Gymmeniche, vrouwe te Wickrath, weduwe, verklaart tot overeenstemming te zijn gekomen met Lambrecht
Mercator de Oude, Jan, Lambrecht, Peter en Mathijs, gebroeders, zonen van Lambrecht, en met Merten van Ruermunde "eydom" van Lambrecht voornoemd over het schoutambt te Venlo.
Medezegelaars: Heynrick van Kriekenbeck, zwager van Margriete, en Johan van Besel genaamd van Reide, haar (land-}scholtis van Kriekenbeck.
Keverberg YA.

2102.

1455 maart 12.
daags na georgiusavond
Hendrik Kerbusch van Matzerath ontvangt Wassenbergs-leen
te Matzerath, dat vroeger Hein van Vackhusen had.
Gillessen nr 50.

2103.

1455 maart 18.
dinsdag na georgiusavond
Flip Proters met Wassenbergs*leengoed te Matzerath beleend
na dode zijns vaders; Flip lost een pandschap af aan Ytgen
Buyken.
Gillessen nr 49.

2104.

1455 maart 25.
maria ontvangenis
Arnt Kochs draagt het Wassenberger*leen de Hof im Vogelsang
in kerspel Ratheim over aan Herman van der Koulen; Herman
doet afstand en draagt over aan Goswin Vliegen.
Gillessen nr 52.

2105.

1455 april 1.
dinsdag na maria ontvangenis
- Katharina Proters draagt haar aandeel in 11 morgen land,
Wassenberger-leen, bij Matzerath over op haar zoon Flip;
- Flip draagt het goed over aan de kanunnik Peter auf den
Steinen van het Georgstift te Wassenberg.
Gillessen nr 51.

2105A. 1455 augustus 23.
sinte baertolmeyesavont
Wynnct van Eyck en Deryck, echtelieden, verkopen aan Sybrecht van Brede en vrouw twee malder rogge jaarrente ten
laste van Peter van Meyel te (?).
Medezegelaar Jan Spede.
Scheres nr 648.
2105B. 1455 augustus 30.
des saterdaiges nae sent johansdach decollationis
Sander van Eyll Sanderszoon zal Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Stynken Gruenwalts.
Scheres nr 1382.

2106.

1455 september 10.
Jaeob graaf van H o m geeft "sijne gemeene nichte" Oda,
dochter van Reinhard van Haeghen, gehuwd met Adam Vogels,
12 malder rogge 's jaars uit d© erfpacht van 14 malder rogge, gaande uit de molen te Overhalen. (Adam Vogels koopt de
resterende 2 malder 's jaars in 1483 op St. Hubertusdag van
Jacob II graaf van Horn)
Publications XVI p 46.

2107.

1455 october 4.
-1

De gebroeders van Vlodorp
dragen hun goederen te Nieuwstad over aan Johan, heer van Wittem.
Schloss Haag nr 5183.
1) Vermoedelijk Godart, heer te Leut.., en diens broer Willem.
2108.

1455 october 10.
Huwelijkse voorwaarden tussen Frederik van Huls en Eiffgen
van Harff.
Kempen-Krefeld 1968 p 153 noot 62.

2109.

1455 october 23.
Scheiding en deling tussen de gebroeders Frederik, ridder,
en Hendrik van Huls.
Kempen-Krefeld 1968 p 152.

2109A. 1455 november 29.
op sent andriesavent apostoli
Emont van Barle zal zijn zwager Sybrecht van Brede schadeloos houden.
Medezegelaar: zijn zwager Johan Spede.
Scheres nr 678.
2110.

1455 december 14.
Voor schepenen van Swalmen verklaart Willem van Vlodorp,
ridder, erfvoogd van Roermond, en Caecilia, echtelieden,
aan broeder Henrik van Erkelenz, prior der regulieren van
St. Hieronymus te Roermond, een jaarrente van 50 rijnsgulden
schuldig te zijn, gaande uit de hof te Asselt.
Schloss Haag; Asselt nr 250.

2111.

1455 december 28 (1456 Kerststijl)
des neesten sonnendaghs nae den heyligen kerstdagen
Johan van Arendaill, ridder, heer te Well, drost van Geldern, geeft Peter ten Have wegens diens trouwe dienst zijn
huis en hof in het dorp Bergen, waar diens ouders woonden,
met 15 morgen land, dienst- en schatvrij.
Limburgs Jaarboek XII p 129.

2112.

1455.
Johan van Mirlaer, heer van Milendonk, en Odilia van Vlodrop, echtelieden, bezitten Huis en hof met gracht te Mostorf bij Varden; in 1463 bezit hij een deel van de heerlijkheid Warden.
Milendonk p 16.

2113.

1455 - 1473, 1477 - 1493.
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, heeft
het drostambt Montfort in pand en houdt daar het leenregister van Montfort.
In 1473 heeft Willem van Sombreffe, ridder, vanwege Karel,
hertog van Bourgondië, Montfort ingenomen. De lenen werden
toen verheven te Grave bij secretaris Johan Stoep of bij de
Sombreffe.
Na terugwinnen van Montfort in 1477 door Willem van Vlodrop
heeft hij het leenregister weer gehouden.
Maasgouw 1907 p 22/23.

2114.

1455 - 1483.
Hof ten Berghe (=Huis Breberen (Altenburg)), bezitters:
Eva van den Horrick, dochter van Aegidius en Elisabeth van
Bree, huwt 1461 met Arnold van Bocholtz, zoon van Godart van
Bocholtz Ingenhoven (bij Lobberich) en Johanna van Goor.
Arnold is in 1455 drost van Kessel.
Eva en Arnold stichten in 1464 de vicarie van St. Antonius
te Breberen; beiden sterven in augustus 1483.
Zijn zuster is Katharina van BochoUzpriorin van de Praemonstratenserinnen te Heinsberg. Eva en Arnold hebben o.a. zoon
Arnold.
Selfkantkreis 1955 p 55/56.

2114A. 1456 januari 5.
opden heyligen durtyenavent
Hein van Wevelkaven Hennekenszoon en Fya van Wachtendonck,
echtelieden, kwiteren Sander van Asselt en Barbara van Wachtendonck, echtelieden, voor ontvangst van 249 overlandse

rijnsguldens.
Zegelaars: Heinrich van Wachtendonck, Heinrich van Hertevelt en Gaert Speyen.
Scheres nr 2079.
2115.

1456 januari 29.
donderdag na paulus conversie
De mankamer van Wassenberg zet Konrad Zuyle in zijn recht
in het goed te Birgelen, dat Johan Spaenbruch bewoont
krachtens brief en zegel.
Gillessen nr 53.

2116.

1456 januari 30.
vrijdag na paulus conversio
Goswin Vliegen ontvangt als Wassenbergs le:en de hof im
Vogelsang te Ratheim.
Gillessen nr 54.

2117.

1456 februari 15.
1e zondag van de vasten
Martin van Boeslar draagt zijn deel van de Wassenbergse.
lenen, verkregen door panduitwinning op Johan van Vischenich, over aan jonker Daem van Vischenich.
Gillessen nr 55.

2118.

1456 maart 23.
dinsdags nae den heiligen palmdach
Derick van der Horst, ambtman van het land van Kessel,
staat namens de hertog van Gelre de kerspellieden van
Vorst bij Broichusen (Broekhuizenvorst) toe, het elzenhout in gher Lauw©öl~cLe Bamt te kappen of te verkopen ten
behoeve van de kerk aldaar.
Maasgouw 1880 p 286.

2118A. 1456 april 1.
des neisten donresdaighs nae den heiligen paischdaige
Johan van Belli^ckhaven en Aleyt van Eyll, echtelieden,
zullen Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Deric van Pellant.
Scheres nr 1383.
2119.

1456 april 4 of december 7.
altera die ambrosii
De Kruisheren van Venlo verkopen een lijfrente van 2-§-

rijnsgulden aan Willem van Breda (Brede ?), proost van
St. Kunibert te Keulen.
Publications XCII - XCIII p 368.
2120.

1456 april 5.
Yincent, graaf van Meurs, en de gebroeders Arnt en Johan van Hoemen, burggraven te Odenkirchen, bereiken een
vergelijk tussen Werner Scheiffart vamme Roide^ heer te
Clermont, ambtman te Liedberg, en Johan van Mirlair-, heer
te Milendonk', en Johan zoon te Milendonk, over de wegen en
tolbrug tussen Liedberg en Milendonk. rHe^vdijuX?
Me de zege la ars: Simon vanVellbrüggen enï-Scheiffart vamme
Roide, heer te Hemerberg, namens Werner, en Willem van
Vlodrop;1 erf voogd te Roermond', ridder, en Goidert van Vlo- •
drop, heer te Leut;..
**£ Awn/YTiaruydjz. •>
Milendonk p 32.
© Uen^mJin^aWA,

2121.

1456 april 12.
Margaretha, dochter van Ricalt II heer van Merode en Frenz
en Beatrix van Petersheim, maakt huwelijkse voorwaarden
met Willem van Hamal^heer van Elderen ' , Many, Roccourt,
Herne, Schalkhoven etc., zoon van Arnold en Anna van Tra«zegnies *.
Domsta I p 142.
1) Nabij Tongeren (Herenelderen).
2) Hun enige dochter Maria van Hamal huwt vóór 7-8-1491
Willem van Croy, heer van Chièvres, de opvoeder van
Karel V.

2122.

1456 april 21, mei 24 en augustus 24.
Raden van de hertog van Gulik en Berg en van Gerard -van
Loon, graaf van Blankenheim, en raden van Arnold hertog
van Gelre, komen een verlenging van het vredesverdrag
overeen (Onder de raden van Gelre zijn Willem van Vlodorp, erf voogd van Roermond,' drost van Montfort; Johan
van Arendaillj heer van Well- en Rheydtj drost te Geldern;
Diederik van Oost, keukenmeester, Arnoldus van Goir, overste rentmeester van het land van Gelre, Diederik Schenck
van Nideggen.
Urkundenbuch der Stadt Duren nr 331.

2123.

1456 april 24.
daags na st georg
Gerard inghen Hane draagt over aan de kinderen van Erken
van Hückelhoven 3 morgen land bij Hückelhoven aan het Schars-

broick; ze behoren tot het Wassenbergs-leengoed van Sybert
van der Ailsbrücke, dat Tilman van Hückelhoven heeft en
wiens leenman die is.
Tilman gaat accoord (Scharsserleen).
Gillessen nr 56.
2123A. 1456 april 50.
op sente symon ind judenavont apostoli
Rutger van Gestelen zal Johan van Aerendaell; heer te Wellen Rheydt, en Elbert van Eyll Elbertszoon-, schadeloos houden wegens borg staan voor en met Rutger's zoon Henric bij
Harman Stricken, ambtman te Horstmar.
Scheres nr 1384.
2124.

1456 .juni 17.
donderdag na st vitus
Godart van Gerderath verkrijgt van de mankamer van Wassenberg de beschikking over een deel van de Hof te Grittern,
hem aangekomen door panduitwinning op Rabot van Wildenrath
en diens zoon.
Gillessen nr 57•

2125.

1456 juni 17.
donderdag na st vitus
Lambertus van der Kraken, scholaster van de H. Geest te
Roermond, wordt wegens brief en zegel beleend met de Hof
in der Mylen ' , die nu Geirken Schuge bewoont, Wassenbergsleen.
Gillessen nr 58.
1) Is de Wüsthof te Myhl.

2126.

1456 juni 24.
johannes bapt.
Willem van Beeck Daemzoon doet afstand van alle rechten op
Huis Beeck, Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 59«

2126A. 1456 juli 3.
des saterdaigs nae onser liever vrouwendach visitationis
Jan en Hedwig van Boidberch, echtelieden, zullen Gaert van
Wyenhorst en Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden
wegens borg staan bij Sweder Baldericks.
Scheres nr 1205.

2127.

1456 .juli 13.
Scheiding en deling tussen Johan van Nyvenheim, en Goetse van Nyvenheim, kanunnik van de H. Geest te Roermond,
gebroeders, zoons van Godert van Nyvenheim en Margriet
Spede.
Aanwezig de verwanten: Willem van Nyvenheim, Elbrecht
Spede, Arnt van Wachtendonck, Willem Spede.
Venlo nr I869.

2128.

1456 .juli 21.
Maria magdalena-avond
Sibilla van Broickhusen draagt haar deel in de Hof te Houverath over aan haar zoon Hendrik van Wisch als Wassenbergsleen.
Gillessen nr 60.

2128A. 1456 october 4.
des neisten manendaighs nae sente remeysdach
Herman van Buedbergh zal Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Heinrick van Langell.
Scheres nr 1204.
2128B. 1456 october 5.
des dynxdaegs na sente remeysdaege
Voor richter Johan Drab(b)e en schepenen van Odiliënberg
verklaart N. een bedrag schuldig te zijn aan Emondt van
Baerle.
Scheres nr 699»
2129.

1456 october 16.
Joannes de Hornes, genaamd de Wilde, heer van Kessenich,
ridder, verheft in Curingen als naaste erfgenaam van de
heer van Bouchout, die heerlijkheid en dorp van Bouchout
met mannen, keurmeden, inkomsten c a . , in de Kempen gelegen, in vruchtgebruik ten behoeve van Philippa van
Heinsberg, weduwe ? van Johannes de Bunne.
Wolters; Hornes annexes nr 42.

2130. 1456.
Sibert van Kessel schenkt de hof "de grote hoeve te Beesel
aan Merlenbroek" c a . met paarden, stoeterij en wildbaan
aan zijn dochter Katharina, vrouw van .Reiner van Brempt

de Jonge. Arnold, hertog van Gelre, beleent Katharina ondanks eerdere bezwaren, doch na vonnis van leenmannen, onder voorwaarde haar recht binnen twee jaren te bewijzen.
In 1465 ontvangt Reiner van Brempt het leen behalve de heerlijkheid van paarden enz.
Maasgouw 1898 p 27.
2131.

1456 - H 6 0 .
Johan van Brempt, ambtman te Goch
huwt 1 U Aleid van Baersdonk, erfdochter van Huis Baersdonk
en half Grubbenvorst;
huwt 20 Agnes van Elverfeld, wier moeder een dochter was
van Johan van der Straten, h eer te Wissen, ambtman te Goch. Johan wordt op 3-3-1457 beleend met
Huis Wissen door de proost van Xanten; na diens
dood in 1460 viel Wissen terug op Anna van der
Straten, de tante van zijn vrouw.
Frankewitz p 303.

2131A. 1456 - 1460.
Akten, waarin Elbert van Eyll (Elbertszoon) akten van schadeloos houden ontvangt wegens borg staan bij derden:
1456 van Sander van Eyll en Gerit ingen Schiet, echtelieden,
bij Arnt van Pellant. (Scheres 1385)»
1456 van Zweer van Eyll bij Sander van Eyll Sanderszoon.
(Scheres 1386);
1456 van Wilhelm van Goer, ridder, heer te Vronenbroek, bij
Johan van Pellant. (Scheres 1387);
1457 van Sander van Eyll en Gerit ingen Schiet, echtelieden,
bij Johan van Pellant en Loeff van Hoensseler, echtelieden. (Scheres 1388);
1457 van Johan van Eyll Tilmanszoon wegens bij Loeff van Berenbroeck Stevenszoon. (Scheres 1389);
1458 van Henrick van Langell wegens bij Heinrick van Meholte
genaamd Broickman. (Scheres 1396);
1458 van Loeff Berenbroick en Heinrick van Hoenszlair wegens bij Arndt van Pellant. (Scheres 1397);
1458 van Johan van Wyenhorst Willemszoon en Baetske Spede,
echtelieden, wegens bij Henrick op Boeckwijt, burger
te Venlo. (Scheres 1398);
1458 van Zweeder Balderick wegens bij Harman Gruyters. (Sche*
res 1399);
1458 van Wilhem van Eyll Tilmanszoon wegens bij Johan van Asselt, bastaard. (Scheres 1400);
1459 van Gadert van Holtmoelen wegens bij Loeff van Beren-

broick. (Scheres 1402);
H 6 0 van Gadert van Wyenhorst en Elysabeth van Eyll, echtelieden, zijn zwager/zuster wegens bij Elbert van Wyenhorst, hun dochter, en bij het convent Nazareth te Geldern. (Scheres 1403)
2132.

1457 januari 8.

(in palatio Leodiensi)

Jan van Heinsberg, Millen en Stein, verheft land, slot en
heerlijkheid Stein als baronie van het Maasland, uitgezonderd een kleine toren achter de eerste brug (van het slot),
die een Valkenburgs leen is.
Loonse lenen p 114/15 2133.

1457 januari 26.
Johan Ansorge en Goedert Roffartz van Kessel, echtelieden,
Margaretha van Gymnich, weduwe van Johan van Broichausen,
vrouwe te Wickrath 1 , Hendrik van Kriekenbeck, drost, stadhouder te Wickrath, Elbert van Kessel genaamd Roffart, neef
van Goedarte 2 .
Brandts; Wickrath p 13/14.
1) Zegel tussen p 16/17;
2) "
"
p 36/37.

2134.

1457 januari 26.
Johan van Wickrath, leenman van Wickrath, bastaardzoon van
Johan van Broichhausen, heer te Wickrath.
Brandts; Wickrath p 13/14.
Zegel tussen p 32/33.

2134A. 1457 februari 5.
op sent Agathendach virginis
Willem van den Kirckhoff en Trude, echtelieden, dragen over
aan Lambrecht van Kruchten en Elisabeth, echtelieden, een
erfrente van 4 rijnsguldens uit twee huizen op de Swalmerstraat, gelegen tussen die van Geraert van Pardelar en Walraven Spoelmeker.
Oorkonders: Johan van Osen, richter, en Johan van Zuchtelen
en Bederick Hoefft, schepenen te Roermond.
Keverberg BB.
2135.

1457 februari 28.
Huwelijksverdrag tussen Reynart Schellart van Obbendorf, zoon
van de heer van Gürzenich en Aleide van Merode, dochter van

Scheiffart van Merode, heer te Hemmersbach.
Schloss Haag nr 4278.
2136.

1457 maart 21 .
Leenmannen van het Maasland spreken uit, dat volgens het
leenrecht van het Maasland bij deling van leengoederen
de oudste zoon het slot of de woning, indien het leengoed
is, verkrijgt met de gracht, valbrug, gerecht, laten, jacht,
boeten en gerecht, zonder daarover met de andere broers of
zusters te delen; hij moet de leenheer wel dienen zonder
kosten voor de andere broers of zusters.
De rest van renten, rechten, kapoenen en profijten moeten
gelijkelijk tussen alle kinderen gedeeld worden.
De graaf of zijn stadhouder mogen niet belenen dan in het
bijzijn van Loonse leenmannen.
Loonse lenen p 6/7.

2137.

1457 maart 21 (Maaseik)
Jacobus, graaf van Horn (Hurne) verheft land, kasteel, hoge
en lage heerlijkheid van Horn met mannen, rechten, inkomsten,
afhangen, zijnde een baronie in het land van Eycken (=Maasland). Idem: de heerlijkheid Cortessem.
Aanwezig: domicello Vincent graaf van Meurs, Joannes, heer
van Merode, Godefridus de Vlodorp, Johannes van Eynatten.
Wolters; Hornes annexes 19; Loonse lenen p 51/52.

2138.

1457 maart 25.
Arnold, hertog van Gelre, stelt zijn kamerling en raad Dirk
van der Horst in de bediening (van ambtman) in het land van
Kessel en ter Horst.
Nijhoff IV - 317.

2139.

1457 maart 26 - 1573 juni 21.
Achtereenvolgende beleningen met het erfmaarschalkambt van
Gelre:
1457
1459
1465
1473
1481
1515
1547
1557
1566

maart 26
augustus 4
mei 26
september26
juli 27

Herman van Boedberg;
Johan van Boedberg;
idem:

Cornelius van Boedberg;
Adriaan van Boedbergen na dode zijns vader;
september19 idem;
maart
april 18
; de minderjarige Cornelis van Boedberg Adriaanszoon;

1573 juni 12 : vernieuwt eed.
Schloss Haag 1506 - 1515.
2140.

1457 april 25.
Gerard, hertog van Gulik en Berg, en Gerard van Loon,
heer in Gulik, graaf van Blankenheim, treffen een vergelijk over de bestuursorganisatie van de stad Duren o.a.
inzake het wolle-ambacht.
Urkundenbuch der Stadt Duren nr 336.

2141.

1457 april 28.
des donresdages na den sonnendage beloken paesschen
Huwelijkse voorwaarden tussen Elbert van Eyll* wijlen Elbert zo-on. en Margriet van Titz Remboltsdochter; Elbert
brengt o.a. in erf en goed de hof opgen Rade (ingefctray,
Huis, t.z. van Geldern). IngeHray gaat naar hun dochter
Adriana, gehuwd met Adriaan van Boedberg van Huis Haag,
erfmaarschalk (Adriaan sterft 15-6-1510), waaruit Cornelis van Boedberg en Elbert van Boedberg, die Ingenray
erft en sterft 28-8-1561, gehuwd met Anna van Balveren,
waaruit kinderen.
Zegelaars: bruidegom, de vader van de bruid, Derick van
Tyegelen, Johan van Kypshaven, Wolter van Parle, Derick
van Parle, Johan en Derick en Johan Tilmanszoon van Eyll,
Gadert van Wijenhorst Willemszoon.
Scheres nr 1485; Kaul p 78/79.

2141A. 1457 april 30.
op sente philippus ind sente jacopsavont apostolorum
Harman van Buedberg, erfmaarschalk van Gelre, en zijn
moeder Johanna van Aepelteren zullen Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Wenemers van Heiden.
Scheres nr 1206.
2142.

1457 juni 10.
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broekhuizen,
ridder, erfhofmeester, heer te Loë en Geisteren, draagt
over aan Johan van der Masen de schuldbrief van' 300 overlandse rijnsguldens, waarvoor haar Godart van Harff, Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ridders, Godart
van Vlodrop en Gerard van Oederay uitstel hadden gegeven.
Maasgouw 1899 p 60.

2142A. 1457 .juni 15.
op sente vytzdach
Johan van Eyll Elbertszoon verkoopt aan Agnes van Bercke
een jaarrente uit zijn goed, die Ruitsche in het gericht
van Pont.
Medezegelaars: Loeff van Ysshem en Gadert van Wijenhorst.
Scheres nr 1390.
2142B. 1457 juni 15.
sente vytsdach
Elbert van Eyll Elbertszoon en Elbert Wynter zullen als
schuldenaren Agnes van Berck schadeloos houden en zorgen,
dat zij de van Johan van Eyll, broer van Elbert, gekochte
jaarrente ook zal ontvangen.
Scheres nr 1391•
2143.

1457 augustus 2.
Gadert van Kessel genaamd Roffaert, landscholtis van Kessel,
en schepenen van Sevenum, oorkonden, dat Dirk van der Horst,
ambtman 's lands van Kessel, namens Arnold hertog van Gelre
aan Mathijs van der Linden en Gertrude, echtelieden, van'
Venlo, verpandt 8 malder rogge 's jaars uit de hof Berchem
te Sevenum.
Maasgouw 1882 p 853/54.

2143A. 1457 augustus 2.
des anderen daigs nae sent petersdach ad vincula
Johan van Boickholt beleent als leenheer in aanwezigheid van
zijn leenmannen Willem van Beecke en Johan van Besel genaamd van Reide Mathijs Mercator met de tiend te Breyell,
die Stephen van Elssen vroeger aan Mathijs' vader Lambrecht
verkocht had.
Keverberg; Aldenghoor 86.
2144.

1457 augustus 17.
Derick van Pellant, gehuwd met de weduwe van Derick van der
Horst, verklaart, dat Johan van Broichusen uit de Winnekendonkse laten de hof te Groetendonk wederrechtelijk aan zich
heeft getrokken.
Schloss Haag nr 2068.

2145.

1457 augustus 21.
Vonnis van leenmannen van Gelre, waarin Willem van Broekhuizen tegen Dirk van Blitterswick in het bezit van de
halve heerlijkheid Horst wordt bevestigd.
Schloss Haag nr 2664.

2146.

1457.
Vincent graaf van Meurs komt met gezin en helpers voor de
stadspoort van Sittard en werd vriendelijk binnengelaten;
hij bezet terstond de poort en vraagt of men zijn verloren
gordel wil zoeken. Overwacht verschijnt een groot getal
ruiters en neemt de stad in. De burgerij wordt mishandeld,
geplunderd en op losgeld gezet; één burger wordt onthoofd.
Chronijk p 17/18.

2147.

1457.
Johan die Wilde, ridder, beleend met het Gelders leen het
dorp Groten Brogel met hoog en laag gericht, zijnde een
Guliks zadelleen, gelegen bij Bocholt in het land van Loon,
ontvangen ten Geldersen rechte.
Uitheemse lenen p 80.

2147A. 1457 - 1458.
Acten, waarin Johan van Eyll Elbertszoon acten van schadelooshouding ontvangt wegens borg staan bij derden:
1457 van Wilhem van Goir, ridder, en Beell van Obbendorp,
echtelieden, heer en vrouwe te Vronenbroek, wegens
bij Arndt van Pellant (Scheres 1392);
1457 van Arnt van Honzeler wegens bij Johan van Berenbroick
(Scheres 1593);
1458 van Sander van Eyl wegens bij Johan van Pellant (Scheres 1395);
1458 van Johan van Wyenhorst Willemszoon en Baetske Spede,
echtelieden, wegens bij Henrick op Boeckwijt, burger
te Venlo (Scheres 1398).
2148.

1457 - 1507.
Godart Gerardszoon (van Kessel) genaamd Roffaert, overleden
1507, scholtis van het land van Kessel 1457/62, 1492/1507,
huwt volgens contract 15 mei 1477 Baetse van Holtmolen Vullincksdochter; hij bracht ten huwelijk: de hof Oyen te Baarlo, groot 180 morgen, leenroerig van het Huis Broekhuizen,
de hof Molenhuys met koren- en oliemolen te Venlo, de borch-

stat en weide te Altkriekenbeek in het kerspel van Leuth,
de grote St. Antoniustiend in den Broeck onder Boxmeer,
voorts pachten en cijnsen.
Hij beklaagt zich op 11.-12-1482 bij de magistraat van Venlo, dat zijn hoeve Vinckenhof vóór de stad Venlo gelegen
ongeveer 12 jaren geleden op last van de stad was afgebroken en verbrand en vraagt schadevergoeding. Indien hem dat
geweigerd wordt, zal hij de schade verhalen op stad en burgers en de hulp inroepen van Willem van der Marck, zoon te
Arenberg, momber van het land van Luik en diens ritmeester
te Maaseik;
is medebezegelaar op Zondag na Pinksteren 1483 van de huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Baerlo genaamd Krieckenbeck en Godefrida Mercator. Idem op 10-2-1491 tussen
Goedert van Nyvenheim en Cathrijn Vinck. lijn kinderen:(A«*-£•**•*'
Gerard (volgt regest nr) , Hendrik, Willem, Elisabeth
huwde Jacob van Goyen, vermeld 1518.
Publications LXVIII p 14/152148A. 1458 januari 16.
op sente anthoniusavont des heiligen confessoirs
Harman van Buedbergh, erfmaarschalk van Gelre, en zijn moeder Johanna van Aepelteren zullen Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Johan van Buedbergh Janneszoon.
Scheres nr 1207.
2149.

1458 januari 26.
De vrijschepenen van de vrijstoel (=veemgerecht) Bodelschwingh stellen de abdis van St. Quirinus te Neuss in het
gelijk in haar geschil met Johan van der Donk inzake de halve tiend te Grefrath, die in 1448 tezamen met de Donkerhof
aldaar is verkocht.
Janssen; Grefrath p 96/97-

2150.

1458 maart 16.
up sent gertrudenavend
Sybrecht van Kessel en Margriet van Hompesch, echtelieden,
en Johan van Kessel, hun zoon, verkopen aan Willem van Holthuysen de halve hof en erf tgenen Broick, waarvan koper reeds
de andere helft bezit, met land, beemd, erf, houtwas, kerkgift, water, recht in de Maas, goed, gewin en gewerve, pacht,
tijns, gelegen in het gericht van Beesel.
Sybrecht en Johan, zoon, zegelen; namens Margriet zegelt Reyner van Brempt (Brumpt), haar schoonzoon (eydam).
Limburgs Jaarboek XII p 70; Bischoppelijk Archief portefeuille
117 - 5 B

2150A. 1458 maart 18.
des neisten saeterdaighs na dem sonnendage letare jherusalem in der vasten
Acte van Johan van Bell.ickhaven en Alyt van Eyll, echtelieden.
Medezegelaar: Henrick van Krieckenbeck.
Scheres 1394.
2151.

1458 april 8.
Burgemeesteren, schepenen en raad van Venlo verklaren, genoegen te nemen met de keus, door de gemeente gedaan, van acht
mannen, die de stad zouden helpen raden.
Op 11 mei 1460 bevestigt hertog Arnold dit.
Nijhoff IV - 327, 352.

2152.

1458 april 25.
Arnold, hertog van Gelre, verleent de stad Goch 100 morgen
heide (te ontginnen en te verkopen), gelegen voor de poorten van de stad.
Frankewitz p 244.

2153.

1458 april 25.
Arnold hertog van Gelre omschrijft de grenzen van het gerecht der stad Goch.
Frankewitz p 429/30.

2154.

1458 mei 8.
des manendage na dem sonnendag vocem jocunditatis
Richter en schepenen te Goch oorkonden, dat Jacop Mynsche
en Lysebeth, echtelieden, een bestaande jaarrente van 2 arnoldusguldens opdragen aan de burgemeesteren van Goch teneinde ten eeuwigen dage om 12 uur 's middags de klok van
het gasthuis of van de (parochie-)kerk te luiden.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882 p 92.

2155.

1458 mei 25.
Hendrik Ratinck, Johan van Polle, Jacob Medze, Johan van
Lomme Goetsenszoon, Marcelis van Beringen en Gerat van Giffen nemen van Margarete van Gymnich, weduwe van Johan van
Broekhuizen, en vrouwe van Wickrath, de tol te Venlo, Kessel en Broekhuizen, haar door de hertog van Gelre-verpand,
in pacht voor 14 jaren tegen 300 overlandse rijnsguldens
's jaars.
Venlo nr 860.

