1.

946 september 20 (Luik)
Otto, koning van Lotharingen en van de Franken, bevestigt het klooster Gembloers, gesticht
door Gaibert, en bevestigt de schenkingen gedaan door Gisèle, vrouw van Rothingus, o.a. in
het graafschap Maasgouw o.a. het dorp Wessem, Bietzine.
Stadsarchief Brussel, Brabant cart XXII folio 388 (afschrift)

2.

966 october 7 (Maagdenburg)
Otto, keizer, geeft zijn vazal Ansfrid de markt en munt te Casallo in de pagus Moselano in het
graafschap van Rudolphus en de tol die in de villa Ehti geheven wordt.
Sloet I nr. 102

3.

1057 october 30
De bisschoppen van Luik en Utrecht bekrachtigen het accoord door hun voorgangers
getroffen inzake de kerken van Linne en Odiliënberg. Zegelaar graaf Emmo van Loon.
Coenen nr. 170

4.

omstreeks 1060
De abdij van St. Rémy te Reims bezit rechten te Angleur, Retinne, Geistingen, Leut, Vucht
(B.Limb.) en Meerssen, Klimmen, Herten*, Schin- op Geul, Schimmert, Nuth, Weert (bij
Meerssen) en Berkelaer (bij Echt).
* Herten wordt omschreven als villa met minstens twee mansi. Later, 2e helft 12e
eeuw, wordt H. curtis genoemd. De akte van 968 van Gerberga is een schijnorigineel uit 12e
eeuw.
Maasgouw 1991 p. 154

5.

1062 september 21
Akte o.a. inzake Weert
Coenen nr. 175

6.

1073 – 1075
Gertrudis, weduwe, geeft met toestemming van aartsbisschop Anno (van Keulen) aan de abdij
Deutz, waar haar vader begraven is, 6 mansi te Kessenich, Wessem en Deutz, alsmede
lijfeigenen.
Coenen nr. 166

7.

1096
Ida, gravin van Boulogne, geeft goederen en lijfeigenen aan de kerk van St. Amor te
Munsterbilzen (Belesia), met toestemming van haar zoon hertog Godfried, o.a. te Linne
(Lienne).
Coenen nr. 218

8.

1106 – 1114
Henricus graaf van Kessel (Cesle) is altaarvoogd van St. Panthaleon te Keulen.
Viersener Urkundenbuch nr. 3
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9.

1118
Otbert, bisschop van Luik, staat de circulatie van munten toe in zijn landen die door abt
Herman van St. Pantaleon (te Keulen) in Wessem zijn geslagen.
Verder erkent hij het tolrecht, veerrecht en havenrecht van Wessem. Getuigen:
de abt van St. Jacob en St. Laurentius te Luik, de domdeken en enige kanunniken.
Cart. S. Lambert I p. 55

10.

verm. 1123 januari 31
De aartsbisschop van Keulen bevestigt de stichting van de abdij Camp (campus vulgo dicitur)
van de Benedictijnerorde (Cisterciensers).
Dicks p. 33

11.

1142
Arnold, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de tolvrijdommen van de plaatsen Rees, Wesel,
Xanten, Emmerich, Elten, Doetinchem en Smithusen.
Hansen; Rees p. 151

12.

1143 mei 16
Innocentius II, paus, neemt het (dom) kapittel van Luik onder zijn bescherming en bevestigt
het in zijn bezittingen o.a. te Iteram (Opitter) en Aliam Iteram (Neeritter).
Coenen nr. 348

13.

1147 augustus 9
Diederik, heer van Horn, verklaart dat zijn oom Arnold (II) graaf van Loon hem voldaan
heeft wegens 8000 pond Luiks welke deze hem beloofd had en waarvan 2000 voor het leen
van Weert. Hij verklaart tevens van de graaf het kasteel van Horn met alle aanhorigheden in
leen te nemen alsmede het land van die naam. Getuigen o.a. Godfried graaf van Duras,
Giselbrecht, ondervoogd van St. Truiden, Albero van Loon, Arnold heer van Steinvort, alle
familieleden van Diederik van Horn, en Arnold heer van Petersheim.
Coenen nr. 372. Oordeelt de akte van twijfelbare echtheid.