2156.

1458 mei 29.
Jacobus, graaf van Hom, heer van Corteshem, Altena, Montigny, Cranendonck, verheft in het kasteel Curingen, de
hoge en lage heerlijkheid en hof van Bouchout met mannen,
keurmeden, inkomsten, tienden, cijnsen, akkers, weiden,
molens, na afstand van Osto de Bunne, door Osto vroeger
verheven na dode van Joannes de Bunne en diens vrouw Philippa van Heinsberg.
Aanwezig: Godefridus de Vlodorp, de heer van Mettichoven,
Eukarius Beuss.
Wolters; Hornes annexes 21.

2157.

1458 juli 26.
Jacop graaf van Horn beleent in aanwezigheid van zijn leenmannen Goedert van Vloedorpp, heer te Leuth, Arnold van Merssen en Heinrick van Nuynhem, Dierich Steinmetzere ' , burger
van Roermond, als sterfman namens het gasthuis van Roermond
na verkoop door Gerard van der Steghe na dode Peter Neutkens, met 5 bunder land in de Leeuwenre Oe.
Keverberg; Aldenghoor 9*1» Slanghen p 143.
1) Steinbitser ?

2158.

1458 september 20.
Dirk Pollart genaamd Kraen verklaart, dat zijn zoon Dirk
Pollart de hoeve Hongerbruggen, die hij hem als huwelijksgift gegeven had, geruild heeft met Raets Bormans van Baexen tegen andere goederen.
Johan van Horne genaamd de Wilde, ridder, heer van Kessenich, als leenheer van de hoeve, staat het toe.
Habets; Thorn p 373.

2159.

1458 september 24.
Vertegenwoordigers van de hertog van Gulik en de graaf van
Blankenheim ter eenre en van de hertog van Gelre ter andere
zijde, verlengen het bestand tussen beide partijen tot St.
Gereonsdag 10 october 1464.
Onder de afgevaardigden van Gelre: Willem van Vlodrop (, erfvoogd van Roermond, drost vanMontfort), Jan van Arendale
heer te (Well), ridders, en Johan Hillen en Willem Kellener,
burgemeesters van Roermond.
• Nijhoff IV - 335.

2160.

1458 december 12.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt het ambt van voogd der
voogdij Geldern voor 600 rijnsguldens aan Zweder Balderik,

zoals die het gelost had van Sander van Egeren en 200 rijnsguldens extra had geschoten. Tractement is 30 rijnsguldens
's jaars te nemen uit de breuken.
Frankewitz p 430/31.
2161. 1458.
Johan van Eemberg, erfkamerheer van het stift Keulen, staat
de tienden in Straelen, hem toegevallen na dode zijns vader
Arnold van Hemberg en zijns tante Fia van Oirsbeck, weer af
aan de abdij Siegburg.
w Ar~
p nG A
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Frankewitz p 370.
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2162.

1459 januari 5.
Arnold hertog van Gelre belegert Venlo, waarin zijn opstandige zoon Adolf verblijft; hij stuurt Dionysius de Kartuizer
te Roermond een brief met het verzoek om gebed teneinde het
beleg met succes te kunnen volbrengen. Dionysius bemiddelt
tussen vader en zoon; verzoening wordt gesloten in october
1459. Tijdens een bijeenkomst te Geldern, waarbij Dionysius
en de prior van Gaasdonk aanwezig zijn, schenkt de stad beiden 1 vierdel wijn.
PSHAL XIX p 289/92.

2163.

1459.februari 1.
De stad Wachtendonk is wegens een betaalde som door de Kruisheren van Venlo aan de Kruisheren 5 malder rogge 's jaars
schuldig.
Publications XCII - XCIII p 364.

2163A. 1459 april 21.
des neisten saterdaighs na dem sonnendaige jubilate
Tilman en Johan van Eyll, gebroeders, zoons van Tilman, Johan van Eyll Berndtzoon en Heinrick van Barle, zijn Johan
van Asselt, bastaard, een som schuldig.
Scheres nr 1401.
2163B. 1459 mei 30.
des neisten goensdaighs na des heiligen sacramentzdach
Henrick van Crekenbecke en zijn vrouw Eylsa van Crekenbecke
geven Elbert van Eyll Elbertszoon kwijting wegens de verkoop
van -J der hoeve opgen Hegenwerde.
Scheres nr 675•

2163C 1459 mei 30.
des neisten goedensdaghes nae des heyligen sacramentzdach
Henrick van Crekenbeek en Eylsa, echtelieden, verkopen aan
Elbert van Eyll Elbertzoon -g- van de hof opgen Hogen Werde
in het kerspel Stralen, zijnde leen van de abt van Siegburg.
Johan van Lyevendaill en hun zoon Aernt van Crekenbeek
zullen koper schadeloos houden.
Scheres nr 1581 , 1583.
2164.

1459 augustus 22.
Willem van Sombreff, heer te Kerpen, en zijn zoon Frederik
beloven Arnold, hertog van Gelre, hem met 100 gewapenden
bij te staan tegen de ongehoorzame steden Nijmegen en Venlo en ontvangen daarvoor 70 rijnsguldens 's jaars uit de
tol te Zaltbommel, losbaar met 700, in leen.
Nijhoff IV 340.

2165.

1459 augustus 24.
Godart van Vlodrop, heer te Leuth, en Katharina van Wijnantsroide, geven kwijting van al hun vorderingen op graaf Johan
van Nassau, heer te Heinsberg, en dienB vrouw Johanna van
Heinsberg.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 559.

2166.

1459 october 12.
Uitspraak in de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre
en de hertogin (en zoon Adolf); arbiters namens het Overkwartier: Henrick van Meir, heer van (Stevens-)weert, Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, ridders, Johan van
Suchtelen en Heinrick Kellner, raadsvrienden van Roermond.
Wolters; Avouerie p 63/69.

2167.

1459 october 15»
Volgens scheidsrechtelijke uitspraak zal Adolf van Gelre
het gewand van die van Roermond en van Goch, dat te Lobith
in beslag genomen is, vrij geven.
Wolters; Avouerie p 72.

2168.

1459 october 24
(Brussel).
Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, beleent Jacoba
van Loon, dochter te Heinsberg ^ en haar zuster Maria van
Loon, gehuwd met graaf Johan van Nassau- bu<, • • i; » heer

van der Leek en Breda, als erfgenamen van hun broer Johan
(van Heinsberg), "bisschop van Luik, met Millen, Gangelt en
Waldfeucht.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 564.
1)(Rectrix van Thorn), overleden in het klooster Bethanië
bij Mechelen 3 maart 1466 (Habets; Thorn p LXIIl).
2169.

1459 november 2.
Arnold, hertog van Gelre, geeft pardon aan de stad Venlo,
die zich in de twist met zijn zoon (Adolf) aan diens zijde
had gekeerd.
Het pardon vindt plaats op verzoek van zijn broer Willem
van Egmond en gedeputeerden uit de vier kwartieren.
Medezegelaars: namens het kwartier Nijmegen o.a. Gijsbert
van Bronkhorst, heer te Batenburg en Anholt, Gerard, heer
te Culenborg, then Weerde en te Ewick, Eduaard, voogd te
Belle, heer van Haps;
****lr^
namens het kwartier Roermond: Henrick van Mheer, heer te
(Stevens)weerde, Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond,
ridders, en de raadsvrienden van Roermond, Johan van Zuchtelen en Henric Kelner;
namens: enz.
Venlo inventaris nr 35•

2170.

1459 november 23.
Overlijdt Mechtildis van Horn, abdis van Thorn 1 , 1397-1446;
zij schonk de Kruisheren van Roermond 10 gouden kronen voor
een jaargetijde.
Publications XC - XCI p 70.
1) Geboren in 1380 (Habets; Thorn p LXIl)

2171.

1459.
Godert van Kessel Vullinckzoon verheft het huis Leeuwen (Leven), de molen te Offenbeek en de visserij tegenover Besel
namens- Fye van Holtmolen ' genaamd van Buren
Publications XVI p 136/37.
,
,,
1) Leenregister Overkwartier p 103 geeft: Holthusen.("*Ajm<^ 1763J

2172.

1459.
Willem Gruter, burger van Roermond, wordt beleend met het
goed te Ophoven in het kerspel Orsbeck, Wassenbergs leen,
als erfgenaam van Johan Pollartz.
Gillessen nr 61.

2H3. 1459.
Willem Swederszoon van Broekhuizen verkoopt zijn 1/6 der
heerlijkheid Horst aan Derick van der Horst, die sedert
1457 ambtman van Kessel en half Horst was.
Maasgouw 1984 p 163.
2173A. 1459 - 1481.

Elbert

Yerklaringen van schadeloos houden ten behoeve van Eyll
Elbertszoon wegens borg staan:
1459 Johan en Wilhem van Eyll Tilmanssoene, gebroeders,
wegens bij Peter van Buedberghe;
1459 Johan van Buedberghe Janneszoon wegens bij Werner
Herincks;
1460 Johan van Buedberg, erfmaarschalk, en diens moeder
Johanna van Apelteren, weduwe van Johan van Buedberg,
erfmaarschalk, wegens bij Arnd van Oy, heer te Obbergen;
1461 van idem idem wegens bij Engelbrecht van Eyll;
1462 van Baetzke Spede, weduwe van Johan van Wijenhorst
en haar zoon Johan van Wijenhorst, wegens bij Willem
van Boidberg;
1481 van Johan Pyeck wegens bij Johan van Boedberg, erfmaarschalk.
Scheres nrs 1208/10, 1212/13, 1216.
2174.

1459 - 1519.
Anniversaria in de parochiekerk van Keyenberg:
- Michaël van Spenrath,vóór 1516;
- Wimar van Zours en Mechtilde van Spede, 1459Erkelenzer Lande 1964

2175.

vóór 1460.
Seger van der Horst verkoopt aan de Karthuizers. van Roermond het visrecht op de Maas, lopende vanaf het veer van
de erfvoogd in de Oude Maas, bevattende de linker (Horner-)
oever (op de rechteroever was het visrecht eigendom van de
Munsterabdij), gaande langs het punt van samenkomst van de
Oude en de Nieuwe Maas tot aan de zeven bunders of stenen
kruis bij Buggenum, ook genoemd het Buggenummer kerkhoofd,
bevattende de linker (Horner-)zijde. (De rechterzijde vanaf

de samenloop Oude en Nieuwe Maas tot dat punt in Buggenum
was van de drie heren van Leeuwen) Het visrecht was vermoedelijk verbonden met het bezit van Malberg te Buggenum.
Publications 109 P 166.
2175A. 1460 januari 22.
des neesten dinxdage na sente agnetendage
•*•

Bell van Obbendorp en van Goer, vrouwe te Yronenbroek., zal
Johan van Vyenhorst Willemszoon en Johan van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Griet van Coellen.
Scheres nr 1405-

•" r^crtA
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2176.

Gooi.

1460 maart 12.
st gregorius
Flytze, vrouw van Gelis Mans, ontvangt als Wassenbergs leen
de Hof te Effelt genaamd de Hof up den Berge; zij draagt die
over aan haar neef Gerard Verekens de Jonge.
Gillessen nr 63.

2177.

1460 maart 13.

!

Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, beleent Johan,
graaf van Nassau-Dietz-(Vianden, heer van Breda) met het
slot Millen en met Gangelt en Waldfeucht.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 581.
2178.

I46O maart 18.
dinsdag na gregoriusavond
Gerard van Oerode (Oerath) ontvangt als Wassenbergs"leen
de Hof te Effelt, die vroeger Gelis Mans bezat; onverkort
het deel van Doer Flytz.
Gillessen nr 62.

2179.

1460 april 8.
dinsdag na palmzondag
Aellart van Gore krijgt de Hof zo Haissenraid (Asenray)
als Wassenbergs leen ten behoeve van Willem van Gore;
hij doet afstand ten behoeve van de Karthuizers (van Roermond), die voortaan een sterfman zullen stellen.
Gillessen nr 65.

2180.

1460 april 20.
Leenrevers van Dirk van Meurs genaamd van Baere ten behoeve Johan graaf van Nassau-Saarbrücken (heer te Heinsberg)
wegens het goed te Karken, dat vroeger van Dirk Manus was
en nu van diensten bevrijd is.
Staatsarchiv Diisseldorf; Heinsberg Urkunden 582.

2181.

1460 mei 11.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart, dat, aangezien de
twisten met zijn zoon geheel beslecht zijn, hij de stad
Venlo alle boeten en misdaden vergeeft, die zij sedert
de vorige brief van pardon tegen hem mochten begaan hebben.
Venlo inventaris nr 56.

2182.

1460 mei 11.
Arnold,hertog van Gelre, bevestigt
nen, die burgemeesteren; schepenengezetenen- van Venlo overeengekomen
burgerij "to nutticheit ende orber

de benoeming van 8 manen raad, burgers en inzijn te ordineren uit de
der stat te helpen raden".

Venlo inventaris nr 57»
2183.

1460 mei 13.
Dederik van Oest draagt aan het kapittel van de H. Geest te
Roermond een jaarrente van 15 rijnsguldens over.
Schloss Haag nr 3845.

2183A. 1460 mei 13.
op sint servaesdach
Goedert van Voersenbeick Arntzon verklaart een overeenkomst
gesloten te hebben met Sander van Asselt en diens vrouw Barbara van Wachtendonck in verband met de goederen van wijlen
Reyner van Wachtendonck en Margaretha diens vrouw.
Zegelaars: Arnt van Wachtendonck en Heinrich van Wachtendonck.
Scheres nr 2080.
2184.

1460 mei 14.
Woensdag na st servaas
Tilman van Ophoven doet afstand van het goed, dat hij van
Drys van Matzerath had als Wassenbergs leen en laat het aan

Jan van Matzerath Sibzoon overdragen; deze laatste ontvangt het in leen mede namens medeerfgenamen.
Gillessen nr 66.
2185.

1460 mei 16.
vrijdag na st servaas
Dirck van Husshoven doet afstand van het Wassenbergs leen
genaamd geyn Hove 1 en laat het aan zijn broer Hendrik
overdragen.
Gillessen nr 67.
1) Vermoedelijk in Hoven bij Matzerath/Golkrath.

2186.

U 6 0 mei 27.
Gerit van Issem beleent Johan van Boedberg, erfmaarschalk
van Gelre, met Huis en slot Haag (ingen Haige) in het gericht Capellen, zoals zijn vader en grootvader Herman en
Johan daarmee beleend waren.
Schloss Haag nr 2109.

2187.

1460 juni 2

(Brussel)

Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, stelt Engelbrecht, zoon van Johan, graaf van Nassau-Dietz, (heer van
Breda), in het bezit van de lenen Millen, Gangelt en Waldfeucht, het slot Nirgena en de poerte van Stein "gegen die
Unsgrüsse der Gerhard von Loen".
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 584.
2187A. 1460 juni 3.
des neesten dinxdaighs na den heiligen pinxstdage
Scheiding en deling tussen Johanna van Apeltern, weduwe
van Johan van Boedberg, erfmaarschalk, en Aleyt Huen, weduwe van Sander van Boedberg, gebroeders.
Scheres nr 1211.
2188.

1460 juni 15

(Brussel)

Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, draagt Dirk van
Palant, drost te Valkenburg, op de lenen van de overleden
bisschop van Luik te belenen aan de nieuwe gerechtigden.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 585.

2189.

1460 juni 17.
maandag na st antonius
Sweder van Redinghoven, voogd te Wassenberg, wordt beleend
met het Wassenbergs leen de Hof te Myhl 1 , die van Engelsdorf had, met Huis, hofstede, bos, broek en akkers, groot
240 morgen.
Gillessen nr 68.
1) Is Hof zur Klee.

2190.

1460 juni 24.
st jan baptist
Jennes Wynckens van Effelt draagt zijn Wassenbergs leengoed de Hof te Ophoven ie Orsbeck over aan zijn zoon Philips.
^
Gillessen nr f] .

2191.

1460 augustus 19.
st bernardsavond
De gebroeders Gerard en Willem Roesen, bezitters van de
Rozenhof (alias Hansenhof, oorspronkelijk deel van de hof
van Leuth) verklaren, aan de Kruisheren van Venlo een
huis, hof c a . en 50 morgen land te hebben verkocht.
Kempen-Krefeld 1962 p 177.

2192.

1460 september 21.
Hendrik van Kessel "* deelt met zijn 7 zonen na de dood van
hun moeder zijn goederen.
Tegenwoordig: de vrienden en magen: Vullinck van Kessel,
Alart van Kessel, Johan van Baerle en Sijbe Luebe van Kaldenkirchen, ooms, neef en zwager.
De zonen zijn: Godart, Paulus priester, Willem priester,
Peter, Hendrik, Vullinck en Johan.
Alart van Kessel en Sijbe Luebe hebben geen zegel; namens
hen zegelen: Lens van Sleverdeven voor diens neef Alart
en Arnt Spede inghen Aldenhoeve (Kaldenkirchen) voor Sybe.
Maasgouw 1897 p 36.
1) Zou broer zijn van Vincentius Segerszoon van Kessel, en
zoon van Aleidis van Furth.

2193.

1460 september 30.
Arnold, hertog van Gelre, staat zijn leenman Engelbert van
Brempt, ambtman te Straelen, toe ten behoeve van diens
vrouw Aleid Schenk van ïïydeggen lijftocht te stellen op

het Huis Vlassrait rnet tussen 20 a 30 mannen, kar, oliemolen, visserij, de laten te Aldenhaven in de voogdij van
Geldern, leengoed van de hertog, en ook op de pandsom op
het ambt Straelen, met recht een goede ambtman voor de hertog te stellen.
Aanwezig leenmannen: Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ridder, Scheiffert van Merode, heer te EeffleEsb*reh,-^
Dirk van Oist en Willem van Holthuysen.
Prankewitz p 431/32.
2194.

- ^ /w-toei ^yr- S \\Ü<^AJVÓ^[, ScKjL^Mpjvi
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1460 november 6.
Willem van Goer, ridder, draagt de heerlijkheid Vroonbroek
aan hertog Arnold van Gelre op om de belening te verwerven
voor zijn schoonzoon Dirk van Bronkhorst en Batenburg.
Getuigen: Alert van Goer, Sander van der Eger, Gadert Fransoys van Nijrsdom.
Nijhoff IV - 354.

2195.

1460.
Randerather leen in Dremmen, Heinsbergs leen groot 58-g- morgen; eerste vermelding 1460.
Selfkantkreis 1958 p 12.

2196.

1460.
Huwelijksverdrag tussen Johan van Eyll Swederzoon en Druytgen van Kriekenbeck genaamd Sporen, dochter van Johan en
Reynart van Kriekenbeck.
Schloss Haag nr 1358.

2197.

1460.
Maria van Schoonvorst, vrouwe van Elsloo, verkoopt na de
dood van haar zuster Margaretha ook vrouwe van Elsloo
(haar deel van) Cranendonk en Eindhoven aan Jacob graaf
van Horne, heer van Altena, Montigny en Cortessem, die op
30-11-1457 het gedeelte van Jan, heer van Haubourdin, in
Cranendonk en Eindhoven,reeds gekocht had.
Klaversma p 69; Publications XI p 287.

2198.

1460.
Het klooster van St. Elisabethsdal te Nunhem bouwt een
nieuw dormatorium en refter,
Schutgens; St. Elisabethsdal p 284/85.

2199. 1460.
Rut Volkens krijgt 8 morgen beemden als Wassenbergs
leen in het kerspel Steinkirchen genaamd de beemden
van Hyns van Golkrath.
Gillessen nr 70.
2200. 1460.
Hendrik van ghen Auwe van Ophoven beleend met deel van
de Hof te Ophoven , Wassenbergs leen, die aan de zuster
van Jennes Wynkens behoorde en waarop Hendrik een pandschap had.
Gillessen nr 64.
2201. 1460.
Een lijfgewinsplichtige klaagt bij schepenen van Grefrath,
dat zij haar goed recht zal vragen van haar lijfgewinsheer
door diens laten, schepenen en naburen; schepenen van Roermond, die in hoofdoordeel daarover wijzen,noemen vervolgens wel schepenen en laten, doch spreken niet over naburen.
Janssen; Grefrath p 39.
2202. 1460.
Godert van Wylich, genoemd 1440, ridder 1467/70, in 1460
als erfgenaam van Aleid van Baersdonk, beleend met de halve heerlijkheid (Grubben)Vorst, het goed te Baersdonk aan
beide zijden van de Maas, alles in het land van Kessel.
Zijn achterkleinzoon Christoffel II van Wylich, heer te
Vorst, Baersdonk, Wamel en Gronstein (1555/92) koopt de
heerlijkheid Lottum aan de Maas.
Maasgouw 1898 p 64.
2202A. 1460.
Johan van H/ömhürrg en Lysbeth Spede, echtelieden, verkopen
alle keurmeden, accijns, renten, cijns enz. te Kempen aan
Johan Smalbroich en Dude, echtelieden.
Scheres nr 858.
2202B. 1460 - 1462.
Acten van schadeloos houden ontvangen door Elbert van Eyll
(Elbertszoon) wegens borg staan bij derden:
1460 van Arndt van Pellant wegens bij Stynken Gruenwaltz
(Scheres 1406);

1460 van Johan Schenck van Nideggen wegens bij Johan van
Pellant en Loeff, echtelieden. (Scheres 1407);
I46O van Henrick van Hoenseler wegens bij Herman van Hertevelt en Henric van Pleze.(Scheres 1408);
1460 van Adaem Tzegenhagen genaamd van Anstell en Christina van Asselt, echtelieden, wegens bij Heinrick
Honnen en Beel, echtelieden, (Scheres 1409);
1461 van Margrieta van Gymnich, vrouwe te Wickrath, wegens
bij Gadert Pransois van Nyrsdom. (Scheres 1410);
1461 van Sweder Balderick, voogd van Geldernland, en zijn
moeder Elisabeth Balderick wegens bij Derick Puffen
genaamd Sluetels. (Scheres 1411);
1461 van Sander van Eyll en Gerit ingen Schiet, echtelieden, wegens bij Johan van den Keildonck; medezegelaar Gerit van Hoenseler. (Scheres 14-1 3) »
1462 van Arndt van Pellant wegens bij Gadert van Wyenhorst.
(Scheres 1414);
1462 van Gadert van Wyenhorst wegens bij Loeven van Hoenseler, weduwe van Johan van Pellant en bij Sweer van
Pellant. (Scheres 1415);
1462 van Johan van Aerendaill, ridder, drost te Geldern,
heer van Well en Rheydt, wegens bij Arndt van Hoenseler Goessenzoon. (Scheres 1416);
1462 van Johan van Eyll Tilmanszoon wegens bij Loeff van'
Isshem. (Scheres 1417)
2203.

1460 - 1463.
Johan IV, heer van Merode en Petersheim, ridder, staat 3
maal borg voor Jacob, graaf van Hom.
Domsta I p 132.

2204.

1460 - 1464.
Johan van Hemberg<en Lisbeth Spede, echtelieden, kopen de
helft van het Huis Velde bij Kempen, waarvan zij de andere
helft reeds bezitten, I46O; en het Gelders leen Vuyckershof genaamd Gelyn tomerhof in ambt Kempen, 1464 augustus 28,
Frankewitz p 371.

2205.

1460 - 1797.
Beleningen van de cijnshof van Aldenhoven en 1/3 van de
grote en kleine tiend te Heithuyzen, zijnde groot leen
van Horn (ook Ruytershof, molen en boerderij te Loë) o.a.
families Steek, van der Horst, Dirk van Meurs, bastaard,
Overlacker, Holtmühlen en St. Elisabethsdal.
Publications LXV p 418/20.

2205A. 1461 .januari 26.
up den maenendach nest na sent pauwelsdage conversio
Bernt Daem, Johan van Eyll Berntszoon, Johan van Eyll Tilmanszoon en Jacob Hasselman, zijn Gort Speden Johanszoon
geld schuldig.
Medezegelaar: Derick van Parle.
Scheres nr 1412.
2206.

1461 februari 2.
Jacob, graaf te Horn, geeft een schuldbrief van 5.000 gulden aan Godart van Deynsbur; verscheidene personen staan
borg o.a. Johan, graaf van Nassau, heer te Beinsberg.
Staatsarchiv Düseldorf; Heinsberg Urkunden 604A.

2207.

1461 maart 13»
Arnold, hertog van Gelre, verpandt het schoutambt van Wetten en Kapellen aan Arnt van Pellant voor 350 rijnsguldens
na aflossing van het pand aan Henrick van Honseler.
Frankewitz p 432/33; Nijhoff IV - 359.

2207A. 1461 maart 24.
op onser liever vrouwenavont annunciacio
Wynand Spede en Jacob, echtelieden, en Theus, hun zoon,
verkopen aan Sybrecht van Brey een morgen lijfgewinsland.
Scheres nr 653.
2208.

1461 mei 16.
Arnold, hertog van Gelre, belooft de bezitters van het
leengoed Holtmoelen, Johan en Otto van Holtmoelen, een
goed leenheer te zijn, zoals voor andere ridders en knapen van het land.
Schloss Haag nr 3187.

2209.

1461 mei 21.
Godfried van Vloedorp, heer van Leuth, en anderen, scheidsrechter in een geschil tussen de abdis van Thorn ter ener
en Jacob, graaf van Horn, en enige kanonikessen van Thorn,
ter andere zijde.
Habets; Thorn p 374/76.

2210.

1461 juni 2.
Pius II, paus, draagt de bisschop van Luik op, toestemming
te verlenen voor de oprichting van een Minderbroedersklooster te Weert.
Pompen p 115.

2211.

1461 juli 18.
Maria van Bourgondië, hertogin van Kleef, gravin van der
Mark, gekozen scheidsrechter tussen haar schoonzoon, hertog Arnold van Gelre, en de stad Venlo, doet uitspraak, dat
alle vete, oorlog en geweld tussen partijen zullen ophouden
en gezoend zijn; de ontnomen goederen en renten dienen teruggegeven te worden, de oude schepenen weer in hun ambten hersteld, de sleutels van de stadspoorten zullen de schepenen
weer hebben; de 8 raadslieden mogen echter op iedere poort
een slot hangen en de sleutels bewaren. De klachten van de
stad wegens het door de hertog tegen Venlo opgericht bolwerk zullen worden onderzocht en in een volgende bijeenkomst
beslist.
Venlo inventaris nr 58.

2212.

1461 augustus 3.
Jacop/beveelt drossaards, schouten en alle andere overheidspersonen en onderzaten van het land van Weert en Kranendonck,
doch vooral die van Weert/Sede te werken aan het in opdracht
van hem en van de hertog van Brabant verzamelen van gegevens,
die moeten dienen om een minnelijke schikking te vinden in
de geschillen over grondbezit tussen de inwoners van Weert,
Nederweert en die van Budel, Maarheeze en Someren.
de Win, regest 14.
/—graaf te Horn, heer te Altena, Kortessem, Montigny en Kranendonck.
fZ. en Budel.

2213.

H 6 1 augustus 16.
zondag na st laurentius
Hendrik Udemann beleend met Wassenberger leen Forstergoed
in kerspel Kleingladbach, nadat Gerard van Strijthagen daarvan afstand doet; Strijthagen blijft leenman voor Bockelergoed.
Hendrik ontvangt het goed met cijnsen, kapoenen, keurmeden,
hoenders en pachten.
Gillessen nr 69.

2214.

1461 september 4.
(XOUM£E:)
Maria van Bourgondië, hertogin van Kleef enz., doet nadere uitspraak (zie regest 1461 juli 18 nr 2211) na partijen gehoord te hebben, dat de stad haar volle privilegiën
en vrijheden weer zal mogen gebruiken, zoals zij ze vóór
de vete met hertog Arnold van Gelre gebruikte, doch, dat
de stad daarvoor aan de hertog 2.000 overlandse rijnsguldens zal betalen in handen van gemelde hertogin, die ze
de hertog niet zal uitbetalen dan nadat het bolwerk en
blokhuis tegen Venlo geslecht zullen zijn.
Venlo inventaris nr 59»

2215.

H61 september 14.
Johan, graaf van Nassau, heer van Heinsberg, zal Godart
van Vlodrop, heer te Leuth, 1.000 gulden terugbetalen.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 623A.

2216.

1461 september 25.
Huwelijkse voorwaarden tussen Eva, dochter van wijlen
Dirk van Linnep en Elisabeth van Sayn-Wittgenstein, en
Frederik, jonggraaf van Neuenahr; Eva brengt o.a. in
goederen te Arsbeck en Rödgen en de molens.
Quadflieg p 47.

2217.

1461 october 1.
Graaf Johan van Nassau, heer van Heinsberg,
van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond,
houden wegens borg voor 1.000 gulden en 100
geld.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden

zal Willem
schadeloos
gulden hand624.

2217A. H61 october 16.
sent gallendach
Stass die Rouver, pastoor van (Maas-)bree, verklaart voor
schepenen aldaar, dat wijlen Derick van de Wijer en Hadewich, echtelieden, gedurende hun leven hem kamp en erf genaamd Heylar verpacht hadden voor 3-g- malder rogge 's jaars.
Medezegelaar: Goert van Kessel genaamd Roffart, landscholtis van Kessel.
Scheres nr 642.

2218.

1461 october 22.
Arnold, hertog van Gelre, oorkondt, dat Sweder Balderik
rekening gedaan heeft over het ambt Goch; de hertog blijft
hem 1.800 oude schilden schuldig.
Frankewitz p 434.

2219.

1461 october 22^jAorri ri)

Sweder vanBarick b e l o o f t h e t ambt (van d r o s t van Goch),
dat hem door z i j n huwelijk met Agnes van Evervelde , weduwe van Johan van Brempt, t o e g e v a l l e n was, getrouw t e
bewaren.
Nijhoff IV - 364.
2220.