14.

1155 juli 24
(H) Adrianus IV, paus, bevestigt de kerk te Luik in zijn genoemde bezittingen, o.a. het
klooster Thorn (Turne) en het land te Casselin (Kessenich?).
R.A. Luik, St. Lambert Cart. 63 fol. 97, 13e eeuws afschr. Bormans/Schoolmeesters p.
75-76.

15.

1155 september 7
Frederik, keizer, bevestigt de bezittingen van de kerk van Luik, o.a. Kessenich (Castrum
Cassenic).
Coenen nr. 418
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16.

1155
Lodewijk, graaf van Loon, oorkondt dat Walter, deken van St. Gereon, en zijn broer,
Hubertus, aan de abdij van Averbode hun goed Eicke que supra Mosam est (Maaseik) hebben
gegeven naar Salisch recht. De graaf is gekozen tot voogd van de abdij waarvoor hij een rente
van 6 solidi ‘s jaars ontvangt.
Getuigen o.a. Arnoldus de Kesninck.
Coenen nr. 419
Wolters; Averbode nr. 7 p. 88-89.

17.

1162
Hendrik bisschop van Luik, oorkondt dat Walter, deken (van St. Gereon) te Keulen, en diens
broer Hubert, hebben overgebracht aan de kerk van Averbode alle allodia van de abdij van St.
Jansberg bij (Maas) Eyke, waarover Lodewijk graaf van Loon voogd is.
Getuigen o.a. Wilhelmus en Ingelbertus, edele mannen.
Wolters; Averbode nr. 11 p. 94-96.

18.

1165
Getuigen in een oorkonde van Sankt Panthaleon inzake een bezit in Süchteln: Winemarus et
frater eius Giselbertus de Wasenberch, Walterus comes de Cesle.
Viersener Urkundenbuch nr. 12

19.

1168 februari 27 (Brugge)
Vredesverdrag tussen Vlaanderen en Holland. Bemiddelaars namens Holland o.a.
Theodoricus de Altena.
Sloet I nr. 325

20.

1170
Lodewijk, graaf van Loon, geeft de burgerij van de burcht Colmont zekere vrijheden naar
Luiks recht.
Getuigen o.a.: Goswinius van Born, Theodoricus van Petersheim, Reinardus van Kessenich.
Verzamelde Opstellen Hasselt de X (1934), p. 296-297
Coenen nr. 484

21.

1174
De bisschop van Luik beleent de graaf van Loon o.a. met kerktienden en patronaatsrecht in
Venlo, Blerick en Horst (Berckle). De graaf beleent op zijn beurt dit goed aan de heren van
Born (bij Brüggen) en Millen (Goswin I van Born).
Mackes; Born dl. 1 p. 115.

22.

1175
Hermanus de Horne getuige bij schenking van het gasthuis van Loon (bij Grathem Bel.
Limb.) door Agnes, gravin weduwe van Loon, aan de abdij van Villers.
Coenen nr. 512
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23.

1181 november 19
Lucius III, paus, bevestigt de abdij Siegburg in haar rechten en bezit o.a. kerk en kluis
(cellam) in Stokkem, een mansus in Kessenich en recht in de kerk van Geistingen.
Coenen nr. 556

24.

1182
Teodericus, pastoor te Viersen, sticht 6 mark Keuls hoofdsom. De aartsbisschop van Keulen
geeft in 1185 het bedrag aan Simon proost van St. Gereon, die voor het geld 4 priesters van
St. Gereon aanwijst die jaartijden zullen lezen. Tevens verklaart de aartsbisschop dat de
pastorie van Viersen bij vacature door een kanunnik van St. Gereon vervuld mag worden.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 134

25.

1185-1260
Eerst-vermelding van een stedelijke raad in Duitsland:
Basel (1185/90), Konstanz (1192), Straatsburg (1192), Spiers (1198), Worms
(1198), Utrecht (1196), Lübeck (1201), Soest (1213), Aken 91260). Vanaf 1251/1252
kentAken twee jaarlijks aftredende burgemeester.
Groten; Entstehung p. 65-70

26.

1189
Otto, graaf van Gelre, deelt zijn zonen en andere afstammelingen mede uit godsvrucht aan de
broeders van de nieuwe abdij van St. Agatha (Hocht) vrijdom van tol op het water in zijn
landen te verlenen.
Coenen nr. 595

27.

1190
Philips, aartsbisschop van Keulen, keurt de broederschap goed gesticht door enige
kanunniken van Zülpich ter ere van de H. Geest. Hij bevestigt de giften aan de broederschap
gedaan door zijn broer Godfried van Heinsberg nl. een allodium te Kessenich.
Coenen nr. 600

28.

1191 (Keulen)
Otto, graaf van Gelre en Richardis, echtelieden, doen t.b.v. de abdij Werden afstand van een
belasting in curia te Putten, genaamd vestitur a duorum servorum.
Getuigen: twee gebroeders Bremeth, twee broers de Hornen, de ministerialen Ludolfus de
Stralen, Thedericus de Hirtevelde, Goswinus de Berentrode, de advocatus van Roermond en
Gerhardus de Strale.
Staatsarchiv Düsseldorf; Liber Maior Privilegiorum van Werden p. 18
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29.

na 1196
St. Gereon te Keulen heeft de volgende rechten te Viersen:
43 eenheden leveren bier, verder 6½ malder haver, de bodemeester krijgt 10 malder rogge,
10 malder haver en 2 malder erwten. De tiend dient aan de rentmeester betaald te worden.
50 hoenders op 10 october (St. Gereonsdag).
25 hoenders op 18 augustus (St. Helena)
100 eieren op 28 december
100 eieren begin vastentijd
100 eieren drie dagen voor Hemelvaart
zout aan de bakker op feest van kerkwijding.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 126

30.

1196-1223
Otto I (Osto) heer van Born (bij Brüggen) huwt Petronilla van Wassenberg /Limburg, een van
de 4 dochters van hertog Hendrik de Oude van Limburg (+1221) en van Sophia van
Saarbrücken. Petronilla ‘s huwelijksinbreng bestond o.a. uit de hof Scharphusen in Ophoven
en de kerk aldaar die gebruikt wordt voor de stichting van het vrouwenklooster Ophoven in
1196. Hendrik van Kuik, bisschop van Luik, schenkt het klooster in 1196 de rood-tiend in het
gehele dekenaat Wassenberg. Na 1218 behoort het klooster tot de cisterciënsers.
Mackes; Born dl. 1 p. 115-116.

31.

1196-1261
Goswin II van Born (bij Brüggen) huwt 1218 Imagina N (van Loon?). In 1231 draagt hij met
toestemming van de bisschop van Luik en de graaf van Loon de tiendrechten in Blerick en
Horst (Bercle) aan het klooster Ophoven over. Bij gelegenheid droeg Goswin zijn allodium
Born in leen op aan de graaf van Loon. In 1234 draagt de graaf van Loon zijn leenrecht op
Born over aan de graaf van Gelre. Op 4 juni 1238 is hij voor Gelre getuige bij de schenking
van de hof Eyl aan de Munsterabdij Roermond. In 1244 is hij getuige voor Gelre over de
uitspraak inzake Zwartbroek te Roermond.
Mackes; Born, dl. 1 p. 119-122.