1461 november 3.
Mathias Roeffert de Venlo ingeschreven als student aan de
unversiteit van Keulen.
Maasgouw 1898 p 24.

2221.

1461 november 29.
2
Huwelijkse voorwaarden tussen Godart
van Bocholtz, zoon
van Arnold en Johanna van Goer, en Eva van den Horrich ,
dochter van Gillis en Elisabeth van Breede:
- de bruid brengt o.a. in de hof te Kessel-Eyk, zoals haar
moeder ten huwelijk bracht, leenroerig aan de abdis van
Munsterbilzen (Eva had 4 zusters: Margaretha en Helwig,
nonnen te Susteren, Maria, non te Houthem-St. Gerlach,
en Elisabeth *t a i e levenslang huis en erf te Roermond
zou bezitten).
- Zegelaars namens de bruidegom: Willem van Bocholtz, proost
te Bocholtz, Alart van Goer, Peter van Eggenraed;
- namens de bruid: Tzyts en Johan van den Horrich en Peter
en Sibrecht van Breede, gebroeders.
Maasgouw 1897 P 80, 83.
1) Overleden 14-8-1483.
2) Elders ook genaamd Arnold, overleden 24-8-1483; uit zijn
huwelijk:
a) Arnold, heer te Breberen, drost van Kessel, 1503, huwt
Johanna van Merwijck te Kessel, dochter van Willem en
Margaretha van der Donck;
Johanna was weduwe in 1538
en overleed 21-9-1550.
b) Reinier erft in 1483 de hof te Kessel-Eyck,- heer te Horst
in 1503, overleden vóór 14-8-1538;

4e
^
Uit dit huwelijk: Herman van Bocholtz, verkrijgt bij erfdeling 28-3-1545 de hof te Kessel-Eyk; hij was landdrost te Zutphen;

T
c) Godart, overleden 1 532,<2f*wUA*«sl/vw«4 '^-c^rueATO^W Ö W > C & V « A C I , 4t
3) Overleden 26-9-1528, gehuwd met Willem van Vriemersheim,
drost van Kriekenbeck en Erkelenz.
2222.

1461 december 1 .
dinsdag na st catharina
Johan van Vischenich draagt zijn Wassenbergs leengoed het
Panhuis te Baal met opstallen, bos en hout, op aan Johan
van Redekoven, die beleend wordt met toestemming van Daem
van Belle.
Gillessen nr 72.

2223.

1461.
Wessel van Loë, sedert 1461 bezitter van het Huis Wissen,
die zijn vader Johan van Loë voor 9*450 overlandse rijnsguldens gekocht had van Anna van der Straten, weduwe:
1 0 van Johan van Broekhuysen, heer te Loë en Geysteren,
„ overleden 1451, en later
2
van Sweder Balderik, overleden 1473.
Frankewitz p 305.

2224.

1461.
Verdeling van het herengoed, laathof Aldenhoven met onderhoven, cijnskaart, korenpacht en tienden te Heithuyzen.
Maasgouw 1880 p 289.

2225.

1461.
Johan van Mirlaer, heer van Milendonk, koopt de Herdingerhof in de Maximinstraat te Keulen.
Milendonk p 16.

2226.

1461.
Lijst der steden, rijksheerlijkheden en schepenbanken, die
in hoger beroep zijn gegaan of ten hoofde gingen bij de
schepenstoel te Aken sedert 1400:
- o.a. in de Meyerij van 's Bosch; Budel, Boxtel, vrijheerlijkheid Bycht (=0bbicht), Beegden onder graafschap Horn,
- "Boel" in het land van Horn, vrijheerlijkheid Elsloo op
de Maas, Grevenbicht, Kessenich over de Maas, Leudt, 0bbicht, Petershem, Stein, Sittard, aAiÉ-fet Thorn, Wessem,
"Werdt" aan de Maas (=Stevensweerd).
PSHAL

XXIV p 163/64.

2226A. 1462 april 26.
des manendages nae sente marcusdage ewangeliste
Derick Schinck van Nydeggen, heer te Arcen, Afferden en
Walbeek, beleent Hubrecht van Hushaven met het goed, dat
Gerit van Stalbergen in leen had verkregen van wijlen Johan van Bueren, heer te Arcen, zijnde tienden, tijnsen en
pachten in de heerlijkheid Well, uitgezonderd het recht
van de molen, als een pondig leen te verheergewaden met
15 overlandse rijnsguldens.
Aanwezig: de Gelderse leenmannen Arnt Vinck en Henrich
Schinck.
Keverberg CB.
2227.

1462 mei 28

(Brussel)

Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, velt een scheidsrechterlijke uitspraak in het geschil over de nalatenschap
van Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, tussen:
1) graaf Johan van Nassau-Dietz, gemaal van Maria van LoonHeinsberg;
2) Johan graaf van Nassau-Saarbrücken, gemaal van Johanna
van Heinsberg;
3) Willem van Loon, heer van Gulik en graaf van Blankenheim;
4) Jacoba van Loon-Heinsberg (abdis van Thorn).
De helft van Millen, Gangelt en Waldfeucht valt Willem toe;
de andere helft Johan graaf van Nassau-Saarbrücken onder
voorbehoud van 16.000 gulden pandsom.
De helft van de heerlijkheid Lumpmele is voor Jacoba en de
andere helft valt in drieën, waarvan Jacob nog 1/3 krijgt
en de graaf van Nassau-Dietz 1/6 van het geheel en ook de
graaf van Nassau-Saarbrücken erft 1/6 van het geheel.
Dezelfde deling vindt plaats met de heerlijkheden Steyn en
Merckenhove.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 643.
2228.

1462 mei 29.
Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, ziet af van de
betaling van 8.000 gulden pandgeld, nadat graaf Willem van
Blankenheim hem leenhulde voor de helft van Millen, Gangelt
en Waldfeucht heeft gedaan.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 644.

2229.

U62 .juni 30.
woensdag na petrus en paulus
Gerard Wolters beleend met het Wassenbergs leen, zijnde
zijn deel in het leen van Johan van Matzerath met 10 morgen land, die hij van Peter van Swalenberg krijgt; Gerard
bezit nog 2 morgen van dit leen.
Gillessen nr 73.

2230.

1462 october 31.
Voor richter en schepenen van Venlo verkoopt Margriet Vinck
met medeweten van haar kleinkinderen Elbrecht en Godert van
Kessel genaamd Hoffart en Mechtildis, vrouw van Elbrecht,
aan Jan van Stalbergen en Elisabeth van Huremunde, echtelieden, een erfrente van 12 schellingen, gaande uit het
huis Stalberg bij Venlo.
Publications LXVIII p 14.

22

31.

1462 november 24.
Schepenen van stad en ambt Kempen geven op vordering van de
aartsbisschop van Keulen en de heer van Huls een attestatie
over het gerechtswezen in de heerlijkheid Huls; o.a. de
aartsbisschop zet in Huls een voogd, die in het gericht bij
de schout als zwijgende richter zit; de heer van Huls stelt
schout en schepenen, van wie twee lieden van de aartsbisschop te Huls op hun erf en goed zitten; van de boeten en
breuken krijgt de aartsbisschop 1/3 deel; enz.
Kempen-Krefeld 1971 p 71/72; 1968 p 150 noot 25.

2232. 1462.
Geschil tussen de voogd van Wassenberg en de drost van Heinsberg over een griend in de Roer op de grens van beide landen.
Ridderschap en leenmannen van Wassenberg geven kleernis van
recht, te weten Willem van Vlodorp, ridder, Gerard van Ghoir,
Daem van Belle, Goetschalck van Mutzen, Reynart van Gryttern,
Adriaen van Broeckhuizen,(ridder,j Sander van Eyle, Gerart van
fOderode, Gerart van Parle, Emont van Bairle.
Erkelenzer Lande 1971 p 98-104.
2233. 1462.
Goedart Dobbelsteyn van Doenrade treft schikking over de verdeling van zijn nalatenschap tussen Bela van Lieck, dochter
van zijn eerste vrouw uit eersten bedde, en haar zonen Steven

en Godart van Lieck en zijn zonen uit tweede, bedde met
Katharina van Ghoer, genaamd Willem van Dobbelsteyn, heer
te Haeren, en Aert van Dobbelstein:
Bele c.s. krijgt Doenrade c a . en de huwelijksgemeenschap
tussen Goedart en zijn eerste vrouw 2/3 van 19 bunder land
te Doenrade, -g- van het gereed goed te Doenrade.
Bela zal haar stiefmoeder 100 rijnsguldens ineens uitkeren.
Maasgouw 1892 p 43/44.
2233A. 1462 - 1467.
Acten, waarin Elbert van Eyll (Elbertszoon) schadeloos wordt
gehouden wegens borg staan bij derden:
1462 van Arndt van Hoenseler Goessenzoon wegens bij Gadert
van Wijenhorst Wilhelmszoon. (Scheres 1418);
1462 van Sander van den Eger wegens bij Engelbrecht van Eyle.
(Scheres 1419);
1463 van Johan van Eyll Tilmanszoon wegens bij Johan van Asselt, bastaard. (Scheres 1421);
1464 van Arnt van Hoenseler Goessenzoon wegens bij Johan van
Hembergh, ridder, erfkamerheer van het aartsstift Keulen.
(Scheres 1422);
1465 van Steven en Loeff van den Egeren, gebroeders, zonen
van Sander, en Sander van den Egeren wegens bij Johan
van Wyenhorst genaamd ingen Schiet en Guesele van Groll,
echtelieden. (Scheres 1423);
1466 van Johan van Eyll Tilmanszoon wegens bij Kairl van Pellant. (Scheres 1426);
1467 van Werner Schieffart van Merode wegens met Derick van
Bronkhorst en Batenburg bij Kathryn van Hertevelt en
Vrieske van Yshem, gezusters. (Scheres 1427);
1467 van Adolf hertog van Gelre wegens bij de hertog van
Kleef, Adolf's oom. (Scheres 1429);
1467 van Sweder Balderich, ambtman te Goch, wegens bij Jorys
van Bernsbergh genaamd van der Wachscheiden. (Scheres1430)
1467 van Sander en Claiss van den Egheren wegens bij Gerit van
Beicke. (Scheres 1431).
2234-

1463 februari 1.
donderdag na paulus conversio
Eduard van Redinghoven beleend met de Hof te Bissen onder
Doveren, Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 74.

2235.

H 6 ? februari 16.
Arnold, hertog van Gelre, is de stad Erkelenz 400 rijnsguldens schuldig en verpandt daartoe aan de stad de 35 malder weit, die de stad hem als "molenweit" jaarlijks schuldig is.
Nijhoff IV - 377.

2236.

1463 februari 26.
Adolfj zoon van Gelre, verzoekt de keukenmeester Derich
van Oest in Arnhem te verschijnen op 5 maart om met ridderschap en steden te verhandelen over inwilliging van
een som geld.
Schloss Haag nr 1473-

2237.

1463 maart 1.
dynsdach nae den sondage innocent (=invocavit ?)
Johan van Arendail, (ridder), heer te Well en te Rheydt,
geeft wegens trouwe dienst aan Heinrich van Langen het
goed Boedingen in Well in het kerspel Bergen met 140 morgen land, beemden enz., dienst- en schatvrij.
Limburgs Jaarboek XII p 129.

2238.

1463 maart 5.
Wolter van Asselt, die door het convent van Siegburg is
benoemd tot schout en ambtman te Straelen (over de goederen van het convent), na dode zijnsvaders, verklaart, geen
opvolgingsrecht op die functie te hebben gehad.
Medezegelaars: verwanten en vrienden: Zander van den Egeren, Henrick van Kriekenbeck, Gadert Pransoys van Nerssdom.
Prankewitz p 435«

2238A. 1463 maart 26.
des nyesten daiges nae onser liever vrouwendach annunciationis
Johan van Asselt, bastaard, verklaart, dat Elbrecht van
Eyll Elbertszoon en Diederik van Eyll Sanderszoon de jaarrente van 3 malder rogge, die zij hem jaarlijks betalen,
mogen uitkeren op St. Maarten in Neukirchen.
Scheres nr 1420.
2239.

1463 april 23 en 1477 maart 9.
Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, en Caecilia van Elderen, echtelieden, verpanden hun hof te Asselt,

visserij en Maasgriend aan het klooster van St. Hieronymus te Roermond.
Schloss Haag; Asselt nr 251.
2240.

1463 augustus 13.
Adolf, hertog van Gelre, vordert Derich van Oest op, zich
gereed te houden voor het uitvoeren van dienst.
Schloss Haag nr 1474.

2241.

1463 october 2.
Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd van Roermond, zal Arnold van Wachtendonck de Jonge, die voor hem garant staat
bij Floris van va« Mirlair voor 400 overlandse rijnsguldens en 400 malder rogge,schadeloos houden.
Maasgouw 1893 p 94.

2242.

1463 october 27.
Scheiding en deling der goederen tussen de echtelieden Dirk
van Tegelen en Margriet, eerder weduwe van Godert van Nyyenheim ter ener, en Johan van Nyvenheim en Gertrude Roesen,
echtelieden, ter andere zijde.
Getuigen: Johan Spede van Langeveldt, Johan van Osen, Willem Vaesszoon, Gerard Roessen, Vullinck van Holtmolen, Vullinck van Kessel.
Venlo inventaris nr 1870.

2243.

1463 november 12.
Johan van Arendael en zijn huisvrouw staan Dirick Beumer,
priester, de mater en zusters van het huis, waar zij nu
met toestemming van de oorkonders in het dorp Well wonen,
toe, 4 morgen land te verwerven en daar een huis (=klooster) te bouwen voor maximaal 25 zusters.
De 4 morgen zijn schat- en dienstvrij en mogen door de gemeente en inwoners gebruikt worden; tevens mogen zij een
kapel bouwen en laten inwijden; een mis van commendatie
zal gesticht worden ter nagedachtenis van Salentin van
Arendail en Machteld, echtelieden, Roelman van Arendaill
en Alet, echteliedenf*hun beide kinderen,^Johan heer te
Rheydt en Gurt, echtelieden^VÏI'erritt heer te Rheydt en
Baetz, echtelieden, en hun beide kinderen.
Limburgs Jaarboek XII p 130.

2244.

1463 november 17.
(Adolf) hertog van Gelre vraagt Derick van Oest, raad en
keukenmeester, zich op 20 november naar Montfort te begeven om de grens tussen Gelre en Heinsberg te bepalen.
Schloss Haag nr 1475.

2245.

1463 december 2.
Adolf, hertog van Gelre, vraagt zijn raad en keukenmeester
Derick van Oest zich direct naar hem te Grave te begeven
om met hem over enige zaken te spreken.
Schloss Haag nr 1476.

2246.

1463 december 23.
des naasten frijdages nae sinte thomasdach apostel
Heinrick heer te Gemen en te Wevelkoven belooft Johan van
Arendaill, ridder, heer te Well en te Rheydt, met halfvasten e.k. 40 overlandse keurvorstelijke rijnsguldens te betalen.
Limburgs Jaarboek XII p 128/29.

2247.

1463.
Erfdeling tussen Derick Schenk van Nydeggen, heer te Afferden, Walbeek en Arcen, en Aelheit van Buren, echtelieden,
èn Johan Hoen van dem Broick, heer te Velroux, en Maria
van Buren, echtelieden, van de nalatenschap van de overleden Johan van Buren, heer te Arcen, en Aleid van Arendail.
Schloss Haag nr 1045.

2248.

1463.
Henri van den Griende als bezitter van de hof de Spiecken
te Swalmen betaalt cijns aan het cijnshof van Asselt.
Publications VIII p 437; Steffens p 315Op 21-7-1650 door Jan Renier Hoen de Cartils als man van
Johanna Maria van Merwick, Catharina van Merwick en Willem
van Merwick van Kessel verkocht aan Henri van Dursdael, gehuwd met Ermgarde van Holthuysen; hun kinderen worden op
Spiek geboren. Het goed vererft via Anna Maria van Dursdael,
gehuwd met kapitein Anselme Everhard op hun kinderen, die
het op 6-3-1718 voor 3.500 daalders verkopen aan Martin Helmans en Anna Marie Langle van Roermond "hun huys genaempt
de Spiek met alle sijne ab- en dependentiën onder die jurisdictie van Swalmen ende Asselt gelegen, met sijne wyers,

moeshoff, boomgaerd; item den vorhoff met all sijne grachten, brouwgetouw, voirts alle landerijen soo ackerlanden,
bosschen, torfbroecken ende bembden. Item den hoff gênant
den Mouthagen".
De erfgenamen Helmans verkopen het in 1725 a an Frederik
Jacob Herman van Zuydtwijck baron van Hagesteyn; deze pretendeert deswege het jachtrecht in Asselt en Swalmen te
hebben. Het Hof van Gelre beslist op 26 mei 1732 op de
klacht van de markiezin van Hillenraad, dat dit jachtrecht
slechts gold op het Swalmerbos. In 1726 had Spiek een toren
en dubbele grachten; Nederhof en tuin bereikbaar met een
ophaalbrug.
2249-

1463.
Rekening van de hertogelijke keukenmeester Dirk van Oest
te Hillenrade.
Schloss Haag nr 3702.

2250.

1464 maart 3.
Derick van Oest verkoopt aan Jacob Tessers een erfrente
van 21 rijnsguldens, gaande uit de tol te Asselt.
Schloss Haag; Asselt nr 271.

2250A. 1464 maart 6.
Voor schepenen van Kessel en Helden staan Arnolt van Breydenbaendt genaamd van Lamerstorp en Mett van Wysschel, echtelieden, Willem van Kessel en Gerarda van Broichhuyssen,
echtelieden, toe, de aan eerstgenoemden verkochte hof aengen Broick weer in te lossen met 324 bescheiden overlandse
rijnsguldens.
Medezegelaar: Thijs van Kessel Janszoon namens schepenen
bij gebrek aan eigen zegel.
Keverberg; Aldenghoor 96.
2251.

1464 maart 8.
donderdag na oculi
Willem van Kessel* en Gerarda van Broichusen, echtelieden,
verkopen aan Arnold van Breydenbaent genaamd Laemerstorp
en Mettel van Wysschel, echtelieden, de hof tgen Broeck.
Namens schepenen van Kessel en Helden zegelt Thijs van
Kessel Johanszoon.
Publications XVI p 108.

2252.

1464 april 8 - 1523Huwelijkse voorwaarden tussen Werner van Palant, oudste
zoon van Carselis van Pallant, heer van Breidenbent, en
Adriana van Alpen, erfvrouwe van Hamb. '
Hun zoon Elbert van Palant krijgt bij deling op 24-3-1508
Hamb en de hof te Kapellen en Lange-Peterhof en Rhemmersgoed. In 1523 vernieuwt Karel hertog van Gelre de belening
aan Elbert van Palant.
Geldrischer Heimatkalender 1963 p 187; Diersfordt p 77/78.
1) Getuigen o.a. Johan heer van Merode, Derick van Palant
heer te Wildenborg, Johan van Palant, heer te Wildenborg en te Berghe, Aerndt van Goer, drost van het land
van Horn.
r> \
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2253.

1464 juni 29 - juli 2.
Die van Luik en Loon trekken te Maaseik over de Maas en
doen met grote macht rond 29 juni een aanval op de burcht
Rheydt, van waaruit Johan van Arendaill, heer van Rheydt,
burgers en kooplieden berooft en 2 burgers van Luik gevangen genomen heeft en zij verwoesten die burcht na inname
op 2 juli.
Limburgs Jaarboek XII p 124/25; Chronijk p 21 en 204/06.-

2254.

1464 juli 7.
Arnold, hertog van Gelre, geeft zijn rentmeester te Venlo
opdracht, een schip te bestellen, waarin hij met 25 personen van Maashees naar Grave kan varen.
Nijhoff IV - 401.

2255.

1464 october 1.
Sweder Balderich, ambtman te Goch en voogd in het land Gelde rn, en Agnes van Elverveld, echtelieden, hebben geen vordering meer op Arnold, hertog van Gelre, omdat die hen toestaat 1.800 oude gouden schilden te nemen uit de pondschatting van Goch.
Frankewitz p 436/37-

2256.

1464 november 20.
Vincent, graaf van Meurs, als familielid, medezegelaar bij
het huwelijkscontract tussen Frederik, zoon van Willem van
Egmond (broer van hertog Arnold van Gelre) en Aleidis van
Culemborch.
Paravicini p 35*

2257.

1464 december 3.
Heynrick van Ynckevort en Derick Hoefft, leenmannen van
den hertog van Gelderland, oorkonden, dat Gerairt van
Stege en Katherine zijne vrouw verklaren, verkocht te hebben aan Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond,
en zijne vrouw Cecilia van Elderen eene weide van ongeveer
4 bunder "inden falack op der Hurnser Masen" en "omme sunderlinger gonsten ende vrintscappen" hun toestaan die 4
morgen te lossen met eene jaarlijksche rente van 10 rijnsche gulden, te vestigen op een goed pand te Roermond, en
daartoe te geven 220 bescheiden overlandsche rijnsche goudgulden of de waarde in ander gangbaar geld.
Afschrift op papier uit de XVe eeuw.
N.B. In dorso: eyn loess breyff van vyer boenre baemss ofte
consentbrieff van die wederlosse te moeghen doen als geschiet.
Nr. 308; RAL Aanwinsten 1926,

2258.

1464.
Jan, graaf van Nassau-Saarbrücken, en Johanna van Loon,
heer en vrouwe van Heinsberg, verkopen de heerlijkheid
Stein, Maaslands leen van het graafschap Loon, aan Her- ,
man Dirkszoon van Bronkhorst enTfcatharina van Gronsfelt,
erfvrouwe van Gronsveld en van Rimburg.
Loonse lenen p 115.

2259.

1464

...

Jacob, graaf van H o m , bevestigt het privilegie van 15
maart 1378 aan het "wollenambacht" en geeft dit ambachtsgilde het recht om de "beste soort der lakens die tot
Weert gemackt worden te zegelen . . . met den drij hoorens
zeegel".
de Win, regest nr 15.
2260.

1465 januari 22.
Arnold, hertog van Gelre, verklaart Gelre en Zutphen overgegeven te hebben aan zijn zoon AdoLfiTenbeveelt Margaretha van Gymnich, weduwe van Johan,/iïeerte Wickrath, als
bewarende die burcht, en aan Henrick van Kriekenbeek,
ambtman van het land Kriekenbeek en Erkelenz, en Johan
van Reyde, schout-van het land Kriekenbeek, Adolf voortaan hulde en trouw te bewijzen.
Nijhoff IV - 406.

2261 .

1465 .januari 24.
Adolf, hertog van Gelre, bevestigt de rechten en vrijheden
van Venlo; geeft nieuwe bepalingen omtrent de keuze van
schepenen, burgemeesters, rentmeesters en gerechtsschrijver: de 8 raden zullen een lijst van 14 gegoeden overleggen, waaruit de hertog 9 schepenen kiest, van wie 1/3 telken jare aftreedt; de schepenen kiezen een burgemeester uit
raden, gildemeesters en burgers; raden en gildemeesters
kiezen één burgemeester uit de schepenen; de raden en gildemeesters benoemen een rentmeester, die samen met de burgemeester uit de schepenen de ontvangsten en uitgaven doet;
de twee burgemeesters en de rentmeester hebben ieder een
sleutel van het stadszegel.
De hertog benoemt een gerechtsbode en - schrijver, wiens
loon per soort schriftuur wordt omschreven.
Getuigen: Vincent, graaf van Meurs en Serwaarden, Johan,
heer van Egmond, Oswald, heer van den Berg en Bylant, Mathias van Eyl, ridder, Hendrik van Bylant, kamerheer en
burggraaf van Nijmegen en Godfried Fransz van Nyersdom,
knapen.
Venlo inventaris nr 61; Nijhoff IV - 407 met datum 25 januari.

2262.

1465 1 maart 1$.
Arnold, hertog van Gelre, oorkondt het kerspel Beesel te
vergunnen 25 bunder gemeente te verkopen, welke opbrengst
moet dienen voor een nieuwe klok, aangezien de tegenwoordige te klein is om in de gehele gemeente gehoord te worden, onder voorwaarde 1 witpenning cijns per bunder aan de
rentmeester van Montfort te betalen.
Aanwezig de raden Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ridder, hofmeester, en Dirk van Oest, keukenmeester.
Bij acte van 30 november 1468 wordt het aantal bunders op
26 gebracht en worden ze tiendvrij.
Maasgouw 1880 p 274.
1) Jaartal is foutief; sedert 22-1-1465 was Adolf, hertog
van Gelre; moet dus van vóór dat tijdstip zijn.

2263.

1465 april 3.
Adolf, hertog van Gelre, beleent na opdracht door Johan
van Arendaal, ridder, diens dochter Johanna, gehuwd met
Henrik van Bylant met 1/3 der heerlijkheid Well.
Nijhoff IV - 414.

2264.

1463 april 19.
Jacob, graaf van Horn, heer te Altena, belooft Willem van
Loon-Heinsberg, heer van Gulik, graaf van Blankenheim,
schadeloos te houden wegens borgtocht over 1.000 goudguldens, die Jacob van Philips, graaf van Virneburg, schoonzoon van Jacob, heeft geleend.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 705-

2265.

1465 .juni 7.
Voor Hendrik van Boedberg, pastoor te Wankum, stichten
Arnt van Wachtendonk, Derick van Parle en Jan Hertefeld,
ridders, een altaar in de kerk aldaar.
Schloss Haag nr 4992.

2266.

1465 .juni 14 - 15.
De Munsterabdij te Roermond verklaart, dat Derick van Oest
3 bunder wei op Maasweert bij de veerstad Buggenum en 8
bunder akkerland in Raderveld voor 10 jaren tegen 30 overlandse guldens gepacht heeft; het klooster heeft die verworven van Goedert van Vlodrop, heer te Leuth.
Schloss Haag; Asselt nr 305/06.

2267.

1465 juni 30.
Schout en schepenen van Walbeek attesteren over de grenzen enz. der heerlijkheid Walbeek en Pont en Wetten.
Schloss Haag nr 3755-

2268.

1465 augustus 1.
Erfscheiding tussen Johan van Boedberg, erfmaarschalk, en
zijn moeder Johanna van Apelteren, weduwe van Johan van
Buedberg, waarbij de eerste het Huis Haag en de laatste
geldrenten ontvangt.
Schloss Haag nr 902.

2269.

1465 augustus 4.
Adolf, hertog van Gelre, beleent Evert van Redinghoven
met de hof Gruenouwen in het kerspel Horst en de daaraan
verbonden kerkgift te Oirlo, ten Kuiksen rechte, na afstand door Evert van Wildenraide, medebezegeld door de
leenmannen Ariaen van Broichuysen en Johan van Holtmoillen.
Leenmannen aanwezig: Goert Franssois van Nyersdom en Henriek van Krieckenbeek.
Maasgouw 1890 p 100.

2270.

1465 augustus 4.
sonnendage post petri ad vincula
Adolf, hertog van Gelre, verleent de stad Erkelenz 6 vrije
marktdagen 's jaars, te weten Zaterdags en Zondags na Sacramentsdag, Zondag en Maandag na O.L.V. Geboorte als het kermis is in Erkelenz en na St. Simon en Judasdag.
Annalen Historischen Vereins Kiederrhein V p 14.

2271.

1465 augustus 6.
Jacob,
van 21
Derick
De tol

graaf te Horn, staat de verkoop toe van een erfrente
overlandse rijnsguldens uit de tol te Asselt door
van Oest aan Jacob Tesser en Margaretha, echtelieden.
is Horns leen.

Schloss Haag; Asselt nr 272.
2271A. 1465 augustus 28.
op synt johansavont to latijn geheiten decollationis
Wijnant en Thevs Spede dragen een schuldbekentenis ten laste van Wolter en Derick van Parle over aan Eylbert van Eyl.
Scheres nr 1489.
2272.

1465 september 17.
st lambertsdag
Arnt van Ghoor tot Aldenghoor is borg voor Jacob I , graaf
van Horn, on Philippa van Württombcrg, •eohtoliodon, wegens
403 mud min een vat rogge en 179 goudguldens schuld aan
Berthold Bacx; de graaf zal Arnt schadeloos houden.
Slanghen p 144; Keverberg; Aldenghoor 115.

2273.

1465 september 20.
De magistraat van Venlo is schuldig aan het klooster van de
reguliere nonnen van O.L.V. Wijngaard in Weert 27 enkele
rijnsguldens hoofdsom, gebruikt voor de aankoop van huis
en erf aan het kruis op de hoek van de Steenstraat, waarvan een deel is geruild met een ander erf aldaar en waardoor de straat (plein) ruimer is gemaakt.
Sivré IV p 87/88.

2274.

1465 september 21.
Adolf, hertog van Gelre, belooft magistraat, en burgers-van
Venlo schadeloos te houden voor kapitaal en interest van
2.000 zware overlandse rijnsguldens, waarvoor zij zich verbonden hebben tegenover Hendrik ten Offerhuis, burger van
N i j me gen.
Venlo inventaris nr 62.

2275.

1465 november 1.
Johan IV, heer van Merode en Petersheim, ridder, staat
borg voor Willem van Vlodrop^ (ridder), erfvoogd van
Roermond;.
Domsta I p 132.

2276.

U 6 5 november 19.1
Arnold, hertog, en Katharina van Kleef, hertogin van Gelre, doen afstand van Gelre en Zutphen ten behoeve van hun
zoon Adolf en bevelen o.a. de stad Roermond; de kleine
steden-van dat kwartier en de ambtlieden'aldaar, te weten
Willem van Vlodrop; drost te Montfortj Johan van Arendael-,
ridder, drost te Geldern; Henrick van Kriekenbeek; Ambtman
van Kriekenbeek'en Erkelenz,v Margriet van Gymnich', weduwe
van Johan-, heer te Wickrath', als bewaarster van de burcht
Wickrathj Sweder Balderick,- ambtman te Goch"; Arnt van Pellant, houder van poort en hof te Goch, Engelbrecht van
Brempt,' ambtman te Straelen; Dirk van der Horst, ambtman.
's lands van Kessel-, Adolf hulde en gehoorzaamheid te bewijzen.
Nijhoff IV nr 420.
Volgens Nijhoff IV nr 425 hield Henrik van Blitterswijk
bovendien het slot Hatendonk.
1) Vergelijk 1465 januari 22 (regest nr 2260)

2277.