32.

circa 1197
Vredesverdrag tussen Hendrik I hertog van Brabant en Otto graaf van Gelre. Vrije mannen en
ministerialen van Gelre o.a. de graaf van Kessel, Engelbert van Horn, Gijsbert en Rogerus
van Bremet, Hendrik van Hertenvelde, Gerard van Strale, Boudewijn van Altena.
Sloet p. 384
ARA Brussel Brab./Limb. Cart. IV fol. 12

33.

1202
Guido, bisschop, pauselijk legaat, oorkondt op verzoek van de kanunniken van Eik dat de
priesters en parochianen van het dekenaat (concilium) jaarlijks binnen de 4 Pinksterdagen
processiegewijs met kruis en vaandel naar Aldeneik moeten komen. Het betreft de parochies
Dilsen, Rotem, Eyck, Heppenert, Opitter, Itteren, Bree, Itter, Neeritter, Kessenich, Wessem,
Grathem, Heel, Beegden, Ophoven, Geistingen.
Coenen nr. 653
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33a.

1209
Keulen.
De aartsbisschop van Keulen verleent de voormalige aartsbisschop Adoilf van Berg een
jaarrente van 250 mark. Getuigen o.a. Otto van Wickerode, Rutgerus de Merheim
Limb. Stirum; regest 4

34.

1213
Adolf I aartsbisschop van Keulen incorporeert de pastorie van Viersen in de proosdij van St.
Gereon te Keulen. De proost krijgt collatierecht.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 134.

35.

1215 – 1250
Arnold van Born (bij Brüggen), is broer van Otto I van Born, is proost van St. Gereon te
Keulen en proost van O.L. Vrouw te Maastricht.
Mackes; Born, dl. 1 p. 116 – 117

36.

1218
Osto de Borne, edelman, en zijn vrouw Petronella geven met toestemming van hun
zoon Goswinus en diens vrouw Imagina hun deel in de tienden van Gerdingen aan de abdij
van Herkenrode.
Coenen nr. 821

37.

1220
Oorkonden van aartsbisschop Engelbert I van Keulen over een stichting van 4
stiftsheren in de kerk van Rade bij Süchteln.
Getuigen o.a.:
Gerardus comes Gelrensis, comes de Lon (Arnold I), Gerardus de Hurne et socü eius.
Viersener Urkundenbuch nr. 17

38.

vóór 1225
Diederik heer van Altena bevestigt de stichting van 6 kanunnikplaatsen in het kapittel te
Kortessem en schenkt daartoe de inkomsten van de kerken van Kortessem, Wintershoven,
Kuttekoven, Son, Strijp en Nune (Nuenen ? of Nunhem?)
Coenen nr. 921

39.

1227 december 9 (Keulen)
Willem IV graaf van Gulik neemt de hof in Viersen die behoort aan het stift St.Gereon te
Keulen in zijn bescherming. De hof betaalt hem daarvoor jaarlijks 15 mark.
Getuigen o.a. Henricus Buffe, Winricus de Kinswilre.
Viersener Urkundenbuch nr. 23

40.

1230
Diederik heer van Altena schenkt aan de abdij van Averbode het patronaatsrecht van de
kerken van Kozen en Brustem.
Coenen nr. 1027
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41.

1232 april 23
Hendrik, proost, en de kloosterlingen van Keyserbosch melden Jan van Lummen, gardiaan
van de minderbroeders te Diest, dat zij aan een kloosterzuster genaamd Aleyde van Lummen
toestemming gegeven hebben goederen te kopen waarvan zij het vruchtgebruik zal hebben
doch waarvan het klooster eigenaar zal zijn.
Coenen nr. 1052

42.

1232
Willem van Cutinchoven, ridder, hield in leen van Diederik heer van Altena de tienden van
Kuttekoven. Willem schenkt ze in achterleen aan het klooster van Herkenrode wat door
Diederik wordt goedgekeurd.
Coenen nr. 1065

43.