1465 december 31 .
Testament van Margaretha van Kerpen, kanonikes van Thorn.
Haar tricenarium zal worden gehouden bij de regulieren van
St. Elisabeth, de Kruisheren en de Minderbroeders te Roermond en elders.
Enz.
Habets; Thorn p 384/86.

2278.

1465.
Relaas over de stichting van het klooster van het H. Graf
te Sint Odiliënberg (uitvoerig).
Chronijk p 162/91, 209.

2279. 1465.
Willem Spede scheldt een schepenvonnis van de landschepenen van Kriekenbeek op de Gheer
wegens partijdigheid.
De hoofdbank van Roermond stelt hem in het ongelijk en
draagt schepenen van Grefrath op, hem te veroordelen tot

herroeping van zijn beschuldiging in de schepenbank met
een kaars van 7 pond was, stichting van een godslamp in
de kerk en drie bedevaarten, te weten naar Rome, Einsiedeln en St. Jacob in Compostel^a.
Janssen; Grefrath p 85/86.
2280.

U 6 5 - 1467.
Bouw en inwijding van het kloosterconvent van Maria Magdalena te Aldekerk.
Geldrischer Heimatkalender 1967 p 107-114.

2281.

1465 - 1469.
De halve heerlijkheid Geysteren gaat van Godart van Harff
op Mathijs van Eyll, gehuwd met Agnes van Broekhuizen na
proces voor schepenen van Geldern.
Mathijs wordt op 21 april 1465 door hertog Adolf daarmee
beleend; hij sluit op 23 april 1465 een "borchvrede" met
Adriaan van Broekhuizen.
Na de dood van Mathijs in de slag bij Straelen in 1468
sluiten zijn zoons Johan en Sybert in 1469 opnieuw een
"borchvrede" met Adriaan.
Munsters

2282.

p 101.

1466 januari 25.
paulus conversio
Dries van Matzerath beleend met een hofstede te Matzerath
met 2 + 1 2 morgen land, Wassenbergs leen.
Gillessen nr 75.

2283.

1466 februari 1?.
Aan Adolph, zoon van Gelre, wordt vete aangezegd door Johan van Alphem, ridder, Steven Veil, Wilhelm van Hoenseler, Wilhem van der Horst, Johan Roever, Rutgher Schut, Johan Schrijver, Johan van Buyrse, Raeb van Slickhem enz.,
aanhangers van Johan hertog van Kleef, graaf van der Mark.
Maasgouw 1899 p 83/84; Gelre II p 323/24.

2283A. 1466 maart 2.
op den sonnendagh remynigssere in den vasten
Willem Veile van Wevelckhaven heeft 14 malder rogge geleend
van van Eylbert van Eyll Elbertszoon ter betaling van Herman Loeb, koopman te Wesel, waarvoor Willem onderpand geeft.
Scheres nr 1425•

2284.

1466 maart 12
Burgemeesteren, schepenen en gemene kerspellieden van
Kieuwstad verklaren in de vete tussen hertog Adolf van
Gelre en de hertog van Kleef, opkomende voor de belangen
van de oude hertog Arnold van Gelre, te zullen handelen,
zoals hun hoofdstad Roermond doet.
(Roermond en hertog Adolf verklaarden op 1 maart 1466
niets tegen elkaar te zullen ondernemen, dus neutraal
te zijri(Gelijksoortige verklaringen komen van andere
plaatsen in het ambt Montfort ten Z. van Roermond)

2285.

1466 mei 31.
Voor stadhouder en leenmannen van Heinsberg verkopen de
gebroeders Johan en Symon Huyne van Roedenbroick, Sander
van Eyle en Nese, echtelieden, delen van een erfpacht,
die de broers geërfd hebben van hun zuster Cyen van Roedenbroick, kloosternon te Heinsberg.
Kohl p 116.

2286.

1466 .juni 16.
Dederich van Oest en Aleida van Eggenrade, echtelieden,
verklaren, aan Seger en Yden van Bruggen een erfcijns van
10 rijnsguldens uit akkerland te Asselt schuldig te zijn'.
Schloss Haag; Asselt nr 311.
tyUWVL

2287.

1466 -jatj 28 (Duiken)
Vincent, graaf-yan Meurs, verlengt de vrede en wapenstilstand tussen AafnoJd, hertog van Gelre, en Gerard, hertog
van Gulik, en Willem van Loon, heer van Gulik, tot 11 november 1476.
In de vrede is begrepen Johan graaf van Nassau, heer van
Heinsberg en Leeuwenberg, en de stad Keulen. De ambtmannen van Montfort", Geldern; Goch', Straelen; Erkelenz en
Kriekenbeck. (van Gelre), van Jülich, Caster; Grevenbroich;
Randenrath; Wilhelmstein -(van Gulik-) zullen het houden.
Idem de hoofdsteden Nijmegen en Zutphen en de steden Geldern; Venlo; Goch-en Erkelenz • (van Gelre), Jülich', Duren;
Münstereifel; Euskirchen; Caster,' Grevenbroich", Gladbach;
Randenrath", Ratingen-en Düsseldorf (van Gulik'en Berg).
Aanwezig o.a.: de zegelaars, Gisbert van Bronkhorst, heer
te Batenburg en Anhalt, Johan, heer te Wisch, Hendrik van
Meer, heer te (Stevens-)weerd, Johan van Arendal^ heer te
Well, Thijs van Eyll, Winand van Arnhem, Adriaan van Broekhuizen, Johan van Broekhuizen, heer te Werdenburg en erfhofmeester van Gelre, Seger van Groesbeek, heer te Hoemen,

Malden en Beek, Reinald, heer te Broekhuizen, Dederick
Schenk, heer te Arcen,
O-ö-Nijhoff IV -4^-5. 429
2288.

1466 september 21 - 1467 juli 20.
Sibert van Montfort, knape, presenteert voor het altaar
van St. Nicolaas in de kerk van Baarlo na dode van Giselbertus de Tillia,Jacobus van Montfort, clericus van het
bisdom Luik, tot bedienaar van dit altaar aan de aartsdiaken van Kempenland. Paulus van Kessel, investitus van
Baarlo, verklaart zich accoord. De aartsdiaken admitteert
de candidaat, die geïntroduceerd en bevestigd wordt.
Publications XXXIII p 419/23.
1

2289.

1466 september 26.
Jan van der Hagen verklaart, dat hij een geschil had met
de abdij Thorn over een erfpacht van 2-g- malder rogge uit
de hof ter Hagen, welk geschil door tussenkomst van o.a.
Godart van Vlodorp, heer van Leuth en Lalenbroek, en Arnold van Ghoir, drost van het land van Horn, geslecht
werd; Janpntvangt van het kapittel 100 schilden.
Habets; Thorn p 386.
1) Vergelijk 1467 december 25 (regest nr 2312).

2290.

1466 september 28.
Adolf, hertog van Gelre, staat de stad Venlo toe, de
kosten van 27.879 vrachten ruwvoer met 6% rente te verhalen uit de eerstvolgende pondschatting; de stad heeft
de kosten voorgeschoten om eerder bevrijd te zijn van de
ridders, die ten tijde van de vete met Kleef in de stad
gelegerd waren.
Venlo inventaris nr 64.

2291.

1466 november 12.
Eduard, voogd van Belle, heeS-j^/H^PS» belooft Margaretha
van Gymnich, weduwe van jffinTneerTe Wickrath, in het
rustige bezit te laten van alles wat hertog Adolf haar
terzake de heerlijkheid Wickrath verschreven had.
Nijhoff IV - 437.

2292.

1466 november 24.
Adolf, hertog van Gelre, gelast de magistraat van Venlo,
de Kleefse kooplieden vrij en ongehinderd te laten passeren krachtens het bestand met de hertog van Kleef gesloten.
Venlo inventaris nr 1229.

2293.

1466 november 25.
Adolf, hertog van Gelre, verpandt de burcht Wickrath en
de beide ambten Kriekenbeek en Erkelenz en de tol te Venlo aan Eduard, voogd te Belle en heer van Haps, die ze
had afgelost van Margaretha van Gymnich, weduwe van Johan
heer van Wickrath.
Nijhoff IV - 439; Venlo inv. nr. 862.

2294.

1466 november 25.
Adolf, hertog van Gelre, bevestigt, dat aan Margriete
van Gymmenich, weduwe van Johan, heer te Wickrath, o.a.
verschreven zijn 300 rijnsguldens 's jaars uit de tol te
Venlo wegens 6.000 gelijke guldens en 500 malder rogge
's jaars uit de renten te Venlo, ook voor 6.000 rijnsguldens.
Venlo inv. nr. 861.

2295.

1466 november 25.
Voor Godart Willems van Dasselroede, leenheer, en voor
de laten van de heer van Horn in de hof te Dasselroede,
verkoopt Lenart van Stockbroeck van Thorn aan Geraert
Wymans, rektor van het altaar van de Doornekroon (te
Thorn) 6 malder rogge Roermondse maat 's jaars, gaande
uit 4 bunder met huis, hof en schuur van Willem Bormans
in het Heydensvelt op de Locht te Baexem.
Habets; Thorn p 386/87.

2296.

1466 november 27.
Adolf, hertog van Gelre, geeft veiligheid en vrijgeleide aan Margaretha van Gymnich, weduwe van Johan, heer te
Wickrath.
Nijhoff IV - 440.

2297. 1466.
De zusters van het St. Agnetenklooster buiten Maaseik
worden door oorlogsgevaar gedwongen hun klooster te verlaten; de helft van de zusters verblijft 5 ^ 6 weken te
Roermond in het Mariagardeklooster.
Publications VI p 386.

2298.

U66.
Willem Veil van Vevelinghoven, gehuwd met Jutta van Sailbruggen, beleend met het Gelders leen Huis Asselt bij
Nieukerk en de hoven ten Hoeve en ten Stave bij Geldern
en de tiend te Aldewetter en Vryssum met de tiend.
Selikum p 26-27.

2299.

1467 januari 2.
Eduard, voogd te Belle, heer van Haps, oorkondt, dat hertog Adolf van Gelre hem verpand heeft de tol te Venlo,
100 overlandse rijnsguldens uit de tiend te Wanckum en
500 malder rogge 's jaars uit de renten te Venlo; die
verpand waren aan Margriete, weduwe van (Johan, heer van)
Wickrath. De magistraat van Venlo heeft zich verbonden,
aan Margriet 300 overlandse rijnsguldens lijfrente te
betalen, waarvoor Eduard de tol te Venlo als borg stelt
en belooft, de magistraat schadeloos te houden.
Venlo inv. nr. 863.

2300.

H 6 7 januari 20.
Johan van Buedberge, erfmaarschalk, Herman van Zandwick
(zijn schoonvader) en Heinrick van Honsslair bekennen,
aan Herman van Heirtfeldt 207 goudguldens schuldig te
zijn.
Schloss Haag nr 920.

2300A. 1467 maart 21.
op den heyligen palmavont
Schepenen van Odiliënberg oorkonden over een erfrente ten
behoeve van (Sybrecht van Brede), gaande uit huis en boomgaard genaamd Trippertsguet.
Zegelaar: Johan Drabbe.
Scheres nr 6472301.

1467 maart 25.
Adolf, hertog van Gelre, belooft Dirk van der Horst in de
bediening van ambtman van ter Horst en het land van Kessel
te handhaven.
Nijhoff IV - 454.

2302.

1467 maart 27.
Verheffing
van de heerlijkheid Bronshorn (zijnde 2/7 van
Kessenich), Brabants leen:

1467 Filips van Horn heer te Bassignies na dode Arnt van
Horn genaamd de Vilde en Jan van Horn genaamd de Wilde.
Oude Land van Loon 1959 p 892303.

U67 maart
Hertog Johan van Kleef belegert de Gelderse stad Goch;
na het sneuvelen van de graaf van Bentheim wordt het beleg opgebroken.
Wachtendonk p 87.

2304.

1467 april 1.
Arnold Arnoldszoon van Wachtendonk
wordt door de hertog
van Kleef beleend met 1/3 van een tiend te Horst in het
ambt Kessel en de hof Hairbeek onder Grefrath, leenroerig
aan de heerlijkheid Wachtendonk.
Wachtendonk p 100; Lehnsregister Kleve nr 11491) Na de verwerving van Wachtendonk in 1473 door Johan
hertog van Kleef wordt Arnold diens ambtman in Wachtendonk (Wachtendonk p 100).

2305.

1467 april 4.
Vincent, graaf van Meurs, verpandt de Diessemerhof bij
Krefeld aan de abdij Meer, die borg gebleven is voor 450
overlandse rijnsguldens schuld aan abt en konvent van
Camp wegens lossing van de hof te Impell en de hof ingen
Hove.
Der Niederrhein 1877 P 91 en 94-95.

2306.

1467 april 10.
vrijdag na sixtus
Hendrik van Melick, heer te Tüsschenbroich, beleend met
Huis Hall te Ratheim, Wassenbergs leen, waarop Gertrudis
Mangelmans, weduwe van Daem van Belle, lijftocht behoudt.
Gillessen nr 76.

2307.

1467 augustus 9.
daags voor st laurentius
Seytz van Brede als naaste "maich" beleend met Huis Hall
te Ratheim, Wassenbergs leen, voor zijn moeder en konsorten; Gertrudis van Belle behoudt lijftocht; is Wassenbergs
leen.
Gillessen nr 77.

2508.

1467 september 2.
Huis Vellar (ten 0. van Kevelaer); Robrecht, aartsbisschop van Keulen, beleent Hendrik van Honselaer mit dit
Keuls leen, zoals diens vader Herman het bezat.
Kaul p 17.

2309.

H 6 7 september 29.
Verbond van vriendschap en onderlinge hulp tussen Robrecht,
aartsbisschop van Keulen, en Adolf, hertog van Gelre;
aan Gelderse zijde zegelen o.a.: Thijs van Eyle, hofmeester, Willem van Vlodrop, erfvoogd, drost van Montfort, Johan Arendaal, heer te Well, drost te Geldern, ridders,
Heinrick van Blytterswijck, ambtman te Hatendonck, en de
steden Roermond, Geldern, Venlo, Goch en Erkelenz.
Nijhoff IV - 459.

2310.

1467 october 30.
vrijdag na simon en judas
Na dode van Thijs van Hetzerath wordt Martin van Granterath voor zich en voor konsorten beleend met 37 morgen
land"!; hierin heeft Martin 6, de Kruisheren van Honen- .
busch 11 morgen, de vrouw van Thijs van Hetzerath 7 morgen, Syb Doirt 8 morgen, Tilman Valck 2 morgen en Jacob
van Granterath 1 morgen; is Wassenbergs leen.
Gillessen nr 78.
1) Is deel van Rickelerleen.

2311.

1467 november 10.
Adolf, hertog van Gelre, zal Frederik Scheiffart, die op
zijn verzoek met enige krijgslieden in zijn dienst getreden is tegen de hertog van Kleef en Willem van Egmond,
deswege schadeloos houden.
Domsta II p 429.

2312.

1467 december 23.1
Johan van der Haeghen verklaart, dat er tussen hem en de
abdij Thorn een vete bestond wegens verkochte goederen,
die echter is bijgelegd na tussenkomst van Godert van
Vlodorp, heer te Leut! en Dalenbroek, en Aret van Ghoer,
drost van het land van Horn.
Hij verklaart deswege van Lenaert van Stockbroeck, rentmeester van het kapittel van Thorn 100 schilden ontvangen te hebben.
Habets; Thorn p 388.
1) Vergelijk 1466 september 26 (regest nr 2289).

2313.

najaar 1467 en voorjaar 1468.
Gelderse troepen belegeren de stad Wachtendonk, die een
Kleefse bezetting heeft; de stad wordt met zeven bolwerken omgeven en op 22 juni 1468 breekt Johan, hertog van
Kleef, door de landweer en weet nieuwe troepen en proviand in Vachtendonk te krijgen.
Hertog Adolf van Gelre bezet de terugweg met 600 ruiters
en 6.000 voetknechten?voorzien van een eikentak als teken.
De Kleefsen tellen 2.400 ruiters en 5.000 voetknechten.
Na dagenlang gevecht op 23 juni nabij Straelen overwinnen de Geldersen.
Wachtendonk p 88-92.
1) Zie ook 1468 juni 23 regesten nrs 2324/25/26.

23U.

U67.
Arnold, hertog van Gelre, is Elbert III van Eyll Elbertsz
5.060 overlandse rijnsguldens schuldig.
Frankewitz p 205.

2315.

U67.
"due begoen erstwerff Synte Odilienberghe van der reformaciën bij den heren van den H. Grave die dit dubbel ++ cruytz
draghen op zwartte mantels, bij Ruremonde".
Chronijk p 25.

2315A. 1467.
Johan van Ittervoirt verklaart, van zijn zoon Gerard van
Ittervoirt 150 overlandse rijnsguldens ontvangen te hebben,
waarvoor Johan aan Gerard een erfpacht geeft, te genieten
na Johan's overlijden.
Scheres nr 775.
2316.

1467 -

1480.

Sweder (Sweer van Broekhuizen, zoon van Gerard en Katharina van Tytz):
- verwerft de hof Mispede te Maasbracht van zijn oom Johan
Swederszoon van Broekhuizen, 1467;
- vader Gerard van Broekhuizen en zoons Sweder en Cornelis
verkopen uit de verpande domeinen van Venray 15 gulden
's jaars aan het konvent Mariensande te Straelen, 26.2.1480.
Maasgouw 1984 p 164.

2317.

1468 .januari 27.
woensdag na paulus conversio
Rabit van der Horst de Jonge beleend met de hof Ossenbroek onder Birgelen; hij moet denombrement geven binnen één maand; is Wassenbergs leen.
Gillessen nr 79-

2318.

1468 februari 1 .
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, Steven
van Lieck de Jonge, Dirk van Lieck en Daem Spede, zullen
Sander van Eyl de Oude en Nese, echtelieden, binnen één
jaar 300 gulden betalen.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 717.

2318A. 1468 februari 1.
op onser liever vrouwen lichtavont
Wilhem van Vloedorp, erfvoogd van Roermond, zal Emont van
Baerle schadeloos houden.
Scheres nr 694.
2319.

1468 februari 4

(Brussel)

Karel, hertog van Bourgondië en Brabant, beleent na dode
van Willem van Loon-Heinsberg, heer van Gulik, graaf van
Blankenheim, Maria van Loon-Heinsberg, gravin van NassauDietz (vrouwe van Breda) en haar zoon Engelbert van Nassau, met Millen, Gangelt en Waldfeucht.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 718.
2320.

1468 maart 25.
Daem ingen Huls zal Derich van Oest schadeloos houden wegens borg staan bij Herman van Boickholt.
Schloss Haag nr 3704.

2321.

1468 april 2.
zaterdag na halfvasten
Derich van Heyenhoven ontvangt de Hof Kobbendahl bij Schauffenberg als Wassenbergs leen na dode Alexander van Eyll de
Jonge; diens weduwe Elisabeth Swertscheyd behoudt lijftocht.
Gillessen nr 80.

2322.

1468 mei 11.
woensdag na jubilate
Willem van Wildenrath beleend met Huis Wildenrath, Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 81.

2322A. 1468 mei 25.
sent urbanusdach
Johan van Brede, Gaidert van Vlodrop en Zietse en Rutger
van Brede, gebroeders, zijn Emont van Barle een geldsom
schuldig.
Scheres nr 651.
2323.

1468 mei 31.
dinsdag na exaudi
Jacob van Wijck beleend met de Hof te Doverack, Wassenbergs-leen, en idem met Hoven bij Golkrath-Matzerath.
Gillessen nr 82-83.

2324.

1468 juni 23.
sint jansavond nativitatis
Relaas van de slag, geleverd tussen Adolf, hertog van Gelre, en Johan, hertog van Kleef, nabij Straelen.
G. van Hasselt; Geldrisch Maandwerk; eerste deel, Arnhem,
1807 P 449/57.

2325.

1468 juni 23.
Op het slagveld op 't Zand bij Straelen slaat Adolf, hertog van Gelre, tot ridders: Evert van WilpJ Otto van Bylant,' Johan van Rossem,' Johan van der Bonk; Gerhard van
Vlodorp, zoon van de erfvoogd van Roermond^ , Johan Schenk
van Nydeggen, Johan van Boedberg,' erfmaarschalk van Gelre,
Johan van Eyll Bernhardszoon; Elbert van Eyll', Reiner van
Broekhuyseni Reinald, heer van Oy(en)^en Birk van der Horst.
Op dezelfde dag sneuvelt Gerhard van Vlodorp, Matthias van
Eyll, heer van Oostrum, Scheiffard van Merode en Cornelis
van Merwijck.
Aan de Kleefse kant sneuvelt o.a. graaf Gumpert van Neuenahr, heer van Alpen.
Wachtendonk p 89-91.
1) Moet zijn: Gerard, zoon van Godart van Vlodrop, heer
van Dalenbroek en Leut ..

2326.

na 1468 .juni 25.
Toen ten tijde van wijlen hertog Adolf strijd gevoerd werd
op de landweren voor Stralen, werden in de kerken van Swal*
men en Asselt namens de hertog alle mannen ten strijde geroepen. De naburen gingen daarop naar de heer van Hellenraidt en vroegen hoe te handelen; die verbood hen te gaan;
hij zelf zou ook niet gaan en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Toen de hertog later te Montfort en Roermond
kwam, werd de heer van Hellenraidt ontboden in Roermond op
de "soller" van Keilener met de vraag, of indien de hertog
de nederlaag geleden zou hebben, die van Swalmen en Asselt
dat konden verantwoorden. De heer van Hellenraedt en de naburen van Swalmen en Asselt brachten hier hun oude rechten
in, dat zij niet gehouden waren op te trekken, welke rechten daarop werden bevestigd door de hertog.
Toen naburen van Swalmen bier gehaald hadden te Roermond
en in de Swalmer heggen kwamen, ontmoetten zij de heer van
Hellenraedt, die hen vroeg waarom zij de oude rechten van
Swalmen en Asselt braken, omdat aldaar geen bier verkocht
mocht worden zonder toestemming van die heer. De heer sloeg
de bodem uit de vaten en liet het bier weglopen. De naburen
hebben daarin berust. Jennis Kousen en Hein Philips, schepenen te Swalmen, en Jennis Cyllen en Derick van Oest, naburen
aldaar, hebben het bovenstaande voor notaris Bartholomeus
Andreas van den Berghe, apostolisch en keizerlijk notaris,
en de prior der Karthuizers en diens hajfman Kartgon als
getuigen gezworen.
kcooiopv
GAR Handschriften 87 p 9-10.

2327.

1468 juni 26.
Johan van Blitterswijck verheft voor leenmannen Thijs van
Eyll, ridder, en Hendrik van Bylandt, de (Gelderse) lenen
de hof Ter Voort te Baarlo en de laatschap te Vorst.en de
hof Tongerloo te Sevenum.
Zijn zuster Catharina, gehuwd met Willem van Eyll, draagt
haar deel in de heerlijkheid Blitterswijk over aan haar
oudste zoon Libert van Eyll, die zijn recht overgeeft aan
zijn oom Arnt, de opvolger van Johan als heer van Blitterswijk in 1469.
Maasgouw 1881 p 442.

2328.

1468 juli 25.
st jacobus apostel
Lenart Bruwer na dode zijns broers Till Bruwers beleend
met 16 morgen land bij Doverack, die vroeger Thonis (?)

van Hückelhoven had als Wassenbergs leen.
Gillessen nr 84.
2329.

1468 augustus 4.
donderdag na petrikettenfeier
Godert van Harff beleend met Huis en Hof zur Hall bij Ratheim, Wassenbergs leen.
Gillessen nr 85.

2330.

1468 augustus 7.
Het kapittel van Thorn en Rutgher opghen Eynde hebben een
geschil:
namens Thorn scheidsrechters: Vranck Pollaert, Derick Pollaert en Jan Voegels van Eyk;
namens Rutgher scheidsrechters: Zeger van Kessel, Jan Hillen, drossaard (=schout) van Roermond, en Hubrecht van Hushoeven, schepen van Roermond.
Habets; Thorn p 389-

2331.

1468 augustus 15.
Dederic van Oest, Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd van
Roermond, en Frederik Schellart van Obbendorp, heer te Schinnen, oorkonden aan Godert van Vlodorp, heer te Leuth, ten
behoeve van proost en konvent van Keizersbosch 99 overlandse rijnsguldens schuldig te zijn.
Schloss Haag nr 3275.

2332.

1468 oktober 13.
donderdag na dionysius
Johan Hillen als voogd van zijn vrouw beleend met het goed,
dat wijlen Johan Pollart had als Wassenbergs-leen (vermoedelijk Hof te Ophoven in Orsbeck).
Gillessen nr 86.

2333.

1468 november 8.
dinsdag na st hubertus
Bartholomeus Merten beleend met 60 morgen land bij hagelkruis tussen Golkrath en Brühl in kerspel Kleingladbach,
Wassenbergs.leen.
Gillessen nr 87.

2334.

1468 november 28.
maandag na catharina
Reyds van Mynhem beleend met 70 morgen te Karken, Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 88.

2335.

1468 november 28.
maandag na catharina
Johan van Gerderath beleend met Hof en goed te Gerderath,
Wassenbergs•leen, zoals Godert van Gerderath, zijn broer,
dat had.
Gillessen nr 89.

2336.

1468 december 9.
Wapenstilstand tussen Adolf, hertog van Gelre, en Johan,
hertog van Kleef, bewerkt door Vincentius, graaf van Meurs.
Adolf ontvangt van Johan 5.000 goudguldens en op donderdag
na Kerstmis moeten de bolwerken rond Wachtendonk en de belegeringswal geslecht zijn.
Hertog Johan verlaagt de pandsom van Wachtendonk tot 12.000
rijnsguldens (hertog Adolf heft een pondschatting in 146-9
en lost Wachtendonk in herfst 1469 in).
Wachtendonk p 94; Paravicini p 35.

2337.

1468.
"Her Wyllem van Lout (Willem van Vlodrop, heer van Leut )
tot ridder geslagen tijdens beleg en verwoesting van de
stad Luik.
Chronijk p 30.
r^j^JLs^
•*
1) Kan vergissing zijn; wcrttxoohijnlijkear is het Gerard van
Vlodrop, zoon van Godert van Vlodrop, heer van Dalenbroek en LeutB. Gerard heeft wel een broer Willem, die
later zijn vader opvolgt als heer van Lalenbroek en
LeutB en huwt met Alveradis van Harff.

2337A. 1468 - 1478.
Akten, waarin Elbert van Eyll (Elbertszoon) schadeloos wordt
gehouden wegens borg staan bij derden:
- 1468 van Steven en Claes van den Egeren, gebroeders, Arnt
van Hoenseler en Arnt van Husen wegens bij Gerart Genart
(Scheres 1432);
- 1468 van Claes van den Egeren (Scheres 1433);
- 1469 van Arnolt van Wachtendonck, zijn zwager, wegens bij
Henrick Grobkens genaamd Siben en Ermele, echtelieden (Scheres 1434);

- 1469 van Goedert, Otto en Egbert van Holtmoelen, vader
en zonen, wegens bij Flarys van Myerlaer (Scheres 1435);
- 1470 van Vincent, graaf van Meurs, wegens bij Sweder van
Redinckhoven (Scheres 1436);
- 1470 van Steven en Loeff van Egeren, gebroeders, wegens
bij Gelys van Wevelichaeven (Scheres 1438);
- 1471 van Johan Spede, vrouwe te Mirlaar, en Johan van
Velbruggen wegens bij Johan van Herteveld (Scheres 1440);
- 1471 van Heinrick van Hoenseler wegens bij Mechtelt Tripkens, vrouw van Heinrick Tripkens (Scheres 1441);
- 1472 van Arnt van Wachtendonck wegens bij Geryt Ruwaels
en Elisabeth, echtelieden, (Scheres 1443);
- 1472 van Wessell van den Loë wegens bij Johan van Wyenhorst genaamd ingen Schijt (Scheres 1444);
- 1473 van Johan Pieck wegens bij Goedert Torck (Scheres 1447);
- 1478 van Arnt van Pellant, schout te Wetten, wegens bij
Heinrick Tripkens (Scheres 1450).
2338.

1468 - 1483.
Overlijden van Godart van Harff, gehuwd geweest met Henrica van Broekhuizen; hun kinderen delen, waarbij de jongste
zoon Godard de rechten op Geysteren erfde; hij wordt op 2
december 1473 door Karel de Stoute met een deel der heerlijkheid beleend.
Hij verkocht zijn eventuele rechten in 1483 aan Johan van
Eyll.
Munsters p 10.

2338A. 1469 januari 7.
Schepenen van Waldfeucht oorkonden, dat Dederich Houtappel,
zoon van Heynken, geeft in erfpacht aan Henne Rameker en
Aelde, echtelieden, een huis en veld binnen Waldfeucht tegen het kerkhof aan de Steenweg voor 1-g- malder rogge 's jaars.
Pollart p 28-29; als grosse getransfigeerd met de akte van
1495 mei 26 (regest 2845A).
2339.

1469 januari 19.
donderdag na st antonius
Thijs Lechener krijgt na afstand van Goert van Harff op de
hof Bissen onder Doveren 80 rijnsguldens en 18 albus rente,
is Wassenbergs'leen.
Gillessen nr 91•

2340.

1469 januari 19.
donderdag na st antonius
Gerard Jodenkopp van Streithagen beleend met de Hof te

Kleingladbach genaamd Bockelerhof met 100 morgen land,
keurmeden, kapoenen enz.
Gerard is leenman mede namens broers en zusters en zijn
moeder, die lijftocht heeft. De helft van de Hof behoort
aan het kapittel van Wassenberg, is Wassenbergs-leen.
Gerard verklaart, dat de erven van wijlen Peter van Schinveld erfpachter van de halve hof blijven tegen 6 paar
koren.
Gillessen nr 92.
234L

1469 januari 24.
daags voor paulus bekering
Daem van Harff doet afstand van de Hof te Bissen-onder Doveren, die hij van zijn vader had.
Thijs Lechener krijgt voor Daem uit deze Hof 80 rijnsguldens en 18 albus rente. Is Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 90.

2342.

1469 februari 19.
op den sonndagh invocavit
Adolph, hertog van Gelre, oorkondt van de ridderschap van
het ambt Montfort een pondschatting ontvangen te hebben ter
lossing van stad, slot en land van Wachtendonck, welke pondschatting door de ridderschap en door die van Swalmen onverplicht en met behoud van hun oude rechten en voorrechten is
gegeven.
GAR handschriften 87 p 24; Steffens p 321; Schloss Haag 4966.

2343.

U 6 9 maart 6.
maendaghs post dominicam oculi
Adolf, hertog van Gelre, sticht een ridderorde, die een teken heeft wegende 2 mark keulsgewicht, waarvoor de leden 2
engelse nobels of 5 rijnsgulden betalen aan het klooster in
het Zand te Straelen.
Als eerste leden worden opgenomen Wynand van Arnhem, Derich
van der Horst, drost van de Veluwe, Evert van Wilp, Ott van
den Bylant, Derich van der Horst van Hameren, Johan van Rossum, Reyner van Broekhuizen, Henrick van Bylant, Johan Schynck,
Johan van Arendaill, Johan van Boitbergh, Johan van Eyll en
Gerit van Vlodorp, ridders.
Geldrischer Heimatkalender 1968 p 125/27.

2344.

1469 april 3.
maandag na pasen
Godert van Harff beleend met de Wassenbergse leengoederen
na dode zijns vaders.
Aanwezig: de graaf van Meurs als leenheer.
Gillessen nr 94.

2345.

U 6 9 mei 6.
des saterdages na den heyligen cruysdach inventionis
Jan van Erpe, Gerith en Louff Jeger, gebroeders, en Derick
van Haeren, oorkonden een scheiding en deling voltrokken
te hebben tussen Claes en Geerlaich van der Donck, gebroeders, kinderen van Johan van der Donck, ridder, en van Henric van Hoeve, echtelieden, en van Alart, dochter van Ffranck
Pieck, vrouw van Johan van der Donck voornoemd, echtelieden,
en hun kinderen Margriet en Cornelie van der Donck, gezusters:
- Claes en Geerlaich krijgen na de dood van hun vader al diens
goederen en rechten in het kerspel Zevenheim, uitgezonderd
hetgeen hij om Godswil heeft vermaakt aan de juffrouw van
Heinsberg;
- Katherijn van der Donck, kloosternon te Herkenraide 20 malder rogge lijfrente;
- Hille van der Donck, kloosternon te Nijmegen, 15 rijnsguldens lijfrente uit de goederen te Zevenheim, te betalen
door Claes en Geerlaich;
Alard en haar twee dochters blijven terzake onbelast;
- Claes en Geerlaich krijgen de hof tot Vinckraide in het
kerspel Grefrath en het patronaatsrecht te Cointsheim;
- Alart en haar twee dochters nemen de schulden over aan de
juffrouw van den Egenen, Johan Tengnagel genaamd Kortjan,
Griet van Sceelberch en Henrick van Nuymhem;
- Claes en Geerlaich zullen hun zwager Arnt van Oye, graaf
te Upbergh, na dood van hun vader betalen 900 rijnsguldens
volgens overeengekomen huwelijkse voorwaarden;
- verder zullen beide partijen nog betalen na de dood van
hun vader/man 300 + 200 rijnsguldens en 24 malder rogge
en 200 rijnsgulden en 12 malder;
- Claes en Geerlaich behouden de huisraad op het huis te Sevenum, omdat Jan en Alart die op het huis te Erpe hebben
gebruikt en gesleten;
- Alart en dochters behouden al het goed en recht in het ambt
Grave in het land van Kuik, huis en hof te Grave, zoals Jan
die gekocht heeft van abt en konvent van St. Mariaweerde.
Alle nog achterstallige pachten tot de dood van Jan te Sevenum en de hof van Vinckraide vallen aan Alart c.s. en
alle vervallen gereed goed tot dode Jan, behalve het vee,
dat voor Claes en Geerlaich is. Het goed van Jan's moeder

Mechtelt van der Donck zal gaan naar rato van hun ligging,
behoudens 500 rijnsguldens nog te betalen aan Sander van
den Egeren of zijn kinderen;
- als Margriet of Cornelie eerder sterven dan hun vader Jan
zonder wettige kinderen, dan vervalt hun goed op de stam,
vanwaar dat kwam.
Medezegelaars: Jan van der Donck, ridder, vader, Alart, zijn
vrouw, Willem van Marwijck als man van hun dochter Margriet,
Claes van der Donck, heer te 0b(b)iecht en Geerlaich van der
Donck, domheer te Utrecht.
PSHAL XXIV 95-100.
2346.

U 6 9 juni 10.
Adriaan van Broichusen, Reynalt, heer te Broechusen, Willem
van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, Godert van Vlodrop, heer
te Leuth en Dalenbroeck, verklaren schuldig te zijn aan Johan en^ybert, zonen van wijlen Thijs van Eyll, 357 guldens.
Schloss Haag nr 1 359-

2347.

U 6 9 juni 15.
Jan, graaf van Nassau-Saarbrücken, neemt de schuld van W'illem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, c.s. (d.d.
1468 februari 1, regest nr 2318) over.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 737-

2347A. 1469 juni 26.
des neesten manendaighz nae sent johansdaghe nativitatis te
mydzomer
Johan van Boedberg, ridder, erfmaarschalk, ziet af van zijn
kindsdeel van zijn tante Elisabeth van Boedberg, priorin te
Heinsberg, ten behoeve van Prederick van Hülss, ridder, en
Johanna van Boedberg, echtelieden.
Scheres nr 1215.
2348.

1469 juli 7.
vrijdag na petrus en paulus
Henken van Oithuysen beleend met de grote hof te Rath in kerspel Beeck, groot c. 70 morgen, Wassenbergs*leen.
Gillessen nr 95*

2348A. 1469 augustus 22.
des neesten dinxdaighs na onser liever vrouwendach assumptionis
Deling van nalatenschap tussen Gadert van Wijenhorst en Elysabeth van Eyll, echtelieden, ter ener, en Elbert van Eyll,

ridder, ter andere zijde.
Zegelaars: Gadert, Elysabeth (en Elbert) en Johan van Aerendaill, heer te Well, Johan van Buedberch, erfmaarschalk
van Gelre, ridder, Gadert Fransoys van Nyrsdom, Arndt van
Wachtendonck, Sweeder Balderich en Arndt van Pellant.
Scheres nr 1486.
2549.

1469 september 9.
Gerard van Vlodrop, (heer te Leuth en Dalenbroek), meier te
te H o m , voor Jacob de Jongere, graaf van Horn.
Publications LXXV p 82. /

2350.

1469 september.
Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik, brengt de leenzaal
van Maaseik (voor de Maaslandse lenen) over naar Curingen
(waar de Loonse lenen worden verheven).
Loonse lenen p 11, 12.

2351.

1469 oktober 20.
Overlijdt Jut
van Bylant, huisvrouw van Henrich van
Blitterswyck; Hendrick was een zoon van Sybrecht en Elisabeth van Broeckhuysen en een dochter van Jutta was non in
O.L.V. Munster en een andere dochter Margriet was abdis in
Grafenthal in 1445Limburgs Jaarboek XII p 121/22.

2352.

1469 december 20.
Daem ingen Huls belooft Steven van Lieck, heer te Püt, schadeloos te houden wegens borg staan voor 500 guldens.
Schloss Haag nr 3426.

2353.

1469.
Johan van Eyll Mathijszoon, erfkamerling van het hertogdom
Kleef, maakt op 8 september 1475 zijn deel van het Huis
Geysteren tot open huis voor de hertog van Kleef; hij was getrouwd met Elisabeth van Goor, die na zijn dood in 1520 een
erfdeling met haar kinderen maakte.
Munsters p 105.

2354.

1470 januari 3

(Gent)

Karel, hertog van Bourgondie en Brabant, bepaalt, dat graaf
Engelbert van Nassau-Vianden wegens de aanspraken van Maria
van Croy, weduwe van Willem van Loon-Heinsberg, heer van Gulik, graaf van Blankenheim, in de helft van Millen, Gangelt
en Waldfeucht gesteld zal worden.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 744.
2355.

1470 .januari 29.
Godart van Vlodrop, heer te Leuth en Dalenbroek, verklaart,
dat Johan, graaf van Nassau-Saarbrücken, hem 11 perkamenten
en 3 papierstukken heeft gegeven over Dalenbroek.
Staatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg Urkunden 747.

2355A. 1470 februari 3.
op onser liever vrouwenavont purificationis
Schepenen van Odiliënberg oorkonden over een erfrente uit
huis en boomgaard genaamd Trippertsguet (ten behoeve van
Sybrecht van Brede).
Medezegelaar: Wilhelm van Baerle.
Scheres nr 647.
2355B. 1470 maart 12.
op st gregoriusdach
Didrich Pollaert van Thorèn verpacht de hof "ter Voirt",
die hij gekocht had van Frederich van Dadenberg, aan dezelfde Prederich.
Scheres nr 777.
2355C 1470 maart 29.
des donredages nae den sonnendage oculi
Reynalt, heer te Oy, kwiteert Elbert van Eyll Elbertszoon,
ridder, voor 28 malder rogge, die Elbert hem schuldig was
uit de hof te Vossem.
Scheres nr 1437.
2356.

1470 maart 3J .
Adolf, hertog van Gelre, verleent Hendrik van Bylandt,
ridder, raad, en diens erven recht van wind in het kerspel Helden en 2 morgen gemeente bij de molenberg om een

windmolen en zonodig een rosmolen te stellen.
RAL Aanwinsten 1927; Maasgouw 1982 p 10.
2357-

1470 april 22.
Johan Pollart Kranen Pollartzoon verkoopt 2 malder rogge
wessemse maat 's jaars aan het altaar van St. Agatha in
de abdijkerk van Thorn in plaats van 2 malder, die hij
aan dat altaar schuldig was, gaande uit de hof Exschet
te Baexem.
Habets; Thorn p 389/90.

2358.

1470 april 25.
Conraet van der Horst en Katryne van Tyegelen, echtelieden,
verklaren van het klooster St. Elisabethsdal 1.932 rijnsguldens a 20 stuiver of 24 Keulse witpenningen ontvangen
te hebben wegens verkoop van hof en erf Malborg met alle
rechten.
Maasgouw 1967 p 13-14.

2359.

1470 mei 17.
De rentmeester van Wachtendonk zendt een bode naar Johan
van Reide, ambtman van Kriekenbeck om de huislieden en onderdanen van dat ambt te beschrijven, mee te werken aan
het herstel van de burcht te Wachtendonk (De huislieden
van Wachtendonk waren vrijgesteld, omdat die keukendienst
op de burcht moesten leveren).
Wachtendonk p 96.

2360.

1470 mei 30.
woensdag na urbanusavond
Michaël Pylman van Sittard doet afstand van zijn hof Bosheck in Kleingladbach, Wassenbergs leen, ten behoeve van
Lenart van Dysterade c.s.
Gillessen nr 96.

2361.

1470 juni 16.
zaterdag na pinksteren
Lodewijk Mulstroe, als voogd van Margaretha van Kentzwylre, weduwe van Godschalk van Muntze, beleend met de Hof
te Hückelhoven met 200 morgen akkerland, 1/3 van de tiend

aldaar en de kerkgift ook daar; verder met het goed te Effeld genaamd Reynkens goed van der Smytten en het goed te
Stockem (zijn lenen van Hüekelhoven, dus Wassenbergse achterlenen) met molen en laten, Wassenbergs- leen.
Gillessen nr 971) Ligt vermoedelijk onder Hüekelhoven.
2J62.

1470 juni 27.
Elsa van Buren, abdis, en konvent van Thorn, oorkonden,
dat de tiend van Kukenbosch, groot e. 22 bunder, welk land
Rut van Eynde van de abdis in leen houdt, wordt omgezet in
een erfpacht van 2 malder rogge, volgens uitspraak van meester Goert Milter, deken van de H. Geest te Roermond, mr Heynrick van der Kulen, kanunnik te Aldeneyck, en Dyerck Pollart
van Thorn de jonge, te betalen aan het altaar van St. Nicolaas in de parochiekerk van Thorn. Het land was reeds belast met 2 malder rogge aan het altaar van St. Medardus in
de abdijkerk.
Medezegelaars als leenmannen: Dyerck Pollart van Thorn de
jonge, Leonaert van Stocbroeck en Rut van Eynde.
Habets; Thorn p 390/92.

2363.

1470 in juli.
De hertog van Kleef doet een inval in Gelre en belegert
Wachtendonk; de Geldersen veroveren hun legerkamp en die
van Kleef vluchten tot in Keulen.
Joester p 55«

2364.

1470 oktober 10.
woensdag na dionysius
In aanwezigheid van (Vincent) graaf van Meurs als leenheer
doet Hendrik van Melick afstand van de heerlijkheid Tüsschenbroick en de hof te Houverath ten behoeve van Hendrik
Hoen van den Pesch, ridder, die er mee beleend wordt als
Wassenbergs- leen.
Gillessen nr 98.

2364A. 1470 november 16.
des vrijdaighs nae sente martensdach in den wynter
Johan van Wijenhorst genaamd ingen Schiete verklaart, dat
Elbert van Eyll (Elbertszoon), ridder, Gaidert van Wyenhorst Willemszoon, Arnt van Hoenseler Goissenzoon, Sander
van den Egher en Steven van den Eger, hem een som geld toe-

gezegd hadden, waarover Elbert, Gaidert en Arnt zich met
hem hebben verstaan.
Scheres nr 14392365. 1470.
Godart Godartzoon van Harff wordt beleend met de heerlijkheid Spralant; zijn oudere broer Daem doet in 1483 afstand
van zijn rechten aan Mathijs van Eyll en Adriaan van Broekhuizen tegen 6.000 guldens.
Ieder krijgt de halve heerlijkheid.
PSHAL XXXIII p 30-31.
2366. 1470.
Jan van Harff genaamd van Linzenich, Wassenbergs leenmanvoor de Ohof te Ratheim.
Erkelenzer Lande 1960 p 75.
2367.c.1470.
Emont vanKrickenbeck genaamd Baerle huwt Eva van Bree.
Kempen-Krefeld 1967 p 1532368.

1471 januari 27»
zondag na paulus conversio
Pranck Pollart doet afstand van de hof Inninghoven bij Effeld, Wassenbergs leen, ten behoeve van de Roermondse burger Johan van Mapreyt.
Gillessen nr 99.

2369.

1471 januari 29.
dinsdag na paulus conversio
Karel van Wyenhorst beleend met de Hof Gerderhahn (of Meinartsleen) met 80 morgen bos en broek als Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 100.

2370.

1471 januari 29.
dinsdag na paulus vonversio
Hendrik van Bockhoven krijgt het goed aan het Einde te Gerderath, c. 60 morgen land en goed te Matzerath met 5 of 6
keurmeden en 20 laten als Wassenbergs»leen.
Gillessen nr 101.

2370A. 1471 februari 17.
Jacop, graaf te H o m , beleent Elizabeth, erfdochter van
Heynrick van Osen, en haar man Ffrederich van Dadenberch,
met het goed, vermeld in de akte van 1408 juni 15 (regest
nr 1557A ) ? die getransfigeerd wordt. Vervolgens dragen
Elisabeth en Ffrederich het goed op aan de leenheer, die
er nu mee beleent Dederich Pollart genaamd Kraen de jonge
ten behoeve van de rektor van de missen, die Johan Pollart
op een altaar in de parochiekerk van Roermond gesticht heeft.
Leenmannen aanwezig: Godart van Vlodrop, heer te Leut en
Dalenbroek, Arnt van Goir, drost, Arnt van Ghoir Danielszoon en Johan Vogels.
Pollart p 83-84, 111-112.
2370B. 1471 maart 25.
op onser liever vrouwendach annuntiacionis
Wilhem van Vloedorpe, erfvoogd van Roermond, zal Emont
van Baerle schadeloos houden.
Scheres nr 671.
237OC. 1471 april 10.
des goensdaghs nae den heigen palmdach
Steven, Claes en Loeff van den Egher verklaren, dat zij het
goed ter Molen aan Elbert van Eyll verkocht hebben.
Scheres nr 1523.
2370D. 1471 april 23.
Frederich van Dadenberch^ruLysabeth van Osen, echtelieden,
verkopen hun hof ter Voirt c a . , leenroerig van de graaf
van H o m , aan Dederick Pollaert van Tho^r^n, ten behoeve van
de rektor van het altaar in de parochiekerk te Roermond,
gesticht door wijlen meester Johan Pollart, doktor in de
beide rechten. Frederich en Lysabeth nemen de hof vervolgens in pacht gedurende 16 jaren voor 12 overlandse rijnsguldens 's jaars en 12 malder rogge roermondse maat, te leveren in de stad op St. Pieter ad cathedram.
Verhef van het leen binnen de pachttermijn op kosten van de
pachters. Frederich en Lysabeth mogen de hof inlossen voor
400 overlandse rijnsguldens.
Medezegelaars: Arnold van Ghoir, drost van het land van
Horn, Arnold van Ghoir Danielszoon, leenmannen van Horn.
Pollart p 84-86, 100-102, 112-113.

2370E. 1471 april 23.
Diderich Pollart van Thoér#n geeft renversaal van de akte
van heden (regest nr 2370D).
Medezegelaars: Arnolt van Ghoer, drost van het land van
Horn, en Arnolt van Ghoir Danielszoon.
Pollart p 86-87, 113-114.
237L

1471 mei 31.
Attestatie voor schepenen van Geldern inzake een bedrag
van 600 rijnsguldens, betaald op last van Adolf, hertog
van Gelre, door Gaert van Kessel aan Henric Kelner van
Roermond voor de aankoop van wijn, die naar Grave vervoerd
is.
Kessel p 47.

2372.

1471 .juni 1,
De gezamenlijke staten van
en Arnhem benoemen tijdens
hertog Adolf van Gelre tot
Willem van Sombreffe, heer

de kwartieren Nijmegen, Zutphen
de afwezigheid van de (gevangen)
hoofdman van Gelre en Zutphen
van Kerpen.

Paravicini p 36-37.
Deze akte is nooit uitgegaan, mede omdat Willem de benoeming weigerde.
2373.

1471 juni 4.
dinsdag na pinksteren
Willem van Wildenrath Rabitszoon beleend met 2 goederen
Rickelerleen onder Doveren bij Hohenbusch; een daarvan
heeft Martin van Granterath in pacht voor 7 paar koren,
groot 60 morgen; het andere is gepacht door Pynes, groot
78 morgen: Wassenbergse lenen.
Gillessen nr 102.

2374.

1471 juni 21.
vrijdag na st vitus
Gerard van Goire beleend met de Wassenbergse*lenen, die
wijlen zijn vader Gerard in leen had.
Gillessen nr 104.

2374A. 1471 juli 21.
op sente marien magdalenenavont
Wilhem, Heynrich en Helmich van Baerle, gebroeders, ver-

klaren, dat Wilhem voornoemd en Gadert van Werenberg aan
Coenraet Pijls 120 overlandse rijnsguldens zullen betalen.
Scheres nr 695.
2375.

U 7 1 juli 25.
De echtelieden Johan Besell genaamd van Reide en Katharina van Bocholtz te Bocholtz stichten in de parochiekerk
te Lobberich een vikarie op het altaar van de H.H. Antonius, Fabianus en Sebastianus. De stichters verzoeken hun
leenheer Hendrik van Kriekenbeck een broedermeester van
de vikarie voortaan te belenen met het goed op der Dellen.
Kempen-Krefeld 1973 P 217.

2376.

1471 augustus 2.
vrijdag na st jacobus
Willem van Heythuysen, schoonzoon van Peter (van) Schinveld, pacht 10 morgen van de Bockelerhof te Kleingladbach voor 1 paar koren; is Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 95.

2377.

1471 augustus 9.
laurentiusavond
Richard van Boestorp beleend met goederen te Doverack, die
voor 24 malder rogge verpacht zijn; verder met goederen,
die wijlen zijn zoon Kirstken in leen had.
De laatste goederen worden niet beleend, aangezien ze voor
100 en 300 gulden verpand zijn; zijn Wassenbergse. lenen.
Gillessen nr 105.

2378.

1471 augustus 16.
Jan, hertog van Kleef, zal zich houden aan de voorwaarden,
die Arnold, hertog van Gelre, hem gesteld heeft bij de verpanding van het slot Nergena (aan de Niers) voor 4.000 rijnsguldens. Jan mag binnen een jaar slot, stad en ambt Wachtendonk in pand nemen voor 24.000 rijnsguldens.
Als Arnold wil lossen, moet hij beide panden tegelijk lossen.
Getuige o.a.: Freder^ik^van Obbendorf, raad.
Nijhoff IV - 511.

2379.

1471 oktober 10.
Burgemeester, schepenen en raad van Venlo oorkonden, dat zij
"om not ende orbers wille" hunner stad "by raede ende goitduncken onser alre eyndrechtelicken recht ende bescheidelich"
voor eene som gelds, welke hun betaald is en die zij bestemd

hebben "aen dat steynen bolwerck buten voir der tiegelse
porten", aan Johan Smyetz, zijne echtgenote Jutte en hun
erven de jaarlijkse erfrente van 12 keulse witpenningen,
welke de gemeente beurt uit 2 morgen "neys baent" en erf
gelegen omtrent "mydweges aen den dyck ende wege daer men
hynnen eirst int venne kumpt" naast het erf van Heyn Daerkens en dat van Maesken Nyen, en van achter aan het erf
van Willem van Hoirne, verkoopen en overdragen.
RAL Aanwinsten 1926.
2380.

1471 oktober 21.
Godert van Vlodorp, heer te Leuth en Dalenbroek, is drost
van Stokkem.
Wolters; Avouerie p 87.

2380A. 1471 november 14.
des neisten donresdaigs na sente martijnsdach
Gadert van Wijenhorst en Elisabeth van Eyll, echtelieden,
geven hun zwager/broer Elbert van Eyll, ridder, kwijting.
Scheres nr 1490.
2381.

1471 december 20.
Clara van Sombreff, abdis, en konvent van Ste Clara te
Neuss, geven Johan Putzmann van Goir kwijting wegens ontvangst van 5 malder rogge uit het goed zo der Erffen in
kerspel Grimlinghausen, die het klooster jaarlijks krijgt
wegens zuster Trijne van Jüchen.
Myllendonk Urkunden nr 5.

2382.

1471 december 20.
Tarief voor civiele rechtspraak voor schepenen van Goch.
Frankowitz p 437.

2383.

1471.
Scheiding en deling der goederen van Derick Pollart genaamd Craen tussen zijn zonen Johan, Derick en Arnolt.
., ,
r
Medezegelaars: Dederic, kanunnik te Aken, oom-van Derick /<A*JP'^f"
Pollart genaamd Craen, diens oudoom Arnold Tripparts en
diens neef Franck Pollart, drost van Dalenbroek.
RAL Aanwinsten 1926.

2384.

U71.
Frandtvan Pollart, drost van Dalenbroek, 1471-1481, huwt
Vullinck van Holtmeulen, dochter van Vullinck, zuster van
Baetse (Elisabeth), vrouw vanjGerard van Kessel genaamd
Roffaert.
'
UfyxtonA
Publications XXXIII p 379-

2385.

1471 - 1515.
Agnes van Broekhuizen, dochter van Johan en Johanna van
Darth (de Derde):
- 1471 huwt met Seger van Merwijck uit Vierlingsbeek,brengt
in 50 malder rogge 's jaars en alle rechten van haar vader
in de verpande domeinen van Venray;
- Seger brengt in vruchtgebruik van de Hof ter Voirt te
Vierlingsbeek als douairie voor Agnes en 70 malder uit
de tiend te Vierlingsbeek.
Uit dit huwelijk drie zonen: Sweder, Wolter en Peter van
Merwijck.
Agnes erft van haar vader de hof Op ter Stockt onder Broekhuizen; zij sterft in of voor 1515Maasgouw 1984 p 166.

2386.

1472 februari 19.
woensdag na invocavit
Johan Spaenebuck beleend met huis en hof met akkers, bos,
broek en weide in kerspel Birgelen, zoals zijn vader Johan
bezat als Wassenbergs-leen.
Gillessen nr 107.

2387.

1472 februari 19.
woensdag na invocavit
Godert van Glesch beleend met de alde burgh te Karken met
molen, tienden, kapoenen, hoenders, keurmeden enz., zoals
zijn vader en voor ouders die als Wassenbergs. leen hadden.
Gillessen nr 106.

2387A. 1472 maart 9.
Else van Buren, abdis van Thorn, oorkondt, dat voor Lenart
van Stockbroeck Lenartszoon, stadhouder der lenen, en Dideric Pollart de Jonge, Rutgher van den Ende, Pouwel den
Molenner, leenmannen, Prederich van Dadenberch als man van
Elisabette van Osen, wordt beleend met het leen, dat Heyn-

riek van Osen, haar vader, heeft nagelaten, te weten een
tiend te Katert aan de hof en te Houtem. Frederich draagt
het leen op ten behoeve van het altaar in de parochiekerkvan Roermond, gesticht door wijlen meester Johan Pollart-,
proost te Arnhem,' doktor in de beide rechten.
De rektor van dat altaar zal de rente heffen en uitbetalen
aan "eynen jongen clerken . . . ther scholen gesat" volgens regels van de brief.
Sterfman voor het leen is Gielen van den Baent.
Pollart p 88.
2387B. 1472 maart 9.
Frederich van Dadenberch oorkondt mede voor zijn vrouw
Elisabeth van Osen, zijn tiend te Katert, aangekomen na
dode zijns schoonvader Heynrick van Osen, leenroerig van
de abdis van Thorn, af te staan aan Dederic Pollart genaamd
Kraen, met goedvinden van Dederic Pollart, kanunnik te Aken,
zijn broer, en weer in pacht te nemen voor 10 malder rogge
's jaars roermondse maat, te leveren in Roermond aan de rektor van het altaar in de parochiekerk te Roermond (gesticht
door meester Johan' Pollart, doktor in de beide rechten,
proost te Arnhem), waarvan Dederic en Dederic, gebroeders,
kollators zijn.
Frederich en Elisabeth mogen de rente lossen met 200 malder
roermondse maat.
Medezegelaars: Lenart van Stockbroeck Lenartszoon en Rutger
van den Ende, leenmannen van de abdis van Thorn.
Pollart 88-90, 98-99.
2388.

1472 maart 9.
Dirk Lirkszoon Pollart, heer van Kouhlen, zegelt de akte,
waarbij de abdis van Thorn de schenking van Jan Pollart
aan de kerk van Thorn bevestigt. In 1482 verleent hij een
beneficie in de kerk van Roermond aan Hugo Pollart.
In H 8 3 zegelt hij mede het huwelijkskontrakt tussen Willem van Baerlo met Godefrida Mercator.
Publications XXXIII p 378.

2388A. 1472 maart 10.
Dederik Pollart genaamd Kraen geeft mede namens zijn broer
Dederik Pollart, kanunnik te Aken, renversaal op de akte
van 1472 maart 9 (regest nr 2387B) van Frederich van Dadenberch c.s.
Medezegelaars: Lenart van Stockbroeck Lenartszoon en Rutgher
van den Ende, leenmannen van de abdis van Thorn.
Pollart p 90-91.

2389.

1472 maart 31.
Arnold, hertog van Gelre, beveelt zijn raad Derick van
Oest, hem zijn Huis Hillenrath als leen en open huis als
bescherming voor zijn gehoorzame onderdanen te openen.
Schloss Haag nr 2327-

2390.

1472 april 9.
Jacob II, graaf van H o m , en Philippa van Württemberg,
echtelieden, verkopen aan Catharina van Ghoor, weduwe van
Gerit Haex van Thoeren, jaarrenten van 370 oude groten en
1 tournoois en 15 erfkapoenen, die zij heffen in de dingbanken van Ophoven en Geistingen.
De renten zijn vrij eigen goed van de verkopers; transport geschiedt voor schepenen van Ophoven, Geistingen en
Wessem. Verkopers hadden zich verbonden, niets te vervreemden zonder toestemming van hun ooms, de graaf van
Nassau te Breda en Vincent, graaf van Meurs.
Als toestemming zegelen dezen mede.
Slanghen p 144; Delahaye p 92.

2390A. 1472 april 14.
Wilhelm van Vloedorp, erfvoogd van Roermond, zal Emont
van Baerle schadeloos houden.
Scheres nr 677.
239L

1472 april 21.
Johan Hillen de jonge van Roermond verkoopt aan het kapittel van Thorn een erfpacht van 1 malder rogge, een
oude groot en een laat, staande ten laste van de hof
tger Hagen te Graethem.
Habets; Thorn p 394.

2392.

1472 mei 6.
Jacob II, graaf van Horn enz., bevestigt de stichting van
een maandstonde door wijlen zijn tante Mechteld van Horn,
abdis van Thorn, waardoor de molen en de hof te Tongerlo
zijn belast met 5 rijnsguldens en 1 sester rogge 's jaars.
Habets; Thorn p 394/95.

2393.

1472 mei 8.
Kleernis over de rechten, grenzen enz. van Stevensweert.
Publications XIII (1876) p 305-310.

2394.

1472 .juni 8.
maandag na st bonifatius
Daniel van Krickenbeck genaamd van der Eisen beleend met
Huis en hof te Beeek als Wassenbergs leen.
Gillessen nr 108.

2395.

1472 .juli 12.
Arnold, hertog van Gelre, oorkondt van Johan van Wijenhorst
genaamd ingen Schiet 400 rijnsguldens a 24 keulse witpenningen voorschot ontvangen te hebben op de toegestane pondschatting van 2.400 rijnsguldens, die het land van Geldern
de hertog heeft toegestaan; Johan mag dat geld uit de opbrengst nemen.
Frankewitz p 438; Nijhoff IV - 522 met als datum 19 juli.