1232
Johan, bisschop van Luik, bevestigt dat de edele matrona en vrouw Beatrix van Wassenberg
de tiend van de Breidenweghe en alle tiend van haar akkers te Linne aan het (Cisterciënser)
convent te Ophoven heeft geschonken.
Maasgouw 1986 p. 187

44.

1233 mei 21 (Neuss)
Hendrik, aartsbisschop van Keulen, staat de bewoners van Kempen toe de broeklanden rond Malshoven als veeweide te gebruiken.
Hansen; Kempen blz. 2

45.

1235 september 27
Henricus, aartsbisschop van Keulen, geeft Gerardus van Sinzig wegens diens verdiensten een
jaarrente van 6 mark uit de breuken te Andernach als leen.
Wissen

46.

1235
Willem, heer van Horn, zal zich houden aan het verdrag dat zijn oom Diederik van Altena
sloot met graaf Diederik van Kleef, inhoudende dat het kasteel Altena een open huis zal zijn
tegen Kleefs’vijanden, uitgezonderd de graaf van Holland.
Van den Bergh; Oorkondenboek I nr. 358
Korteweg; Rechtsbronnen nr. 8

47.

1236 mei 25 Zutphen
Otto, graaf van Gelre en Zutphen, enz. inzake afstand van rechten door Everhard van
Hekeren.
Getuigen o.a.: magister Daniel Lovaniensis, Gerardus de Wassenberge, Wilhelmus de Horne,
nobiles.
Sloet nr. 589
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48.

1237 april 13 (apud castrum Gelren)
Akte van graaf Otto van Gelre inzake Emmerich. Getuigen o.a.: Gerhardus de
Randenrade, Goeswinus de Millen, Wilhelmus de Hoerne, nobiles, Goeswinus de
Stralen, ministeriaal.
Sloet nr. 596

49.

1238
Wilhelmus de Hurne heeft een schikking getroffen met Herbordus, burger van Roermond, die
met toestemming van zijn vrouw al zijn goederen aan het klooster Camp geschonken had en
die later aan zijn tweede vrouw schenkingen had gedaan. Getuigen: Arnoldus, abt van
Morimunde, Cuno, prior en geestelijke van het huis in Roermond, Godefridus, Gueterus,
Heinricus en Lambertus, schepenen in Roermond.
Sloet nr. 604

50.

1240 juli 16
Beatrix, weduwe van Gerard van Wassenberg, draagt aan het klooster te Ophoven over een
jaarrente van 3 malder haver en 3 malder rogge ten laste van haar hof genaamd Scrove. De
rente wordt betaald op het octaaf van St. Martinus voor haar eigen zieleheil, dat van haar man
en zonen. Voorts draagt zij over een rente van een mark te betalen uit haar cijnzen te Linne.
Haar zonen Gerard van Wassenberg en Rutger stemmen in de schenkingen toe. Getuigen:
Elisa van Heingebach, nobila, magister Ingram van Lippenhoven, magister Hildebrand van
Wassenberg, Hendrik priester te Daelheim, broeder Giselbert en broeder Ginchard,
predikheren. Zegelen: Beatrix en haar zoon Gerard van Wassenberg.
Maasgouw 1986 p. 188-189

51.

1241 november 30
Robrecht van Thourotte, bisschop van Luik, bevestigt de gift van het patronaatsrecht van
Kortessem aan het klooster van Caulieten van St. Elisabetsdal, gedaan door Diederik van
Altena.
Coenen nr. 1241

52.

1242 juni 25 (Leuven)
Henricus, hertog van Lotharingen en Brabant oorkondt dat Daniel de Forun (Voeren) zijn
allodiaal goed in het graafschap Dalhem aan de Duitse Orde heeft geschonken.
Grauwels III nr. 2289

53.