2396.

1472 juli 26.
Hertog Arnold van Gelre verklaart zijn broer Willem van
Egmond 1.506 rijnsguldens schuldig te zijn, die de laatste
hem geleend had wegens "desen onsen orloge dat wij nu hebn
mit den greve van Moirsse, omme dat hij sich onss lantz
onderwyndt onss te regieren tegen Got, ere ind recht".
Paravicini p 37-38.

2397.

1472 augustus 10.
st laurentius
Peter Loeveryss van Boeslar beleend met een hoeve en land
te Hoven bij Matzerath, zoals Reiner van Grittern die vroeger had als Wassenbergs leen.
Gillessen nr 103.

2397A. 1472 augustus 14.
Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, voogd te
Elsum, Daem Spede en Rutger Schommart van Duiken, verplichten zich, Derich van Lieck vóór Kerstmis eerstkomend 147
overlandse rijnsguldens te betalen; bij nalatigheid zullen
zij in Aken of Heinsberg met paard en knecht in leisting
gaan.
Hatzfeldt nr 491•
2398.

1472 augustus 14.
Willem van Vlodorp, erfvoogd te
Montfort, en Cecilia van Hamell
oorkonden met hertog Arnold tot
komen inzake de bewaring van de

Roermond, ridder, drost van
en Elderen, echtelieden,
overeenstemming te zijn geburcht Montfort. Vanuit de

burcht zal geen schade worden gedaan; de zoons Gerart en
Johan van Vlodorp komen niet op de burcht anders dan na
bezegelde belofte, niemand schade te doen.
Niemand van de hertog mag op de burcht komen, totdat het
Overkwartier (vrede) gesloten heeft met hertog Arnold.
Als het Overkwartier aan Arnold een pondschatting betaalt,
zal Willem helpen invorderen; hij leent de hertog nu 500
rijnsguldens en mag die dan inhouden.
Indien de hertog overlijdt zonder dat de vrede gesloten
is, behoudt Willem de burcht, doch zal geen schade daaruit
aanrichten.
Medezegelaar hun neef en zwager Gadert van Vlodorp, heer
te Leuth en Dalenbroek.
Maasgouw 1918 p 54-55.
2399.

1472 september 1.
Vincent, graaf van Meurs, geeft de kwartieren van Nijmegen,
Zutphen en Arnhem, kwijting vanwege 1.000 rijnsguldens traktement over het 1e kwartaal van 1472.
Paravicini p 38.

2400.

1472 september 3.
der dondertagh nach sente aegidiustagh abbatis
Arnoldt, hertog van Gelre, oorkondt van zijn onderzaten van
Swalmen 75 rijnsguldens ontvangen te hebben, wat die gedaan
hebben uit gunst, zonder van rechtswege daartoe verplicht
te zijn geweest, welke gift niet tot verkorting van hun oude
rechten en voorrechten zal leiden.
GAR Handschriften 87 p 23.

2401.

1472 oktober 1.
Ruiters van Willem van Egmond vallen in het ambt Bruggen
(pandschap van Vincent graaf van Meurs) de dorpen Born,
Bracht en Kaldenkirchen aan; in Born branden ze 4 hoven met
inhoud af, in Bracht 15 hoven en 3 gijzelaars worden naar
Grave meegevoerd en na betaling van 450 gulden losgeld vrijgelaten. Die van Kaldenkirchen brengen mensen en vee op het
kerkhof, maar de ruiters respekteren de gewijde grond niet;
enige inwoners worden doodgeslagen of gewurgd en een groot
aantal stuks vee geroofd en 26 hoven beschadigd of verbrand.
Kempen-Krefeld 1976 p 83-84.

2402.

1472 oktober 19.
Huwelijk tussen Elisabeth, oudste dochter van Johan van Nassau, heer van Heinsberg, en Johanna, erfdochter van Heinsberg, met Willem, hertog van Gulik en Berg.

Johan, paltsgraaf van Simmern, en zijn vrouw Johanna, jongste (tweede) dochter van bovengenoemden, verkopen hun rechten op de nalatenschap van Heinsberg en Diest aan de hertog
van Gulik in 1483.
Met toestemming van de landstanden van Gulik wordt Heinsberg
in 1484 in Gulik geïncorporeerd.
Jahresbericht über die höhere Stadtschule zu Heinsberg 1890/
1891 p 16 (geschreven door W. Lückerath, rektor).
2403. 1472.
De kwartieren van Nijmegen, Zutphen en Arnhem, weigeren Arnold, hertog van Gelre, na de gevangenneming van hertog Adolf te Namen weer als hun heer te erkennen "sonder alleyn
dat quartier van Ruremonde, die leyffden (eed) als erbar
luyden inde ontfyngen honne rechten her inde leytten hem
in hoen stat". De andere kwartieren huldigden Vincent, graaf
van Meurs, als momber van de jonge Karel, zoon van de jonghertog van Gelre, een jong kind van 5 jaar, die (Adolf) had
van een zuster van Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik.
Er ontbrandde strijd tussen hertog Arnold en Vincent graaf
van Meurs in de wederzijdse kwartieren.
Guttecoven wordt afgebrand door helpers van hertog Arnold,
die in Nieuwstad lagen.
Omtrent 11.000 maagdendag ( 21 oktober ) trok Vincent van
Meurs met de stad Sittard, met het ambt Born en veel andere
helpers uit Gelre voor Nieuwstad, belegerden het 4 a 5 dagen
en veroverden het wegens verraad van binnen uit.
Chronijk p 56-372404.

1472 circa oktober 21.
Vincent graaf van Meurs neemt met hulp van troepen en lieden uit Nijmegen, Sittard en Bofn de stad Nieuwstad in na
een beleg van 4 a 5 dagen.
Paravicini p 40.

2405.

1472 oktober 24.
Thijs van Reninchaven c.s. verklaart aan Willem Willemszoon van Berenbroeck een jaarrente van 17 malder rogge
schuldig te zijn.
Schloss Haag nr 1046.

2406.

1472 december 30.
Karel, hertog van Bourgondië, door hertog Arnold van Gelre
te hulp geroepen tegen diens oproerige onderdanen, belooft
poorten, torens en muren te slechten van de steden Venlo

en Nijmegen, zodra hij ze onderworpen zal hebben.
Nijhoff IV - 543.
2407. 1472.
Na bemiddeling van Hendrik van Meer, heer van Stevensweert,
Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, en Godard van
Vlodrop, heer van Leuth en Dalenbroek, staakt Vincent graaf
van Meurs de vijandelijkheden tegen de stad Roermond.
Publications XXVI p 91-92.
2408. 1472.
Vincent graaf van Meurs genoemd als voogd van Jacob II graaf
van Hom.
Paravicini p 60.
2409. 1472.
Opgave van leenmannen der heer van Millen o.a.:
- Steven van Leick: de hof Brebereh;
- Renier van Oppendorp: de hof der Heggen gelegen;
- Rutger van Brey: einem Hoffrter Scheidtbroich bij Waldvucht; de gift der kerk van Breberen.
Limburgse Leeuw 1956/57 p 89-95.
2410. 1472.
Arnold, hertog van Gelre, verpandt de halve heerlijkheid
Horst aan Derich van der Horst,, zijn raad, maarschalk en
ambtman van Kessel.
Schloss Haag nr 2665.
2410A. 1472.
Gerard van Ittervoirt staat de erfpacht ut in litera
(1467 regest nr 2315-A-) af aan het Gasthuis te Roermond,
gesticht door de familie Pollart.
Scheres nr 775.
2411. 1472.
De hof zer Keulen te Melick, Wassenbergs leen.
Maasgouw 1972 p 89.

2412.

1472 - 1526.
Simon van Aldenbruggen genaamd Velbruggen huwt in 1472 Sophia van Brempt; hij draagt zijn recht op halve heerlijkheid Horst op 10-1-1514 over aan hertog Karel van Gelre.
(idem had Karel Spede in 1457 gedaan aan hertog Arnold)
Aanzijn neef Reiner van Aldenbruggen draagt hij de heerlijkheid Meerlo op wegens trouwe dienst en vriendschap
op 24-4-1526. Simon was kinderloos en benoemt tot erfgenaam zijn achterneef Johan van Quadt, zoon van Steven en
Agnes van Winckelhausen. Op 31-3-1525 beveelt hertog Karel
van Gelre zijn stadhouder in het Overkwartier om Simon
voor zich te ontbieden en hem ernstig te gelasten, zijn
heerlijkheid Mirlaar niet te verkopen, maar ze aan zijn
bloedverwanten na te laten.
Publications XLVIII p 246-247.

2413.

1473 januari 10

(Sittard)

Vincent, graaf van Meurs, deelt de staten van Gelre en
Zutphen de inhoud mede van een waarschuwing aan zijn adres
(van "heimelijke vrienden"1) zich niet verder in te laten
met Gelre en Zutphen en de rechten van Karel (de Stoute,
hertog van Bourgondië).
Paravicini p 39.
1) Waren verwanten uit de familie Croy.
2414.

1473 na januari 10.
Adam ingen Hillss, raad van de bisschop van Luik, wil (spion
voor Vincent graaf van Meurs als hoofdman van Gelre en Zutphen) worden, mits hem op voorhand 50 gulden teergeld wordt
verstrekt.
Vincent kan hem dat niet betalen.

2415.

1473 februari 9.
Een heraut van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, verschijnt voor Arnhem en eist het land van Gelre op.
Bezetting p 52.

2416.

1473 februari 25.
donderdaghs post mathie
Vertegenwoordigers van ridderschap en steden van Gelre en
Zutphen komen te Nijmegen bijeen om met Vincent graaf van
Meurs te overleggen over de verdediging tegen een dreigende
Bourgondische aanval.
Bezetting p 54.

2417.

1473 maart 7.
Karel, hertog van Bourgondië, bevestigt Beinier van Holthusen als drost van het land Kriekenbeek.
Nijhoff V - 1; Guy de Brimeu p 333-

2418.

1473 maart 13.
saterdaghe post invocavit
Afgevaardigden van de hoofdsteden en Vincent graaf van
Meurs trekken naar het Overkwartier, versterken het voornemen van verzet van Venlo en Straelen en (doen wellicht
pogingen de stad Roermond aan hun zijde te krijgen).
Bezetting p 54-55.

2419.

1473 maart 24.
De stad Arnhem beschrijft ridderschap en steden van de Veluwe om te overleggen over maatregelen tegen de dreigende
Bourgondische inval.
Bezetting p 54.

2420.

1473 april 30.
De gemene schepenen van Tegelen hebben geen zegel en zegelen onder dat zegel van die van Kaldenkirchen en Bracht.
Publications XIII p 93-94.

2420A. 1473 mei 23.
opten sundach votem jocunditatis
Elbert van Eyll, ridder, stelt Frederik Holsteyn, vrij*"
schepen van het H. Rijk, als prokureur in zijn proces
kontra Johan van Alphen, ridder, en Willem van der Horst,
knape.
Scheres nr 1446.
2421.

1473 mei 24.
Overeenkomst tussen Vincent, graaf van Meurs, hoofdman van
het land van Gelre, en de stad Venlo, waarbij de status quo
wordt gehandhaafd voor zolang de vreemde ruiters in het
land zijn en één maand daarna inzake het gemene broek tussen Venlo en Tegelen, dat die van Venlo gedeeltelijk uitgegeven en met heggen en graven afgepaald hebben.
Venlo inv. nr. 516.

2422.

1473 mei 26.
Vincentius, graaf van Meurs, hoofdman van Gelre, Gerrit de
Joede, Hendrik van Leisten en Sander van Tingnagel, raadsvrienden der hoofdsteden Nijmegen, Zutphen en Arnhem, beloven de stad Venlo schadeloos te houden voor kapitaal en renten van 1.528 rijnsguldens, waarvoor de stad zich borg gesteld heeft.
Venlo inv. nr. 65.

2423.

1473 na mei 26.
Karel, hertog van Bourgondië, komt daags voor Hemelvaartsdag (mei 24) in Maastricht met een groot leger; de stad
Sittard en het ambt Born waren zeer bevreesd voor dat leger,
omdat hun (pandheer) Vincent graaf van Meurs ruwaard van
Gelre en Zutphen geworden was.
Aangezien zij geen hulp en bijstand van hem kregen, zoals
hij wèl had toegezegd, gaven zij zich over aan hertog Karel
van Bourgondië.
Chronijk p 38-39-

2424.

1473 mei 30

(Maastricht)

Karel (de Stoute), hertog van Bourgondië, benoemt Guy de.
Brimeu, heer van Humbercourt, tot kapitein en gouverneur
van het land van Born en de steden Sittard en Susteren met
het recht, alle officieren en ambtenaren te benoemen tegen
300 rijnsguldens traktement met de verplichting, op de burchten van Born en Sittard samen 4 soldaten, 4 wachters en 2
portiers te houden.
Guy de Brimeu p 267-268.
2425.

1473 juni 2 en eerder.
Jonggraaf Johan van Meurs begeeft zich voor onderhandeling
naar Karel de Stoute, hertog van Bourgondië (te Maastricht);
de hertog dwingt hem, al diens sloten te openen en die te
laten bezetten. Brimeu (Humbercourt) draagt Guillaume de
Sombref, heer van Recq.uem,en Dirk van Palant, ridder, op,
die plaatsen in bezit te nemen en van de bewoners de eed
(van trouw) op hertog Karel te nemen.
Guy de Brimeu p 268.

2426.

1473 juni 5.
opten pynxtavend
De stad Roermond was als eerste bevreesd voor Karel de Stoute, hertog van Bourgondië; hun afgevaardigden kwamen in Maas-

2427.

tricht in de O.L.V.kerk, vroegen hem om genade, huldigden
hem en ontvingen zijn genade.
"Inde daer waert gedeynckt dat sij hoem in die hant gyngen
inde hoen poertten inde muyren aen hoem golden, dat sij die
ouch nyet nyeder en dorffen leggen, noch brecken, gelick
als andere steden doen moesten die hee gewonnen hadde".
Chronijk p 41.
1475 (.juni 5 ) .
Qua propter hiis perceptis magno cum exercitu (van Karel de
Stoute hertog van Bourgondië) ad debellandum et subiugandum
sibi principatum Gelrensem Traiectum Superius (Maastricht)
acceleravit. Ubi Ruermundenses non vocati venerunt ipsorum
civitatis claves duci offerentens se sue potestati subiugando anno MCCCCLXXIII, unde
BUrgVndo KarVLo CeCIdlt IaM GeLrea CLaVda (=1473)
De Gelderse kroniek van Willem van Berchen; Werken Gelre
nr 24; Arnhem 1950 p 131.

2428.

1473 juni 5 - 1477 januari 20.
Ambtmannen van Wassenberg tijdens de Bourgondische bezetting zijn: Stamelaert, Johan van Alensberg (geboren in
Luxemburg), adellijk bastaard, Fernande Messye (vermoedelijk een Portugees) en Sweeder van Redinckhoeven (die al
onder Vincent van Meurs in funktie was).
Guy de Brimeu p 327-328.

2428A. 1473 juni 8

(Maastricht)

Guy de Brimeu wordt door Karel de Stoute hertog van Bourgondië' opgedragen, in de grensplaatsen Herzogenrath, Sittard, Wassenberg en Born 6 hommes d'armes (ruiters met harnas) elk met 3 bereden begeleiders en 96 voetknechten, piekeniers, kolveniers en "crenkigniers" te onderhouden.
Voor hun soldij van 1 januari - 31 oktober kreeg hij £1.800.
Guy de Brimeu p 268.
2429.

1473 juni 9 - 2 1 .
Itinerarium van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië:
9 juni
10 "
12

"

: een deel van zijn leger vertrekt naar Geulle;
: Karel voegt zich bij zijn leger op de Horst aldaar achter de Hussenberg en te Elsloo;
: van Hussenberg naar Montfort; hij legert bij St.
Joost bij het Beggaardenklooster. Het slot Montfort wordt gehouden door de zoon van (Willem van)
Vlodrop (erfvoogd van Roermond). Na 3 dagen geeft
de zoon zich bij verdrag over onder behoud van
lijf, goed en geld, dat hij daar op (als pand)had.

15 juni

16 juni
16/21"

c.17 juni
17/23 "

: Karel te Roermond; hij overnacht er; "van dissen
vurs. sloet Montfort toch due disse hertoch Karle tot Ruremonde in die staet myt sijnen edelen
volck, rydderschaep inde andere hoefluyden, also
dat die staet van Ruremonde al voel luyden waes
in allen eynden. Inde die andere ruytteren, volck
van wappen inde voetgeynger die bleyffven aloem
in dat lant liggen op die dorppen inde verdoerffven die arme huysluyden opten lande inde dorppen
also jemerlicke soe dat Got ontfarmen mocht"j
: Karel te Tegelen; legerplaats bij Gasthuishof;
: Het leger van Karel trekt op naar het slot Bruggen, waarvan Vincent graaf van Meurs pandheer was.
De legerafdeling staat onder bevel van de bastaard
van Bourgondië. Bruggen binnen en buiten de wallen
met de buurtschappen Oebel en Gelagweg telt 119
huishoudens, waarvan minstens 28 boerderijen. Het
slot beschikt over 13 stukken geschut en 30 paarden alsmede een rijke levensmiddelen- en kruitvoorraad. De Bourgondiërs schieten de "Steynenportzen" in de stadswal in stukken, verbranden de
"Swalmeportze", in de voorstad nog een poort en 2
blokhuizen; van de burcht wordt de uitvalspoort
stuk geschoten. Afgebrand worden de molen, de kapel van St. Nicolaas (waar Vincent van Meurs in
1479 een Kruisherenklooster zou stichten), de pastorie, 49 woningen, 28 schuren en 21 stallen. Schade in en buiten de wallen 12.464 gulden.
De bezetting geeft zich na 6 dagen verzet over op
behoud van lijf en goed na ridderlijk verweer.
Kapitulatie geschiedde, toen geen ontzet opdaagde.
De Bourgondiërs haalden de inventaris uit de burcht
op 2 juli: schade 8.895 gulden;
: Erkelenz geeft zich over aan gezanten van Karel;
: Vanaf het slot Bruggen trekt Karel met zijn leger
voor Venlo. "Mer die van Veynloe werden hoen ouch
eyn luttel tytz; mer doch terstont daerhae so quaem
hee (Karel) doer in, inde maeckdie die staet ouch
te schande inde dat volck eyghen. Mer hee lyet hoen
portten inde muyrren omdat sij (Venlo) sych opgaeven in sijn hant".

Maasgouw 1963 p 52/53; Leuth p 25; Chronijk p 39-41;
Bruggen p 53, 60, 94, 102-106; Kempen-Krefeld 1976 p 85,87/89;
Guy de Brimeu p 272, 276; Paravicini p 43 noot 194.
2430.

1473 vermoedelijk juni 21.
Karel hertog van Bourgondië benoemt Guy de Brimeu heer van
Humbercourt tot kapitein en gouverneur van Venlo en de landen (ambten) van Kriekenbeek, Kessel en Stralen. Op 2 juli
benoemt Karel hem tevens tot gouverneur en ambtman van tussen

Maas en Waal en rond deze tijd ook als kapitein van het slot
Buren en op 8 augustus tevens tot kapitein en gouverneur van
Harderwijk.
Guy de Brimeu p 273/274.
2431.

1473 juni 23.

en nostre camp lez la ditte ville de Venlo

Karel, hertog van Bourgondië, beveelt zijn raden en officieren van Brabant, Vlaanderen, Holland, Overmaze, Gelre en
andere landen, de ingezetenen van Venlo, aan wie hij wegens
hun vroegere vijandschap tegen hem genade verleend heeft,
te herstellen in hun roerende en onroerende goederen en alle
arresten van lijf of have op te heffen.
Venlo inv. nr. 66.
2432.

1473 juni 24.
Venlo in handen van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië.
Maasgouw I963 p 52-53.

2433.

1473 juni 25.
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, is te Wanssum en Well.
Maasgouw 1963 p 52-53.

2434.

1473 juni 26.
Burgemeesteren, schepenen, raad en ingezetenen der stad Venlo oorkonden, geweigerd te hebben, de hertog van Bourgondië
als pandheer van Gelre en Zutphen te huldigen. De hertog
heeft de stad belegerd, waarna de stad zich moest overgeven.
Als boete moeten zij hem 32.000 rijnsguldens betalen, te weten 6.000 op 1 oktober, 6.000 op 24 juni 1474, 10.000 op 24
juni 1475 en 10.000 op 24 juni 1476. Ter verzekering stelt
de stad alle goederen en 10 gijzelaars, te kiezen door de hertog, te verblijven op kosten van de stad op plaats, die de
hertog zal aanwijzen.
Sivré I p 339.

2

435.

1473 juni 26-27.
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, is te Goch.
Maasgouw 1963 p 52-53.

2

436.

1473 juni 27 - 29.
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, is te Cleve.
Maasgouw 1963 p 52-53.

2437.

1473 juni 29.
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, is te Gennep.
Maasgouw 1963 p 52-53.

2438.

1473 juni 30 - juli 28.
Karel de Stoute, hertog van Borgondië, belegert Nijmegen;
de stad gaat na verdrag over.

2439.

1473 juli 3

(uit het kamp voor Nijmegen)

Karel van Bourgondië, hertog van Gelre, bericht de magistraat van Yenlo de komst van zijn raad, Adam inghen Huls,
en van zijn sekretaris Pieter Poulart om de schatting over
de dorpen en vlekken om te slaan.
Venlo inv. nr. 1215.
2440.

1473 juli 3 - 4 .
Johan en Dirk, minderjarige zonen van Vincent graaf van
Meurs, verzoeken via Hendrik, edelheer van Gemen en Wevelinghofen, aan Elisabeth van Bourgondië, hertogin van
Kleef, zich sterk te maken om de erflanden van de graaf yan
Meurs niet (door troepen van Karel de Stoute, hertog van
Bourgondië)te laten bezetten.
Paravicini p 43(+58\

244L

1473 juli 13.
Karel hertog van Bourgondië verklaart, dat hij op 7 maart
Dirk van der Horst beloofd had, zodra hij Nijmegen veroverd
zou hebben, hem als burggraaf aldaar aan te stellen en geeft
hem deswege kommissie.
Maasgouw 1898 p 32.

2442.

1475 juli 24.
Karel hertog van Bourgondië als hertog van Gelre beleent Johan hertog van Kleef met burcht, stad en land Wachtendonk,
de Duffel, het slot Nergena, stad en ambt Goch en huis en
tol te Lobith en schenkt hem als volle eigendom de voogdij
over Elten en het kerspel Angerlo.
Karel reserveert over de leengoederen alleen de souvereiniteit.
Wachtendonk p 100; Nijhoff V - 10, 11.

2443.

H 7 3 juli 30

en notre camp sur Ie bort du Rijn lez griet-

Karel, hertog van Bourgondië, om tegemoet te komen aan de
grote schade, door de stad Venlo in de laatste onlusten geleden, vergunt die stad, dat gedurende drie jaren geen andere dranken in het land van Kriekenbeek verkocht mogen worden dan die te Venlo zijn gebrouwen.
Venlo inv. nr. 67.
2444.

1473 juli 31.
Karel, hertog van Bourgondië, bepaalt op het vertoog der
stad Venlo, dat de ingezetenen van de ambten Kessel en Kriekenbeek een aandeel zullen moeten dragen in de boete van
32.000 gulden, die de stad Venlo aan de hertog wegens haar
oproerigheid, waarin zij de stad gesteund hebben, moet be„ ,
,a
talen.
Venlo inv. nr. 68.

2445.

1473 augustus 15

(Nijmegen)

Karel, hertog van Bourgondië, verzekert Katharina van Kleef,
weduwe van Arnold hertog van Gelre, het vruchtgebruik van
stad, land en heerlijkheid Geldern.
Nijhoff V - 19.
2446.

1473 augustus 15

(Nijmegen)

Karel de Stoute hertog van Bourgondië benoemt Olivier de la
Marche tot kapitein, drost en gouverneur (van het ambt)
Bruggen op traktement van £600, waarvoor hij 6 bereden soldaten, 4 portiers en 2 wachters op het slot Bruggen moet
houden.
Guy de Brimeu p 270-271.
2447.

1473 augustus 15.
Frederik van Flersheim (door Karel de Stoute, hertog van
Bourgondië) benoemd tot gouverneur van het kwartier van
Roermond.
Guy de Brimeu p 335»

2448.

1473 augustus 26.
Karel hertog van Bourgondië, pandhouder van Gelre en Zutphen, erkent, dat Dirk van Oist hem leenhulde heeft bewezen
wegens het slot Hillenrade met de daaraan verbonden heerlijkheid, het huis te Swalmen, het recht op het Elmpterbos en het
veld genaamd Hoppenraet.
Sivré II p 89.

2449.

1473 augustus 26.
De stadhouder van Gelre en Zutphen zet de zittende magistraat van Venlo af.
Bezetting p 59.

2450.

1473 september 1.
Johan van Lathem, namens de hertog van Bourgondië aangesteld tot schout van het land van Kessel, belooft die bediening getrouw waar te nemen.
Borg is Johan ten Hove.
Nijhoff V - 21.

2451.

1473 september 9.
Karel de Stoute hertog van Bourgondië benoemt Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, tot stadhouder der lenen van
Gelre met het recht, de vazallen te ontbieden.
Guy de Briroeu p 275»

2452.

1473 september 7.
in septembri in profesto nativitatis marie
1
2
obiit nobilis comitissa de Hovine
uxor domicelli
Cunonis de Manderschet in profesto nativitatis Marie.
Joesten p 58.
1) Walburga; 2) Jonggraaf Kuno van Manderscheit.

2453.

1473 september 23.
Scheiding en deling der goederen van Huis en hof Beeck (ten
0. van Wegberg), Wassenbergs leen, tussen Daniel van Kriekenbeck genaamd van den Elssen, gehuwd met Kathrijn van
Beeck, en hun vader Robrecht en zwager/broer Daem van Beeck.
Getuigen: Aelhart, broer van Daniel, priester, Willem van
Krieckenbeck genaamd van den Elssen, Gadert van Beick en
Heinrich van Melich.
Erkelenzer Lande 1968 p 98-100.

2454.

1473 oktober 27.
Werner Scheiffart van Merode (vamme Roide), heer te Clermont,
ambtman van Hülchrath, en Eduard, voogd te Belle zegelaars
namens Herman landgraaf van Hessen, verweser van het stift
Keulen.
Selikum p 22-23.
1) Bastaardzoon van Reinald IV van Gulik en Gelre, broer

van de administrator van de abdij Gladbach; hij komt door
huwelijk in het bezit van heerlijkheid en Huis en voogdij
Buschbell bij Keulen.
Hij is Keuls ambtman te Urdingen 1447-1485 en panddrost van
Hülchrath 1455-1490 en sedert 1466 van Krieckenbeck en Erkelenz, ook van Wickrath pandheer, 1466, en Keuls panddrost
van Kempen, 1468-1473.
In 1480 echter is hij door Maximiliaan uit de Gelderse pandschappen en Wickrath gezet.
2455.

1473 november 2.
Jan die Hertoge, door de hertog van Bourgondië aangesteld
tot rentmeester in het Overkwartier, belooft die funktie
getrouw waar te nemen.
Nijhoff V - 31.

2456.

1473 december 15.
Dirk heer ter Horst, drost van Kessel en burggraaf van Nijmegen, en Arnold, heer van Blitterswijk, staan borg. voa+-c 4<c*.».
Nijhoff V - 30; Maasgouw 1898 p 32.

2457.

'"Je,N K**,s*

1
U73
december 29.
Henrik van Meer, ridder, heer te Stevensweerd en Haps, geeft
zijn vrouw Stijne van Belle vruchtgebruik van de heerlijkheid Stevensweerd ten overstaan van Vijnand van Arnhem, ridder, stadhouder der lenen, en leenmannen.
Nijhoff V - 371) vermoedelijk 1472 (Kerststijl).

2458.

1473.
Reiner van Broikhusen, ridder, en Irmgard, echtelieden, (wonende te Broekhuizen in de parochie Broekhuizenvorst) stichten in de kapel aldaar 3 missen per week op dinsdag, woensen zaterdag op het altaar van O.L.V., dat men nog zal vervaardigen en zolang het nog niet gereed is, op het altaar
in de kapel; zij doen afstand van 15 malder rogge 's jaars
en dragen die over aan heer Aelart en diens opvolgers, doch
blijven en ook hun erfgenamen;kollatoren van het altaar.
Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882 p 134.

2459.

1473.
Johan van Mirlaer te Milendonk moet als vazal der stad
Keule'n 60 ruiters en 50 voetknechten stellen. (Hij was 1°
gehuwd met Kunigunde van Birgel, dochter van Engelbrecht,

erfmaarschalk van Gulik, en Adelheid van Gronsveld, kinderen jong gestorven; 2° Belie Steek, dochter van Kracht Steek,
ridder, heer van Meiderich, en van Ludgardis, dochter te Limburg) .
Milendonk p 16-17.

2460.

1473 - 1474.
Geleden schade wegens p l u n d e r i n g e n en v e r n i e l i n g e n door Bourgondische t r o e p e n :
Kaldenkirchen
Bracht
Süchteln
Duiken
Rheindahlen
Waldnie1-Amern
Breyell
Boisheim
Tegelen

4231 gulden
5204
2735
5050
661 7
6210
2410
1610
2372

117 huisbezitters

167
254
133
169
181
107
46
46

Kempen-Krefeld 1976 p 9 1 .
2461.

1473 - U 7 4
ïard'vooÉ te Bell, panddrost van de Keulse ambten Kempen,
Eduard*Voogd
ürdingen en Hülchrath, ligt met bezetting op de burcht te
Kempen (27 april) als partijganger van aartsbisschop Ruprecht
van der Palts van Keulen. Op 23 maart kiest het domkapittel
Herman van Hessen als hoofdman en beschermer van het vorstendom. Op 5 juni gaat Eduard naar de andere partij over en ontvangt 3.000 gulden voor de panddrostambten. In Kempen mag
Eduard de halve landsheerlijke inkomsten behouden. Ruprecht
weet Kempen te herwinnen op 18-2-1474.
Eduard verschanst zich op de burcht Hülchrath.
Kempen-Krefeld 1977 P 240-241.

2462.

1473 - 1474.
Dirk (bastaard) van Meurs, drost van het land van Horn.
Paravicini p 61 noot 304.

2463.

1473 - 1477.
Johan Hoen van den Broich (stadhouder-) drost, en Peter Fenger,
voogd van het ambt Bruggen.
Na het ineenstorten van de Bourgondische macht in januari 1477
werd Johan door Vincent graaf van Meurs gevangen gezet en moest
een losgeld van 2.000 rijnsguldens betalen.
Guy de Brimeu p 328-329; Kempen-Krefeld p 92.

2464.

1473 - 1477.
Stadhouders van Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, als kapitein en gouverneur van Venlo:

- Jan van den Hove, meier van Halen in Brabant juni - december 1473;
- Werner van Wittem (ook stadhouder-drost van Born, Sittard,
Susteren) januari - maart 1474»
- Guillaume de Martigny, sedert augustus 1475 ook kommissaris
voor het monsteren van troepen in Gelre en Zutphen, maart
1474 - februari 1476;
- Anton van Palant (neef van Dirk van Palant, drost van Valkenburg), februari 1476 - januari 1477-

2465.

Guy de Brimeu p 333.
1473 - 1551.
Scholtissen van het ambt Kessel:
Johan van Rathem, 1473;
Gaidert van Kessel, 1474;
Claes van Egeren, 1485;
Johan van Haghen, 1489»
Jaspar van Daelen, 1539»
Johan van der Voort, 1551.
Hendricks p 60.

2466.

na 1473.
Nadat Karel, hertog van Bourgondië, het gehele vorstendom
Gelre had bezet, hief hij zware schatting; zijn raadsheren
wilden ook schatting van (de goederen van) het kapittel
van O.L.Vrouw te Aken (onder Erkelenz), doch het kapittel
weigerde te betalen. Toen de hertog eine schijve (= raden
van justitie) instelde o.a. te Venlo, lieten die van Erkelenz het kapittel voor die "rotam" dagvaarden, waarna het
kapittel veroordeeld werd tot betaling naar rato van hun
bezit. Toen werd de tiend van Codichoven geschat, die langer
dan 100 jaar geleden uit handen van de ridderschap aan het
kapittel was gekomen, idem de tiend te Oeraidt, die van
oorsprong ook riddermatig bezit was geweest, aangezien de
ridderschap tot dienst verplicht is (en dus vrijdonrvan
schatting geniet).
Chronijk van Erkelenz

. . . .

2466A. 1474 februari 10.
gonsdages nae agathe der heyligen jongferen
Voor Johan Drabbe, richter, en schepenen van Vlodrop, verklaren Johan Stock en Margriet, echtelieden, schuldig te
zijn aan Emont van Barle en erfgenamen 21 malder rogge.
Scheres nr 646.

2467.

1474 februari 20.
Karel, hertog van Borgondië, gelast zijn Hof te Mechelen
afdoening van het geding tussen Henrik van Meer, (heer van
Stevensweerd) en Willem van Egmond inzake het huis te Haps.
Nijhoff V - 38.

2468.

1474 april 18.
Karel (de Stoute) hertog van Bourgondië belast Hendrik Ceelen, rentmeester van het kwartier van 's Hertogenbosch, ook
met domeinbeheer van het land van Kessel, dat hij bij Brabant
heeft gevoegd evenals Kuik, Grave en Hatendonk (bij Sambeek).
Bijdragen Gelre LVI p 52-53.

2469.

1474 april 19.
De heer van Egmond en Baer, stadhouder-generaal, president
en raad van de hertog van Bourgondië voor Gelre, gehoord de
klachten, dat de burgers van Venlo geplaagd en gemolesteerd
worden door de Soudenaren, die in de stad gelegen hebben,
wegens hun soldij en lossing van gevangenschap, beveelt alle
ambtmannen en rechters, geen kennis van zulke zaken te nemen,
indien die door Soudenaren tegen Venlose burgers worden ingesteld, doch ze aan hem als overste rechter te verzenden.
Venlo inv. nr. 69.

2470.

1474 april 19.
De heer van Egmond en Baer, stadehouder-generaal, gehoord
de klacht van de magistraat van Venlo, dat de bloedverwanten
van hen, over wie de hertog recht en justitie heeft gedaan,
uit dien hoofde smadelijke, dreigende en schandelijke woorden gebruiken, hetgeen aan de stad zelf nadeel zou kunnen
brengen, beveelt de magistraat zulks ter kennis van ambtliedén en officieren te brengen.
Venlo inv. nr. 70.

2471.

1474 april 28.
Karel (de Stoute), hertog van Bourgondië, bevestigt (Johan
Schenk van Nydeggen) in de pandschap (van slot en heerlijkheid Middelaar c a . met de tol), aangezien Johan geen rebel
tegen hertog (Arnold van Gelre) was geweest en (Karel) had
gediend bij de verovering van het vorstendom Gelre en Zutphen.
Schenk p 35.

;

2472.

1474 mei 28.
Karel, hertog van Borgondië, gelet op de armoede van de burgers van Venlo, die ze niet in staat stelt, de hem verschuldigde 32.000 gulden boete te betalen, vergunt de magistraat
van Venlo gedurende de 4 jaren binnen welke zij die som moeten opbrengen, een impost op wijn, bier en andere waren, die
in Venlo verkocht worden, te stellen.
Venlo inv. nr. 71•

2473.

1474 mei 28.
Karel, hertog van Bourgondië, verleent de stad Venlo oktrooi
om een lening te sluiten met een rentelast van £800 van 40
groten 's jaars om de sommen, die de stad aan de hertog en
anderen schuldig is, te kunnen betalen.
Venlo nr 807.

2474.

1474 mei 28.
Karel, hertog van Bourgondië, verleent die van Venlo surseance van betaling gedurende 4 jaren over al haai'schulden teneinde de boete van 32.000 gulden aan de hertog te kunnen betalen; geen burger of goederen van Venlo mogen gedurende die
tijd wegens niet betaling van schulden gearresteerd worden.
Venlo inv. nr. 72.

2475.

1474 mei 28.
Karel,hertog van Bourgondië, geeft de stad Venlo oktrooi om
een jaarrente van 600 gulden te verkopen teneinde de penningen, die zij aan de hertog en anderen schuldig is, te kunnen
betalen.
Venlo inv. nr. 73.

2476.

1474 juni 23.
Nabij Neuss verslaat de uitgevallen bezetting van Neuss militie en ridderschap van de ambten van Kempen en Linn; Frederik van Hülss, ridder, sneuvelt daarbij.
Kempen-Krefeld 1977 p 242-243.

2477.

1474 juni 29 - 1475 juni.
Beleg van Neuss, in het bezit van aanhangers van Herman van
Hessen, hoofdman en beschermer van het aartsstift Keulen,
door troepen van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië.
Kempen-Krefeld 1977 P 241; Chronijk p 210-211.

2478.

1474 .juli 8.
Horn en Thorn worden voor £800 aangeslagen in de bede van
500.000 schilden voor 6 jaren, toegestaan door de Bourgondische Staten-Generaal te Brussel op februari - maart 1473.
Guy de Brimeu p 393, 395 noot 606.

2478A. 1474 juli 24.
op sunte jacopsavont»des heiligen apoestel
\\cnnMA\

Gyelis van den Hoeryck en joffer Liesbet dragen over aan
hun zwager en broer Sybrecht van Brey het goed te Helden,
hun aanbestorven van Maria van Brey, non te Keysersbosch.
Scheres nr 661.
2479.

1474 juli 25.

^

,

,

Elysabeth van Brede Zegersdochter en Gyelis van Horrich,
echtelieden ' , verkopen aan hun broer/zwager Sybrecht van
Brede Zegerszoon alle goederen, die ze geërfd hadden van
Maria van Brede, non te Keysersbosch, gelegen in Helden.
Maasgouw 1981 p 114-115.
1) Kinderen: Hylvich, kanonikes te Susteren, Margaretha,
Eva, gehuwd met Godart van Bocholtz, Maria, non te Houthem, en Elisabeth, gehuwd met Willem van Vrijmershem,.
2480.

1474 juli 31.
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, beschrijft ridderschap
en steden van Gelre en Zutphen op landdag te Roermond, waarbij tevens de rentmeesters der vier kwartieren dienen te
verschijnen.
Guy de Brimeu p 343.

2481.

1474 augustus 18.
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, wordt door Karel de
Stoute, hertog van Bourgondië, benoemd tot kapitein en gouverneur van Erkelenz.
Guy de Brimeu p 275-276.

2482.

1474 oktober 31

(tijdens het beleg van Neuss)

Karel, hertog van Bourgondië, heeft de goederen van Eduard
(voogd van Belle), bastaard van Gelre en Gulik (zoon van
Reinald IV), in beslag genomen wegens rebellie. Eduard had
de burcht Wickrath opengesteld voor die van Keulen in hun
strijd tegen de hertog. De hertog beleent nu Frederik van
Flershem met burcht, land en heerlijkheid Wickrath als een
leen van het hertogdom Limburg na betaling door Frederik

van 4.000 rijnsguldens, waarvan 1.000 worden bestemd voor
het herstel van de burcht.
Frederik krijgt 100 francs 's jaars (=£80) als gouverneur
van Roermond.
Nijhoff V - 58.
2483.

1474 november 22
(tijdens het beleg van Neuss)
Philippe de Croy-Chimay wordt door Karel de Stoute, hertog
van Bourgondië, benoemd tot stadhouder van Gelre en Zutphen
in plaats van Willem van Egmond, broer van wijlen hertog
Arnold van Gelre (benoemd 16-7-1473 in het kamp vóór Nijmegen) .
Guy de Brimeu p 335.

2484.

1474 december 26 (voor Neuss).
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, wijst Vincent graaf
van Meurs voorlopig 2.000 francs (=1.600 rijnsguldens) toe,
gaande uit de ambten B o m en Bruggen, in 4 termijnen tussen
1 januari 1475 tot 1 januari 1477.
Guy de Brimeu p 269-270; Paravicini p 49.

2485. 1474.
De schepenen van Wassenberg verzoeken vice-proost en kapittel aldaar, de pastorieën van Wassenberg en Wildenrath niet
meer door één geestelijke te laten bedienen.
Het kapittel besluit daartoe; de stad Wassenberg geeft de
pastoor aldaar 15 malder rogge 's jaars als schadeloosstelling.
Heinrichs p 102.

2486. 1414.
Voor Johan van Baerl, stadhouder namens Arnolt van Uden genaamd Stamelaar, en Goessen opten Kelre en Coen van Roy,
leenmannen, draagt Sander van Gleschen over aan Gadert Gadertszoon en Drude Hen Thijsdochter molen, huis en hof en
1 morgen land te Karken.
Limburgs Jaarboek XII p 83.

2487.

l^f<Vt:64
Dederich van der Horst drosssart du . . . pays de Kessel,
Goert van Kessel escoutet et bailly illecq et aussi ung
nommé Stalbergh serviteur du dict Dederich.
Guy de Brimeu p 334 noot 365 en 340 noot 385;
Maasgouw 1912 p 35-

2488.

1474.
Vryestwinde van der Horst, weduwe van Willem van Vriemershem, in tweede echt gehuwd met Godart van Kessel genaamd
Roffart, en haar zoon Willem van Vriemershem, zullen bij
het huwelijk van dochter resp. zuster Johanna van Vriemershem met Pieter van Boickholt overgeven de hof van Wanden
en wel tiendvrij;
Hilger van Vriemershem, religieus te Gladbach, ook zoon,
ziet van alle goederen af.
Getuigen: Willem van Bockholt, proost, Arndt van Bockholt,
Alard van Goer, Arnold van Wachtendonk, Conrad van der Horst,
Mathias van Kessel en Willem, heer van Elmpt.
PSHAL XXIV p 414-415.

2489,

1474 - 1536.
Beneficielijst Kessel:
ecclesia:
1476/87: rektor
1476
: placet
1485
:
"
1487
:
"

Joannes Coppen, absent
Mathias van Kessel, presb. sec
Petrus van Kessel, item
Petrus van Tongerloe, "

2 schild
1
"

altaar Ste Catharina:
1474
: rektor magister Johannes Gronssels, student in Leuven in de rechten, absent, gratis
1487
: rektor Henricus Coppen, absent
altaar St Joris
altaar St Nicolaas:
1536
: rektor Arnoldus van Kessel, absent et placet 6 gr
altaar H. Kruis
matricularia
Publications LXI p 70-71.
2490.

1474 - 1558.
Beneficielijst Weert:
ecclesia:
1476
: rektor Joannes Sonderlant, absent
1 schild
1478
: placet Henricus C . . .
1523
:
"
Joannes de Merica,item
1536
:
"
Petrus Fabri, deservitor, item
1537
:
"
Henricus van der Zant,
"
1552
: rektor Ludovicus Celeson, absent
: placet Mathias de Pinenborch
1555
: Rutger de Memorenci
: rektor Roger de Memorenci, sudeert te Leuven
: placet Mathias Pipenborch,
1 schild
altaar St Jan de Doper:
1477/79: rektor Petrus Cobben, absent
1485
:
"
Theodorus Houtappels, absent

altaar St Npcolaas:
1478
i rektor Everhardus Scriptoris, absent
1523
:
"
Johannes de Merica, absent
1537/52:
"
"
de Edinghen, absent
Na afstand van Egidius Henricus, voorgedragen door
Arnold Goltwert, deken van St Victor te Xanten, rektor der kerk van Weert, op verzoek van de graaf van
Horn
altaar H.H. Catharina en Allerheiligen:
1537
: rektor Wilhelmus Zielen, absent
altaar H.H. Maria en Joris:
1536
: rektor Henricus, absent
1537
' Judocus Blocx na dode Henricus Noets, voorgedragen
door Jan, graaf van Horn
5 gld 5 s t
1552/58: rektor Jacobus Goersen, absent
1557
: Johannes de Arch . . . na afstand Jacobus Goers
1523
: altaar H. Geest:
1552
: rektor Godefridus Voegels, absent
matricularia:
1474
: rektor magister Raso Vooght, deken der kerk van Breda, op verzoek van de jonge heerAvan.Nassau, gratis
kapel H. Rumoldus buiten de muren:
o^xJ^ejU
1484/85 : rektor Anthonius de Roesendale, absent, studeert kanoniek recht in Leuven
1478
: rektor Godefridus de Halen, absent
1523/36:
"
Henricus Neels, absent
1537
: Johannes, zoon van Wilhelmus van Edinghen, na dode
Henricus Neels, voorgedragen door Jan graaf van Horn
1552
: rektor Joannes de Edingen, absent
1555/57:
"
Roger de Memorenci, absent, studeert te Leuven
1523 kapel H. Mathias
1523
"
H. Oda niet gekonsakreerd
1523
"
H. Barbara.
Publications LXI p 79-81.
2491.

1475 februari 12.
Ruprecht, aartsbisschop van Keulen, verpandt de burcht Oedt
aan Johan, jonggraaf van Salm-Reifferscheid, onder voorwaarde
de vesting in goede staat van tegenweer te houden (tegen Herman van Hessen en Neuss c.s.).
Kempen-Krefeld 1977 p 245.

2492.

1475 maart 31.
Godart van Vlodorp, heer te Leuth, draagt met toestemming
van zijn zoon Willem van Vlodorp, ridder, heer te Dalenbroek, Elisabeth van Vlodorp, zijn dochter, en Catharina
van Vlodorp Willemsdochter, zijn kleindochter, over aan het
klooster van Ste Agneten buiten de stad Maaseik de hof met
opstallen, land, weide, 11 bunder bos, 4-g- grijpen en 21 hoenders 's jaars genaamd inghen Loë bij Ophoven, nu in pacht bij

Jan van den Hove voor 4"! paar koren, evenals de erfpacht
ten laste van Dirick Vogel genaamd Van der Heiden groot 14
malder 's jaars, idem 1-g- paar koren ten laste van Jan Goeven,
idem 4 malder rogge ten laste van de vrouw van Joist van ghenen Hoef, waarvan 2 malder dienen om schoenen te kopen voor
de armen.
Wolters Avouerie p 89-90.
2493.

1475 maart en later.
De schepenen van het ambt Bruggen verklaren de opgelegde
pondschatting van 1.200 gulden wegens armoede niet te kunnen
betalen; de voogd Peter Fenger laat ze in de burcht Bruggen
gijzelen en met Pasen mogen ze enkele dagen naar huis om Pasen
te houden.
De gijzeling duurt 7 weken.
Kempen-Krefeld 1976 p 93-94.

2494.

1475 mei 24.
Attestatie voor schepenen van Geldern inzake het lijfgewinsgoed Voeshal in Niel te Walbeek, eigendom van de abdij Grafenthal.
Scholten akte 306.

2495.

1473 juni.
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, breekt het beleg
voor Heuss op. Op bevel van de drost van Bruggen stelt het
ambt 12 paarden met getuig voor transport.
Schepenen van Duiken kopen slechten van hun poorten af met
160 gulden.
Kempen-Krefeld 1976 p 95.

2496.

1475 augustus - 1476 januari 3.
Lijst van Bourgondische garnizoenen in Gelre en Zutphen ten
behoeve van de oorlog tegen Keulen en de aanval op Neuss o.a.
onder de kapiteins Jacob, graaf van Horn, (Nijmegen), Johan
van Montfort (Nijmegen), Hendrik van Hompesch namens de hertog van Gulik (Nijmegen en Zutphen), Jean de Soissons (Roermond), Hendrik van Horn, heer te Perwez (Zutphen), Guillaume
de Sombreffe (Montfort).
Guy de Brimeu p 351-354.

2

497.

1475 augustus 29.
Keizer Frederik III beleent Vincent, graaf van Meurs, met het
graafschap Blankenheim en de heerlijkheid Gerolstein na het
sneuvelen van Willem van Loon-Heinsberg (zoon van een zuster
van Vincent en gehuwd met Maria van Croy).
Paravicini p 50.

2498.

1475 november 3.
Herman Wegge, schout te Venlo, en Gerit van Ghyffen, raad
en schepen aldaar, oorkonden over de moeilijkheden, die
Jan de Hertoge, rentmeester in het Overkwartier, heeft ondervonden bij het invorderen van de schatting in Venlo en
in de ambten Straelen, Kessel en Kriekenbeek.
Nijhoff V - 74.

2498A. 1475 november 28.
des neesten dinxdaighs nae sent kathrijnendach der heiliger
joncfrouwen
Huwelijkse voorwaarden tussen Seetze van Brede Johanszoon
en Margaretha van Asselt, dochter van wijlen Sander.
Medezegelaars: Mechteld van Brede, moeder van Seetze, Barbara van Wachtendonck, Daem van Moilberch, Johan Brant van
Brede, broer van Seetze, Rutgher van Brede, broer van Seetze, Reyner van Marich genaamd van Tiechelen, Rabeth van Dorsdale Arnoltszoon, Gerart van Oederaede en Jacobus van Brymhoevel.
Scheres nr. 666.
2499.

1475 december 2.
Gysbertus de Foramine, pastoor van Venray, geeft toestem.ming voor de stichting van het Vrouwenklooster te Oostrum.
PSHAL XXXIV p 168-17.0.

2500.

1475 - 1476.
Guillaume, zoon van Guillaume de Sombreffe, stadhouder-drost
en kapitein van Montfort (Guy de Brimeu heer van Humbercourt
was formeel kastelein van Montfort; kennelijk was Willem van
Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, slechts titulair
drost gebleven).
Guy de Brimeu p 330-331•

2501.

1476 januari 1.
Karel, hertog van Bourgondië, verleent de ingezetenen der
heerlijkheid Bruggen in het land van Meurs kwijtschelding
van de betaling der mei- en herfstbede over 1475 e n v a n
£300 jaarlijks op hetgeen zij hem wegens de herfst- en meibede in de eerstvolgende 6 jaren schuldig waren.
Nijhoff V - 75.

2502.

1476 februari 7.
Richter en schepenen te Odiliënberg oorkonden, dat hun medeschepen Johan Kouve en zijn vrouw aan Thys Custers verkopen
en overdragen een jaarlijkse pacht van 7 malder rogge koren-

maat van Roermond uit zijn huis met tuin en verdere aanhorigheden tussen "den Stegen" beneden het erf van Jan van
Tuyl en de straat; de helft van een hoeve met toebehoren,
hem aangevallen van Hennen van der Hoestat, gelegen "dweers
oever die straet tegen dese vurgenoemde Kouven hoeffstat";
een hoeve geheten "des Bosschhof" met boomgaard en een "elsenbroick" tussen het erf van Gaetken Berten en Thys van
Kessel; 7 morgen, geheten Kesselsdriesch, beneden der heerdstegen" ; 3ir morgen "op den monfferder wegh" naast het voorgaande perceel en het erf van Hagen van der Kraken; 2 morgen
lands aan de overzijde van de steeg, grenzende aan land van
den pastoor en aan de heide; 2 morgen beneden den weg naar
Montfort aan land van Hugen van der Kraken en aan "die Heyde".
Oorspr.; met zegel der schepenbank in bruine was, geschonden.
RAL Aanwinsten 1927.
2503.

1476 februari 20.
De drost van Bruggen gelast de bewoners van het ambt 50 bewapende knechten (gereed) te stellen.
Duiken stelt 5 knechten, doch de rest van het ambt Bruggen
kan er geen meer krijgen. De drost Johan Hoen zu Broich
werft zelf en vindt 49 mannen (vermoedelijk buiten het ambt),
die hij zelf liet uitrusten.
Kempen-Krefeld 1976 p 95.

2503A. 1476 februari 22.
Willem van Vlodorp, ridder, heer te Dalenbroek, zoon van
Goddaft, heer te Leuth, en AlVerade, dochter van Gottschalk
van Harff, ridder, maken huwelijkse voorwaarden:
- Willem brengt in Huis en heerlijkheid Dalenbroek;
- Gottschalk geeft zijn dochter 4.000 overlandse rijnsguldens, waarvan 1.000 te betalen op St Jan eerstkomend en
de volgende 3 x 1 . 0 0 0 op vastenavond 1477/79Daarmee verliest Alverade recht op ouderlijk versterf;
als weduwe met kinderen heeft Alveradis vruchtgebruik van
de 4.000 rijnsguldens, waarvoor ze 300 rijnsgulden lijfrente ontvangt, indien ze een tweede huwelijk aangaat.
Als weduwegoed krijgt ze slot en heerlijkheid Dalenbroek
als onderpand.
Dedingslieden:
- Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, Herman
van Bronkhorst en Batenburg, heer te Stein, Johan Maschereil, ridder, heer te Winandsrade, Willem, heer van Elmpt,
namens Vlodorp;
- Johan van Hoemen, heer te Alsdorf, Engelbert Nyt, erfmaarschalk van Gulik, Johan, heer te Frankenberg, Johan van

Hoemen, ridder, burggraaf te Odenkirchen, Daero van Harff.
Zegelaars: Godert van Vlodorp en zijn zoon Willem, ridder,
Gottschalk van Harff, ridder, en de dedingslieden.
Hatzfeldt p 510.
2504.

1476 c.februari 25.
te vastelavent
Bourqondië en
Karel de Stoute, hertog van Gelre, voert oorlog tegen de
Zwitsers; hem worden uit Gelre en Zutphen 800 man hulptroepen te voet gezonden, die door het land van Valkenburg trokken omtrent vastenavond "inde woeren gecleydt
halff wyt, halff blauwe"
Chronijk p 55•

2505.

1476 maart 10.
Gumprecht graaf van Neuenahr en Hendrik van Horn, heer van
Parweys, Duffel, Geel en Herlaar, berichten de Ordemeester
van de broederschap van St Hubertus, dat de vier grootouders van Johan IV, heer van Merode en Petersheim, ridder,
van edele geboorte en bannerheren zijn.
Domsta I p 134 noot 9-

2506.

1476 april 1.
Sybrecht van Brede Zegerszoon, gehuwd met Margriet van Baerle, dochter van Willem en Elisabeth van Pardelaer, beiden
overleden.
De zonen: Wilhem, Johan en Sybrecht delen:
Sybrecht: de hof te Westringh'(te Maasbree) als Gelders leen
met broek en eikenhout.
Medezegelaars: Arnoïd van Bockholt, zwager, Willem van Vrymersom en Emont van Barle.
Maasgouw 1981 p 115; Scheres nr. 65O.

2507.

H 7 6 april 1.

S}JUjJi

Willem, Johan en Sybrecht van Brede, zoons van Seetze van
Brede, komen overeen de windmolen (te Rijnkensvaert) te
Maasbree (banmolen voor die van Helden) gezamenlijk te bezitten.
Maasgouw 1982 p 13.
2508.

1476 april 4.
donderdag na zondag judica
Steven van Breyloe beleend met het goed te Gillrath, Heinsbergs leen, onder voorbehoud van zijn moeders lijftocht.
Selfkantkreis 1959 p 60.

2509.

1476 april 6.
Het parlement van Mechelen beveelt, dat de heerlijkheid
Haps, hangende de procedure tussen Henrik, heer van Meer,
heer van (Stevensweert en) Haps en Willem van Egmond, onder
beslag zal blijven.
Nijhoff V - 80.

2509A. 1476 april 18.
Daem inghen Huls belooft Johan van Horrich Syetzezoon 250
overlandse rijnsguldens te betalen vóór 1 augustus a.s. te
Aken of Heinsberg.
Borgen: Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond,
en Willem van Vlodorp, ridder, heer te Dalenbroek, die bij
niet betaling met paard en knecht in Aken of Heinsberg in
leisting zullen gaan.
Hatzfeldt nr. 5"! 3.
2510.

1476 april 19Regels aangaande de heffing van de lammertiend in het dekenaat Susteren.
Publications VI p 523-524.

2511.

1476 april 24.
650 Man Lombardijnse troepen (van Karel de Stoute, hertog
van Bourgondië) kwartieren twee etmalen te Bracht (bij Bruggen); hun paarden vreten het opgekomen gewas af en Godert
Agris voert de ruiters uit het ambt Bruggen.
Kempen-Krefeld 1976 p 95-

2512.

1476 juni 12.
Voor schout en kamergerecht der abdis van Thorn verkoopt
Willem Raetzen van der Heyden aan' Vranck Pollart, drost te
Dalenbroek, een jaarrente van 12 rijnsguldens uit huis en
hof van 11 bunder genaamd tger Heyden, kamergoed van de abdis, eerder reeds belast met 2 malder rogge en 2 koepenen.
Kamerlaten: Lenard van Stockbroeck, meier, Dirk Pollart van
Thorn, Rutger van den Eynde en 3 andere laten.
Habets; Thorn p 401.

2513.

1476 oktober 1.
Abt, prior en konvent van St Pantaleon te Keulen, verpachten aan Johan Rutgerszoon van Heithusen van Greveroide en
diens vrouw Lucke de Abtshof te Boisheim gedurende 18 jaren
tegen 10 malder haver, 11 malder rogge süchtelener maat

's jaars onder nadere voorwaarden en borgstelling van 60
overlandse guldens a 24 witpenningen.
Kempen-Krefeld 1962 p 91 .
2514.

1476 oktober 20.
Alexander, bisschop van Forli, legaat van de Paus in_ Duitsland, ontslaat die van Weert van de kerkelijke exkommunikatie (met name genoemd: de onderpastoor Hendrik Kathyns, de
schout Herman Loselhem, Jan bastaard van Horn, Jan van Kelst)
wegens belediging van Arnold de Porta, die zich als gerechtsbode en geestelijke had aangediend, opgelopen en veroordeeld
door de procureur van de Luikse officiaal Jan van Damerhesen.
de Win regest nr. 17; Publications 1892 p 146.

2515.

1476 november 26.
De lakenwevers en - handelaars van Weert huren een huis of
hal aan de Hoogstraat te Bergen op Zoom voor 21 rijnsguldens
5 schellingen groot Brabants 's jaars voor 8 jaren, te gebruiken gedurende de Bergse jaarmarkten. In 1493 opnieuw gehuurd door 6 gewandmakers van Weert a 24 rijnsguldens, in
1500 met 12 jaar verlengd, in 1511 verkocht aan het draperieambacht van Weert. Bleef eigendom van Weert tot 7 juni
1610.
Slootmans p 345-347.

2516.