1242 juni
Het kapittel van Oudmunster te Utrecht geeft de tienden van Altena in erfpacht aan Willem
van Horn na overlijden van Dirk van Altena.
Van den Bergh; Oorkondenboek I nr. 386
Korteweg; Rechtsbronnen nr. 12
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54.

1242 juni (inchoro salvatoris)
H., proost, W., deken, en geheel kapittel van St. Salvator in Utrecht oorkonden dat Th. de
Altena van hen hield het patronaatsrecht van Sprabant, hetgeen het kapittel nu verleent aan
zijn opvolger Wilhelmus de Horn, edelheer, onder voorwaarde dat Willem jaarlijks uitkeert
26 marken à 27 solidi en 6 denariën op St. Jan de Doper geboorte en na dode Willem te
verheffen met 10 £ (= pond)Utrechts. Volgen de getuigen.
Dülmen, archief Croy, charters Horn

55.

1242
Frederik II, rooms keizer, verpandt de stad Düren voor 10.000 mark zilver aan Willem graaf
van Gulik en diens erfgenamen.
Hansen; Düren p. 268

56.

1243 maart 3
Adolf graaf van Mark en zijn zonen verkopen aan Otto, graaf van Gelre, hun allodia ofwel
feodale goederen van Krickenbeck, die verkoper heeft geërfd van de heren van Krickenbeck.
Daaronder dient men te begrijpen de latere grafelijke domeinen en lenen in het land
Krickenbeck, bestaande uit het gebied van de 6 schepenbanken Herongen, Grefrath,
Wankum, Leuth, Hinsbeck, Lobberich.
Krickenbeck p. 40, 43

57.

1244 juni 2
“quarto nonas junii anno Domini 1244”.
O. abdis en het convent van de H. Maria te Roermond verklaren dat de proost, deken en
kapittel van Sint Servaas te Maastricht hun hof te Echt met de tienden, ook met de tienden in
Weerde (Stevensweert), in erfpacht hebben gegeven. Het convent neemt alle verplichtingen
over die het kapittel, de bisschop en de aartsdiaken(van Luik) of deken(van Susteren) ten
aanzien van de kerk van Echt hebben.
Authentiek afschrift op papier, procesnr. 766; eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 803.
Hof van Gelre te Venlo.
Gedrukt in : M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326, ’s-Gravenhage 1988
akte 1244.06.02B.

58.

1246
Op bevel van de aartsdiaken van Keulen bepaalt St. Gereon te Keulen dat de pastoor van
Viersen recht heeft op de tiend van de landerijen van de pastorie en de helft van de kleine
tiend (te Viersen) uitgezonderd de vlastiend.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 128

59.

1247 april 14
Otto (II) graaf van Gelre stemt in met de verkoop van de hof van Gesselen (bij Wetten, ten
z.o. van Kevelaer) en van goederen op Nienhorst aan Jan en Hendrik, zonen van zijn kok
Marsilius en gaat akkoord met de voorwaarde dat Mechteld, weduwe van Willem van
Baersdonk, haar zoon Arnold en hun erfgenamen het recht van terugkoop bezitten. Getuigen
o.a. schout en schepenen van Geldern.
R.A. Arnhem, klooster Betlehem nr. 61

9

60.

1247 october 8 (Neuss)
Willem (van Holland), Roomskoning, beleent zijn bloedverwant Otto graaf van Gelre en
Zutphen met de burcht van Nijmegen en alles wat daartoe behoort als pand voor de betaling
van 10.000 mark zilver en mogelijk te maken bouwkosten. Hij bevestigt hem in het bezit van
de tol te Lobith met alle goederen, lenen als andere, die de graaf bezit. Indien de graaf
overlijdt zonder een zoon na te laten mag ook een dochter de rijksgoederen, lenen of andere,
bezitten.
Meij; charters nr. 12

61.

(1247) october 10
Willem (van Holland), roomskoning, gelast al zijn (rijks-)mannen van Nijmegen aan Otto
graaf van Gelre, de burcht aldaar over te geven en hem te gehoorzamen bij de uitoefening van
de rechten der (rooms-)koning aldaar.
Meij; charters nr. 13

62.

1247
Everhard van Eberstein en Johan van Sponheim en de gebroeders Hendrik (heer van
Heinsberg) en Simon van Sponheim beloven Arnold van Molenark, die hen hulde gedaan
heeft 50 mark keulse penningen, ofwel 2 voeder wijn uit hun herfstbede te Honnef tot aan
betaling van een geldsbedrag. (Is dus een vorm van verpanding).
Wissen

63.

1247
Leonius, burggraaf van Brussel, en Sophia, echtelieden, staan hun goederen verkregen uit de
erfenis van Diederik van Altena af aan hun Willem van Altena, met inbegrip van Cruchtene
en Werte.
Van den Bergh, Oorkondenboek I nr. 443

64.

1248 juni 10
Henricus, elect van Luik, oorkondt dat Theodericus en Otto, zonen van Gerardus van
Malbergh, afzien van hun eisen t.o.v. de Duitse Orde.
Grauwels I nr. 25

65.

1248 october 13
Hendrik van Sponheim heer van Heinsberg en Agnes van Heinsberg (dochter van Dirk +
1227 en van Isalda van Limburg, overl. vóór 1224), echtlieden doen afstand van de rechten
van Hendrik op de erfenis van Sponheim tegen de rechten van Simon van Sponheim (broer
van Hendrik) op de burchten Blankenberg (aan de Sieg), Saffenberg (aan de Ahr), Hülchrath
(ten zuiden van Neuss), uit de erfenis van Hendrik graaf van Sayn, alsmede op Simons
rechten op de Löwenburg. Met de broers van Sponheim zijn gelijke regelingen getroffen.
Sponheim p. 23-24

66.

1248 december 14
Willem, rooms-koning, schenkt Rorich, ridder, een jaarrente van 10 mark keulse penningen
uit zijn tol te Kaiserswerth totdat Willem hem 100 mark betaald heeft die Rorich van Willem
in leen houdt.
Wissen
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67.

1248
Arnold, graaf van Loon en Chiny, verklaart dat hij alle goederen die Robertus ridder van
Cutichoven en Henricus van Hiddensvelt van Eustachius van Romershoven en Eustachius van
de edelheer Wilhelmus heer van Altena in leen houdt en aan abdis en convent van
Herkenrode als allodium willen schenken, uit zijn feodaliteit ontslaat.
M. Wolters; Notice historique sur l’ ancienne abbaye de Herckenrode; Gand 1849,
annex 17

68.

1250-1290
Goswin III heer van Born (bij Brüggen) huwt verm. vóór 1250 een dochter van Dirk I van
Heinsberg/Valkenburg en Beatrix van Kirburg. Zijn zwagers zijn Dirk II van Valkenburg
(1236-1267) en aartsbisschop Engelbrecht (van Valkenburg) van Keulen (1241-1268). Hij
vocht aan Gelderse zijde in de slag van Woeringen. Zijn zoon Otto van Born, proost van
Keizerbosch bij Neer, raakte in Brabantse gevangenschap. Het beheer over de goederen van
Goswin III daarna werd waargenomen door Hendrik van Gelre, bastaard, halfbroer van
Reinald graaf van Gelre.
Mackes, Born, dl. 1 p. 122-126

69.

1251 maart 10
Wal(ram), hertog van Limburg, staat al zijn rechten op de goederen van Daniel in Vurin
(Voeren), gelegen tussen Limburg (Limbourg) en de Maas, af aan de Duitse Orde.
Grauwels III nr. 2290

70.