1476 december 5»
1
Huwelijkse voorwaarden tussen Mathijs , heer van Kessel,
zoon van Willem en Gerarda van Broichusen, en Margaretha,
dochter van Johan van Hembergh, ridder, erfkamerheer van
het sticht Keulen:
de bruidegom brengt in o.a.:
- het Huis te Kessel o.a., leenroerig aan Gelre;
- de hof opgen Grave,
"
" ;
- de grote weerd aan de Maas,
"
" ;
- de tol op de Maas,
"
" ;
- de hof aengen Broeck, zijnde allodiaal;
- de molen (op de Tasbeek);
- de hof Kalverpasch aan 't Broeck, welke hof een leen was
van het Huis Kessel, door wijlen Willem van Kessel verworven;
- de hof tgen Holt en de halve tiend te Kessel;
- de hof tgen Eycken te Blerick;
- de grote tiend te Kessel;
- meerdere kleine - en smaltienden;
- het veer te Kessel, belast met £12 was aan de hertog van
Gelre; geldt 40 rijnsguldens 's jaars (pacht);

- de visserij in de Maas; 16 rijnsguldens 's jaars, 100
alen en 50 botten;
- gerechtigheden aan het drossaardambt in het land van Kessel volgens zegel en brief;
- diverse renten, cijnsen en kapoenen te Kessel, Helden,
Baarlo en Blerick.
De bruid brengt in 25 malder rogge uit de hof Wijnthagen
en 12 malder op de hof Husshoven in het land Kempen en
zal na de dood van haar grootvader de hof Hoenderpasch te
Kempen erven.
Zegelaars namens de bruidegom: Conrad van der Horst, Peter
van Bocholt, Johan van Dript en Goert van Kessel genaamd
Roeffart, neven, zwagers en vrienden.
Zegelaars namens de bruid: Johan van Hembergh, ridder, Enge lbrecht van Hembergh, ambtman te Kempen, Ludewich van
Veldtbrüggen, Alart van Ghoor, Johan van Weijerhorst, zoon,
broer, eydam, zwager en vriend.
Publications XVI p 108-109; Maasgouw 1897 p 84; 1898 p 12.
1) Overleden 1525; hij liet 5 bastaarden na: Willem van
Kessel alias Merwijck, pastoor te Kessel, Gerrit van
Kessel, gehuwd in 1518 met Jan Boermans, Elisabeth en
Neesken van Kessel, nonnen te Oostrum, en Willem.
2516A. 1476 december 7.
saterdagh neest na sint nicolausdaghe des heiligen bisschofs
Huwelijkse voorwaarden tussen Thijs van Kessel en Margarete,
dochter van Johan van Hembergh, erfkamerheer van het aartsstift Keulen:
Thijs brengt in Huis te Kessel, de hof opgen Grave, de grote Weerd aan de Maas, alles Gelders leengoed, de allodiale
hof anghen Broiók, een hof daarbij genaamd Kalverpasch,
leenroerig van het Huis Kessel, die Thijs' vader Willem verworven had, de hof tgen Ho"lt met de halve tiend te Kessel,
het veer te Kessel tot 40 rijnsguldens 's jaars, tol, visserij, molen te Kessel, tiend te Kessel, Helden, Maasbree en
Blerick. Te Blerick de hof tghen Eycken, leenroerig van Willem (<J&[Q.&&o&t> ) en recht op het ambt (manschap) van Kessel.
Margaretha brengt in 25 paar koren 's jaars uit have en goed
genaamd Wynthage, 12 paar koren uit een andere hof gedurende
het leven van haar vader en nadien de hof Honderpasch in het
land van Kempen bij de St Nicolaaskapel, leenroerig aan de
aartsbisschop van Keulen.
Medezegelaars: Conraet van der Horst, Peter van Boekholt, Johan van Drypt en Goert van Kessel genaamd Roeffert, neven,
zwagers en vrienden, en Johan van Hembergh, Engelbrecht van
Hembergh, ambtman te Kempen, Ludwigh van Veldtbrüggen, Alart
van Ghoór, Johan van Wyenhorst, resp. neef, zoon, broer, eidom, zwager en vrienden.
Keverberg; Aldenghoor 112.

2516B. 1476 december 13 - 1524.
Huwelijksverdrag tussen Frederik Schellart van Obbendorf,
zoon van Johan en van Reynalda van Meer 1 , met Adriana,
enige vettige dochter van Adriaan van Broekhuizen en Margriet van Arnhem.
De bruidegom brengt in Huis en heerlijkheid Schinnen, tiend
te Oeffelt en Vierlingsbeek en 28 rijnsguldens 's jaars.
De bruid o.a. de halve heerlijkheid Geysteren, Spraland en
Oostrum.
Frederik zal zijn schoonvader een lijfrente van 50 guldens
uitkeren; hij is in of voor 1495 overleden.
Hun zoons zijn Johan en Wijnant. Adriana hertrouwde in of
voor 1501 met Andries van "Vissenich genaamd Bell, sedert
1496 ambtman van Kriekenbeck.
Adriana verkrijgt in 1495 van haar schoonmoeder Reynalda
van Meer de tienden van Oeffelt in vruchtgebruik, die na
haar dood naar haar beide zonen zouden gaan. Na de dood van
haar moeder Margriet van Arnhem in 1506 erft Adriana de
heerlijkheid Rosande, leenroerig aan het kasteel Doorwerth.
In 1501 boedelscheiding met haar beide zonen; de kinderen
beloven hun moeder 300 gulden 's jaars te betalen in ruil
voor alle ouderlijke goederen, die in gemeenschap waren bezeten.
Johan werd heer van Schinnen en Wijnand heer van half Geysteren, beleend door hertog Karel op 11 maart 1504*
Winand sterft voor 1524 en zijn broer Johan erft half Geysteren.
Munsters p 102-103.
1) Maasgouw 1912 p 67 zegt: zoon van Reiner en Aleidis
Scheiffart van Merode (Hemmersbach; kleinzoon van Jan
Schellart van Obbendorf, heer te Gürzenich en van Agnes
van Vlodrop.
2517.

1476 december 28.
Godart en Siebrecht van Herkenbosch dragen over aan Dionysius van Brede, prior van St Hieronymus te Roermond, de
Graethof (te Swalmen).
Bisschoppelijk Archief portefeuille 63 XVI 1.

2518.

1476.
Willem de Roever bezit de hof te gen-Eycken te Blerick als
burchtleen van het Huis Kessel.
Maasgouw 1899 P 24.

2519.

1476.
Voor Reiner van Holthusen, drost van Kriekenbeck, en schepenen van Leuth, verkopen Willem Roesen van Leuth en Agnes

vanghen Holt, echtelieden, met toestemming van de leenheer
28 morgen uit de Gruythuyserhof (te Leuth) aan de Kruisheren van Venlo; koopsom was 325 guldens.
Kempen-Krefeld 1962 p 177.
2520.

1476 en 1477.
Willem van Mirlaer (zoon van Johan, heer te Milendonk en
Odilia van Vlodrop), deken van St Georgius in Keulen.
Milendonk p 16.

2521.

1476 - 1487.
Beneficielijst Maasniel (Nyell ad Mosam):
ecclesia:
placet
1476 : rektor Joannes de Meere, absent;
placet Henricus de Bracht, presb.
1 schild;
1485 : rektor Anthonius de Bossen, absent;
1487 :
"
"
de Cunssel, absent;
placet Johannes Leydecker;
altaar H. Maria
"
H.H. Nicolaas en Gatharina:
1485 : rektor Joannes Vuestenroede, studeert kunsten in
Keulen, gratis, placet deservitoris ydonei.
Publications LXI p 85.

2522.

1476 - 1523.
Beneficielijst Helden:
ecclesia:
1476 : rektor d. Joannes Hildemans pro absentia et placet
d. Arnoldi Hoymeker presb. sec.
2 scuta;
1523 : na afstand van Johannes Hedelmans, rektor,
Johannes de Dooren, kanunnik van Luik 5glcL 5 st;
altaar St Katharina
matricularia
Publications LXI p 69-70.

2523.

1476 - 1527.
Beneficielijst Herten:
ecclesia:
1476/87: rektor d. Johannes van der Haert (Hart), pro absentia
10 gr;
1476
: placet d. Leonardi de Caldenkercken presb. sec.
1 scutum;
1485
:
"
d. Wilhelmi van der Stucken, presb. sec.item;

1487: placet d. Wilhelmi de Thoren, presb. sec. item;
1527: rektor d. Andreas Cremkens, pro absentia
6 gr;
placet d. Leonardi Goekels, deservitoris,
1 scutum.
matricularia
Publications LXI p 48.
2524.

1476 - 1537.
Beneficielijst Horn:
ecclesia:
1476/77: rektor Joannes Lyndermans, resideert,
placet Johannes de Venloe, coadjutor, presbyter sec. 1 schild;
1523/36: rektor Renerus Rifferscheit, absentia;
placet 1523/37 Sebastianus Puttelincx
1 schild;
1537
: rektor magister Matheus Vinck.
altaar H.H. Nicolaas en Catharina:
1536
: rektor Conrardus Conen, absentia et placet 6 gr.
Publications LXI p 70.

2525.

1476 - 1552.
Beneficielijst Wessem:
ecclesia:
1476/87: rektor magister Henricus Borman, absent;
1476 placet Henricus Servatius
1 schild;
1485
"
Johannes Lipsen;
1510 rektor Petrus Sprewert, kanunnik van St Denis te Luik,
1523 placet Franciscus Rutgherus
1 schild;
absent;
1536 rektor Walterus Hartoghe, absent;
1552
"
Anthonius Hertoch, absent.
altaar H. Agatha:
1478 rektor Johannes Marceluszoon Groensys, absent;
1552
"
Robert de Corswarem, absent.
altaar H. Mathias;
1523 rektor Matheus Smets, absent;
1536
"
Egidius Pipe, absent;
1552
"
Johannes Gobbels, absent.
altaar H. Geest
H. Catharina:
1537 Franciscus Rutgherus, na dode Johannes de Zittard, voorgedragen door rektor ecclesiae Anthonius Hartoghe (altaar wordt
genoemd: Nicolaas en Catharina);
matricularia
hospitaal.
Publications LXI p 81-82.

2526.

1476 - 1558.
Beneficielijst Beesel:
ecclesia:
1476/85 rektor Otto de Houtmoelen, absent
placet Johannes Haeck, presbyter
2 schild;
altaar H.H. Nicolaas en Catharina:
1558 december 19 Gerardus de Roede, rektor, na dode Goeswinus Wonckrarde, voorgedragen door Johannes Pistor, rektor
ecclesiae van Beesel.
matricularia.
Publications LXI p 84-85.

2527.

1477 .januari 5.
Karel (de Stoute), hertog van Bourgondië, sneuvelt in de
slag voor de muren van ïïancy tegen het leger van René" II,
hertog van Lotharingen.
Paravicini p 55.

2527A. 1477 .januari 16.
op st anthonysavont
Wilhem van Vloedorpe, erfvoogd van Roermond, zal Emont van
Baerle schadeloos houden.
Scheres nr 672.
2528.

1477 .januari 18.
Een bode uit de stad Arnhem gaat naar de steden op de Veluwe om mededeling te.doen "van den nederlaghe mijns heren
van Bourgondien".
Bezetting p 79»

2529.

1477 januari 20.
Vincent graaf van Meurs neemt stad en ambt Wassenberg (weer)
in.
Guy de Brimeu p 271 noot 73d

2530.

1477 .januari 23.
De stad Arnhem stuurt een ijlbode naar de steden op de Veluwe inzake tijdingen "van doden mijns heren van Bourgondië".
Bezetting p 79*

253L

tot 1477 januari.
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, stelt voor zijn drostambten in het Overkwartier (Venlo, Kriekenbeek, Stralen en
Erkelenz, Kessel, Kuik, Grave en Hatendonk) een raadkamer 1

te Venlo-Blerick in, die als vijfde raadkamer in Gelre en
Zutphen onafhankelijk blijft van de raadkamer van Roermond.
(Onder Roermond ressorteren: de stad, het ambt Montfort en
het ambt Geldern ?)
Guy de Brimeu p 340.
1) Genaamd "schijve", te weten één voor het gebied ten 0.
en één dat ten W. van de Maas (te Blerick).
2532.

1477 februari 1.
Frederik Schellart van Obbendorf, heer te Schinnen, belooft
aan zijn schoonvader Adriaan van Broeckhuysen de in de huwelijksovereenkomst met diens dochter Adriana bedongen 50
rijnsguldens lijfrente te zullen betalen.
Schloss Haag nr 4279-

2533-

1477 na februari 26.
Vincent, graaf van Meurs, laat een staat van geleden schade
wegens bezetting door troepen van Bourgondië van zijn goederen en landen opstellen, belopende 147*006 rijnsguldens,
waarvan 45.403 door zijn onderdanen zijn geleden.
Paravicini p 55-56 noot 273.

2534.

1477 februari 27.
Maria van Bourgondië draagt Vincent graaf van Meurs op, van
de staten van Luxemburg de erkenning van haar opvolging in
dat hertogdom te verkrijgen.
Paravicini p 56.

2535.

1477 maart 4.
Adolf, hertog van Gelre, bericht de stad Venlo, dat hij Johan Schenck, ridder, zendt om van de stad een geldlening te
verzoeken, belovende de stad daarvoor schadeloos te houden.
Venlo inv. nr. 74.

2536.

1477 maart 31.
Adolf, hertog van Gelre, verklaart via Johan Schenk van Nydeggen, heer te Walbeek, van de stad Venlo 1.000 rijnsguldens geleend te hebben en zal die terugbetalen, wanneer hij
vrij in zijn landen zal zijn teruggekeerd en wel een half
jaar nadat de stad hem teruggave heeft gevraagd.
Venlo inv. nr. 75.

2537.

U 7 7 april 2.
Keizer Frederik III gelast Vincent graaf van Meurs om aartshertog Maximiliaan naar Maria hertogin van Bourgondië te begeleiden.
Paravicini p 56.

2538.

1477 maart 30 - april 3.
in die guede weicke
"soe waert der lystige in de hoverdige bedriegher Emercourt
(Humbercourt) gedoet in de onthout oem sijnre dyefferyen in
de ghyrheyt wylle want allet dat quad van ongeval, van schattynghen der aermen luyden inde landen dat regde het altemael,
inde dat gynck al deur sijn hand, inde men sacht dat hee doeruyt stael gelyck Judas der verre der dede. Sijn naem was
Gewydo de Brymé heer tot Emmerkort (Guy de Brimeu heer van
Humbercourt).
Chronijk p 59.

2539.

1477 april 3.
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, vertrekt uit Roermond
op 19 januari 1477; hij wordt op 14 maart op bevel der StatenGeneraal in de Karthuis van Rootgem buiten Gent gevangen genomen en opgesloten in het 's Gravensteen.
Op 28 maart wordt hij veroordeeld en op 3 april op de Vrijdagmarkt te Gent onthoofd en begraven in de kerk van Arras.
Guy de Brimeu p 452, 458/59, 486/90.

2540.

1477 april 16-17.
Op initiatief der vier hoofdsteden van Gelre en Zutphen wordt
te Nijmegen een landdag van bannerheren, ridderschappen, hoofden kleine steden gehouden.
Adolf van Gelre wordt als wettig landsheer erkend; Catharina
van Gelre, zijn zuster, neemt het bestuur bij diens afwezigheid waar.
Bezetting p 80.

2541.

1477 mei 3.
op des h crucevindinge dach des morgens ten 3 uren
De stad Maaseik wordt door verraad ingenomen door de aanhangers van Van der Marck.
Publications VI p 402.

2542.

1477 mei 15.
opten donresdage nae sinte servaesdage
Huwelijkse voorwaarden tussen Gaert van Kessel genaamd Roffairt 1 en Baetse van Holtmoilen, dochter van Vullinck:

Gaert brengt in: de hof tot Oyen met 180 morgen land, leen
van de heren van Broekhuizen, belast met 1 malder rogge 's
jaars voor een lamp te Keizersbosch en 1 malder rogge 's
jaars voor het H. Kruisaltaar in de kerk van Kessel; de hof
tot Molenhuys te Venlo met huis, woning, hof, cijnsen, korenen oliemolen, belast met 18 Keulse witpenningen vanwege het
water en 9 malder rogge 's jaars aan Arnt Vynck; 18 malder
rogge 's jaars in het kerspel Broekhuizen; de borchtstede
te Oud-Kriekenbeck met wyer en houtwas in het kerspel Leuth;
de grote tiend te Sint Tönis in het Broeck en heerlijkheid
Meer, rentende 50 & 60 gouden rijnsguldens 's jaars; te Sambeek beemden, rentende 14 Vlaamse guldens 's jaars.
Vullinck geeft zijn dochter de hof te Oyen in de kerspels
Kessel en Baarlo, allodiaal goed, belast met 2-g- malder rogge ten behoeve van Gaert van Holtmoilen.
Zegelaars: Gaert en Vullinck en Thijs van Kessel, Herman van
Kappel, zwagers, en Gaert van Holtmoilen, broer, en Franck
Pollart, eidom.
Keverberg; Aldenghoor 112; Publications XVI p 139;
Maasgouw 1898 p 24, 1940 p 64.
1) Zijn zonen waren Henric en Willem van Kessel-Roeffart;
Goert sterft 1507» is zoon van Gerart en Katherijne Vinck.
2543.

1477 mei 15.
Catharina dochter van Gelre verzoekt Dirk van Oest om binnen
14 dagen met manschappen in zwarte kleren, voorzien van paard
en harnas zich naar Grave te begeven en vandaar onder bevel
en op kosten van een ritmeester naar hertog Adolf in Vlaanderen te worden geleid.
Steffens p 278; Schloss Haag nr 1477.

2544.

1477 mei 18.
Cleernis over de grenzen van Echt, rechtsgebruiken, de gemeente, de vroenhof, het Echterwald, afgelegd in een voogdgeding in aanwezigheid van Willem van Vlodrop, drost te Montfort, en de gehele gemeente Echt.
Publications XII p 405-415.

2545.

1477 juni 11 - juli 12.
Veldtocht van Herman van Hessen, hoofdman en beschermer van
het aartsstift Keulen, met de stad Keulen tegen plaatsen, die
nog de zijde houden van aartsbisschop Ruprecht van de Palts:
- 11 juni
- 18
"
- 29
"

: Urdingen veroverd;
: stad Linn ingenomen; burcht belegerd;
: burcht linn veroverd;

- 1 2 juli : Ruprecht verlaat Kempen;
iets later Oedt veroverd;
"
: Kempen opent de poorten.
Kempen-Krefeld 1977 p 247-249.
2546.

1477 augustus 7.
Johan van Arendael, heer te Well, verklaart van Kathariha
dochter te Gelre een deel van de pandsom ad 2.300 rijnsgulden voor het drostambt Geldern ontvangen te hebben en
ziet van verdere aanspraken op het ambt af.
Frankewitz p 209.

2547.

1477 augustus 16.
Na bemiddeling van Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem,
sluiten Willem van Egmond en Eduard^ voogd van Belle, en
Henrik van Meer (heer van Stevensweerd) een bestand inzake
* A^A(LO^_
hun geschil over Haps.
Nijhoff V - 92.

2548.

1477 september 13.
Johan Pyeck, drost te Geldern, pandheer van Wevelinghoven
en Huis Lievendael, en de ridders Johan Schenk van Nydeggen,
Hendrik heer te Gemen, Johan van Boedberg en Elbert van Eyll
en Arnt van Pellant, schout te Wetten, zijn scheidsrechters,
in een geschil tussen de stad Geldern en het Karmelietenklooster aldaar.
Frankewitz p 210.

2549.

1477 oktober 11.
Derck Schenck, heer te Arcen, medehandelend namens zijn zuster Agnes, non te Neuss, namens Derck en Maes van Oyst en
hun zuster Pelicitas, vrouwe van Rickel, gelet op het testament van hun neef Goessen Steek, stemt toe in verkoop aan
Johan en Marye van der Horst, drost van Dinslaken, van diverse goederen in het kerspel Walsum.
Diersfordt p 90.

2550.

1477 november 29.
Schepenen der bank van Bracht en Kaldenkirchen oorkonden,
dat Peter van Kessel Hendrikszoon aan zijn bastaarddochter
Aleidis een erfrente van 10 malder rogge toezegt, waarvoor
hij de helft van zijn hof ter Schuren te Burzet in het kerspel Bracht verpandt.
Maasgouw 1897 P 36.

255L

1477 c. eind december.
Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik, en Catharina, dochter van Gelre, sluiten een verbond ten behoeve van de kinderen van wijlen hertog Adolf.
Zegelaars namens het Overkwartier: Eduard van Gulik, voogd
te Belle, en Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond.
Nijhoff V - 94.

2552.

1477 - 1554.
Beneficielijst kerk Echt:
ecclesia;
1477 rektor magister Johannes de Busco, absens
placet Lamberti de Venrode, presbyter s e c ;
1523 rektor Leonardus Gruters, absens
placet Theodorici de Monte, deservitoris;
1552 rektor Joannes Pollarts, absens;
1554 14-12-1554 vacantem per mortem Johannis Pollaert,
Theodorico Rypkens presentato per Agnetem de Barick,
abbatissam necnon totum conventum.
altare joannis evangeliste:
1477/87 rektor magister Theodoricus de Vi*ferio, pro absentia
et placet idonei deservitoris.
altare s katherine in Habeeck:
1510 pro presentatione ad omnes sacros ordinis domini Bartholomei van den Enden, rectoris altaris sancti Katherine
in Echt titulo sui beneficii 2 gld 5 st.;
1523 Theodorico de Hukelhoven, clerico leodiensis vacans per
mortem Alardi Hermanni, ultimi rectoris, per Leonardum
Gruters, rectorem eccl. pasentato 6 gld.
altare sancti nicolai in hospitali
"
sanctae Marie.
matricularia.
hospitale;
1555 projuribus litt. procl. Johanni de Vensteraede clerico
leod. ad altarem s.s. catherine, barbare et lucie in
eccl. de Eycht vacans per liberam resignationem d.Godefridi Offermans in manibus scabinorum de jure patronatus collatum.
Publications LXI p 39-40.

2553.

1477 - 1556.
Beneficielijst Neer:
ecclesia:
1477/87 rektor
van de
1487
placet
1523/36 rektor
placet

Johannes de Sorveto alias Tristis, raadsheer
bisschop van Luik, gratis;
Arnoldus Hoymeker, presb. sec. 1 schild;
Nicolaus van den Libaert, absent 2 s.
Wynand Vranken, presb. sec. 1 schild;

1537 rektor Gisbertus Mantels, absent.
altaar H.Maria;
1523 rektor Henricus van Libaert, absent en placet 6 gr;
1536
" Wilhelmus Frankenborch, kanunnik Luik, gratis;
1552
" Jasperus de Goor, absent.
altaar St Nicolaas:
1477/78 rektor Johannes, zoon van Hubertus Back, notaris
van het grootzegel van de bisschop van Luik, daarom
1479
rektor Arnoldus Bartholomeus, absent;
gratis;
1523 rektor Johannes Tirbels, absent et placet;
1552
" Godefridus Calffs, absent;
1555
" Johannes Lipsen, absent;
hospitaal:
1477/85 rektor Arnoldus Bartholomeus, absent et placet 3 gr;
1523/37
" Leonardus Thoris, absent et placet 6 gr;
1554/56
" Renerus Bex, absent, studeert in Leuven, gratis, pro placet 4 gr.
altaar van Maria en Joris op het Huis Goor:
1555 Henricus Loebbroeck in de kapel van het kasteel Goor,
vacant na dode Petrus van der Linden, voorgedragen door
Godefridus de Milendonk (Meglinedonck), heer van Goor
en Scoenbrouck, bezitter van het patronaatsrecht.
Publications LXI p 75-76.
2554.

1478 februari 18.
Jonker Arnt van Ghoer attesteert, dat zijn oom jonker Johan
van Ghoer, later zijn vader Willem, en ook later zijn oom
Daniël van Ghoer, ambtman van H o m waren,en nimmer heeft
gehoord, dat die^/van Grathem enig recht zouden hebben in de
heerlijkheid vanyS-fc-s—Lambortus te Heel en zeker niet in de
heide, waarover nu geschil bestaat; hij zelf is 10 jaar ambtman van Horn geweest en heeft nooit gehoord, dat de schout
of bode van het land van Horn ooit in deze heide goederen
gepand hebben.
^
J^j^J^^^^J^^^Q^
Publications IV p 292-293.
*

2555.

1478 maart 14.
Katharine dochter van Gelre stelt Gerit Rogman tot rentmeester in voogdij en nederambt van Geldern op traktement van
40 gulden, 75 malder haver, 25 malder rogge en diverse emolumenten.
Frankewitz p 439-441.

2556.

1478 juni 3.
Scholtis, schepenen ind burgemeisteren van Weert volmachtigen Hubert van der Straten alias Johannes van Vynkenroyd en
Siverinus Stoxkens tot hun "speciaell voirgengers ind procuratoers" inzake het verdedigen voor de Raad van Brabant tot
tolvrijheid voor die van Weert tegen die van Male.
de Win regest 19.

2556A. 1478 .juni 19.
des vrijdaechs post viti et sociorum eius
Voor richter en schepenen van Xanten legt Johan van Schelberchs beslag op alle goederen van wijlen jonker Johan van
Broekhuizen, heer te Wickrath, in het ambt Xanten.
Keverberg Aldenghoor p 343.
2557.

1478 december 19.
Adolf, jonggraaf van Nassau, ontslaat Johan van Boedberg
van de verplichting, hem met zijn slot Haag tegen de stad
en burcht Geldern te dienen.
Schloss Haag nr 2117.

2558.

* rrW**lo&

^ u ^ ^ p - ^

1478.
De relieken van de H.H. Galenus en Valenus worden door de
wijbisschop van Kamerijk, Godfried van Greveray, naar Geldern gebracht; Galenus en Valenus zijn de patroons der stad
Geldern.
Geldrischer Heimatkalender 1979 p 123.

2559.

1478 - 1504.
Johan van Mirlaer, minderjarig in 1478 en 1484» heer van,
Milendonk in 1492, huwt in 1486 Agnes van Hoemen, dochter
van Johan, burggraaf van Odenkirchen, en Margaretha van
Pallandt, erfgenamen van Ruland.
Johan is dood in-1504? zijn zoon Johan in 1514 en erfgenaam
is zoon Dirk.
Publications XLVIII p 242.

2560.

1478 - 1555.
Beneficielijst Grathem, appendix van Wessem:
1497 rektor Gerardus de Eelen, absent
placet Gerardus de Weert 1 schild;
1523 rektor Franciscus de Wessem, absent
placet Jacobus Leonardus 1 schild;
1536 rektor Franciscus Rutgherus, absent
placet Wilhelmus Trayken;
1537 placet Henricus van der Lande, deservitor;
1554 rektor absens et in turri propter sua demerita;
deservitor habet omnes fructus nee solvit deserviture;
1555 rektor Guilhelmus a Pictavia, absent, studeert in Keulen.
altaar St. Nicolaas:
1478 rektor magister Petrus Houtloeck, absent
placet deservitoris idonei;
1552 (rector)Johannes Haelen, kanunnik en zegelbewaarder van
Luik, na afstand door magister Martinus Haelen en voor-

dracht door rektor ecclesiae van Wessem Anthonius Hertoge.
1523 altaar H. Maria nieuw.
matricularia.
Publications LXI p 83.
2561.

1478 - 1558.
Beneficielijst Thorn:
ecclesia et personatus;
1487 rektor Godefridus Conincxs, student theologie te Leuven,
gratis absentie;
1523/37 rektor magister Michaël Enkenvoert, aartsdiaken van
Kempenland;
1552 rektor magister Wilhelmus Lomberts alias Enckevoirt wegens Antwerps privilege, gratis;
vicaria:
1478 rektor Godefridus Koenincks, student kerkelijk recht te
Keulen;
1479 rektor Godefridus Kempen, student theologie te Keulen;
1523/37 rektor Anthonius Kocx, absent;
1523 placet Hubertus Plumpen, deservitor, 1 schild;
1536/37 placet Godefridus Becker (Beeckers);
1552 rektor magister Johannes Hebremans, student te Keulen,
daarom gratis;
altaar St. Nicolaas;
1479 Johannes Kaelen na dode Godefridus Spranckems, voorgesteld door Godefridus Coninck, rektor van de kerk van
Thorn, 3 rijnsgld;
1536/37 rektor Henricus Broeghel, absent;
1555 Godefridus Halsters na huwelijk van de vorige rektor
Wilhelmus Doelens de Belisia.
matricularia;
1523 rektor Jacobus Gruters, absent
1536/37 "
Wilhelmus Snoeck, absent;
1558
"
Anthonius Haegen na afstand van Johannes Gruyters
in handen van de pastoor van Thorn de patroon.altaar St. Antonius 1523:
1536/37 rektor Leonardus Enckenvoert, absent.
Publications LXI p 77/78.

2562.

in of voor 1479.
De windmolen te St. Tö'nis (St. Antonius in der Heiden) en
de watermolen aan de Niers te Mühlhausen, verpand door de
aartsbisschop van Keulen aan de heer van Huls voor 90 malder
rogge 's jaars.
Kempen-Krefeld 1968 p 150 noot 17.

2562A. 1479 januari 6.
uff der hilger dryger konynckdach
Huwelijkse voorwaarden tussen Gerhart van Palant, heer te Rulant, en Johanna van Boidbergen, vrouw te Hülss.

Medezegelaars: Daemen van Mailbergen, ridder, Johan van
Boidbergen, ridder, Emont van Palant en Daem van Palant.
Scheres nr 1262.
2562B. 1479 januari 24.
op sent pouwels avont conversio
Huwelijkse voorwaarden tussen Emont van Barle en Eva van
Brede.
Zegelaars: Johan van Brede, Wilhem van Vrijmersem, Zeetsen
van Brede Peterszoon, Arnold van Boeckholt, Willem Roze,
Peter van Brede.
Scheres nr 680.
2563.

1479 februari 2.
Schepenen der dingbank Leuth oorkonden, dat Willem Rosen
en Agnes inghen Holt, echtelieden, 28 morgen akkerland
uit de Grefengutshof te Leuth aan de Kruisheren van Venlo
verkocht hebben.
Medezegelaar: Helwig van Baerle.
Kempen-Krefeld 1962 p 177-178.

2564.

(1479) april 5»

(des maenendaghs nae den heiligen palm-

Adolph, jonggraaf van Nassau, maarschalk, gelet op de toe-*
gestemde pondschatting ten behoeve van Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk door ridderschap, steden en onderzaten van het kwartier van Roermond wegens diens eerste inkomst, waarin de onderzaten van Swalmen een som betaald
hebben op voorwaarde, dat ze schatvrij zullen zijn in de
toekomst, wat oorkonder namens de aartshertog aanvaardt.
GAR Handschriften 87 p U .
2565.

1479 mei 22.
Dederich van Kessel genaamd Roffert verpacht zijn hof en
goed te Mortersmar in de heerlijkheid Wickrath, deels leenen mangoed, deels schepengoed voor 18 malder haver wickrather maat en 12 bourgondische Philipsschilden a 18 Keulse
witpenningen 's jaars.
Brandts; Wickrath p 20-21.

2566.

1479 .juni 3.
donderdag na pinksteren
Dederich Daemen van Swallenberg (Schwanenberg) beleend met
Hoven bij Golkrath kerspel Kleingladbach als Wassenbergs
leen.
Gillessen nr 109.