1251 juni (Neuss)
Otto graaf van Gelre ruilt met Conradus, aartsbisschop van Keulen de leenroerige areae
Deversdunch te Grefrath tegen andere te Krickenbeck in de parochie Leut, waarop hij
voornemens was een klooster van de Cisterciënserorde te stichten. Getuigen o.a.
Godefridus, proost van Münstereifel, de graaf van Kessel, Gerardus van Randenrode,
Gerardus van Wassenberg, de heer van Altena, Theodoricus van Milendunch.
Sloet nr. 734

71.

1251
Mechteld van Geysteren, weduwe, en haar zoon Ludolf, voogd van Straelen, schenken aan
het klooster Betlehem bij Doetinchem een rente uit hun goed Elsteren in het kerspel Well (N.
Limb.) onder beding van terugkooprecht.
R.A. Arnhem, klooster Betlehem nr. 72

72.

1252 maart 12 – november 25
Henricus, elect van Luik, bevestigt de broeders van de Duitse Orde in ¼ van tiend en
patronaatsrecht van Beek, geschonken door Gerardus de Printhage die het in leen houdt van
Tilmannus de Breemt, die op zijn beurt het schenkt aan de broeders.
Grauwels I nr. 32-33
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73.

1253 juni 23
Statuten voor de kerk (en kapittel) van Kortessem, opgesteld door mr. Renier van Tongeren
en Godfried (van Maastricht), apostolisch visitatores. Willem van Horn bijgenaamd van
Altena (neef en erfgenaam van Diederik van Altena) is patronus ecclesiae.
Coenen nr. 1577

74.

1254 juni 1 (Nijmegen)
Willem (van Holland), roomskoning, verhoogt de pandsom voor de burcht te Nijmegen, die
Otto graaf van Gelre in pand heeft, met 5000 marken zilver, aangezien Otto heeft beloofd
hem bij te staan tegen de graaf van de Andegavi.
Meij; charters 19

75.

1254
Rijnlandse steden sluiten een stedenbond; februari 1254 Mainz en Worms, april: Oppenheim,
mei: Bingen, juli: diverse anderen, termijn 10 jaar ter behoud van de openbare vrede. Er is
een bondsraad waar iedere deelnemende stad 4 afgevaardigden zendt. Januari 1255: Keulen.
Keulen wordt een van de 4 hoofdsteden; mei 1255 Neuss, vóór october 1255: Aken.
Groten; Entstehung, p. 73

76.

1256
Arnoldus graaf van Loon en Chiny ontslaat uit zijn leenband 20 bunder land bij Kortessem
die Razo van Schoonwinkele in leen houdt van de edelheer Wilhelmus heer van Altena en die
van de graaf zelf, die door Razo aan abdis en convent van Herkenrode zijn geschonken.
M. Wolters; Notice historique sur l’ ancien abbaye de Herckenrode; Gand 1849, annex 18

77.

1257 october 3 (Viterbo)
Paus Alexander IV bevestigt de handelingen van de elect-bisschop van Luik teneinde de
opbrengst der prebenden van de kanunnikken van St. Lambertus te verhogen met de
opbrengst van de kerken van Berg, Heel (Hedele) en Flawine.
Bormans/Schoolmeesters II p. 103-104

78.

1260 november 14
Henricus, elect bisschop van Luik, velt als scheidsrechter in het geschil tussen de Duitse Orde
en de gebroeders Theodericus en Otto de Malbergh de volgende beslissing:
- de gebroeders zien af van 100 mark die hun vader Gerardus aan Gobertus van Perweis,
proost van Nijvel, en van 50 mark die hun vader had geleend aan Arnoldus heer van
Diest. Beide sommen behoren de Orde toe. De gebroeders zullen de schuldbrieven
overgeven.
- De Orde zal de gebroeders 200 mark luiks uitkeren.
Getuigen o.a.: Goswinus de Borne.
Grauwels I nr. 48

79.

1260
Willem (I) van Millen bevestigt de schenking door zijn vader Goswinus van het
patronaatsrecht en daarbij behorende 1/3 van de tienden van Venlo aan de abdij van
Averbode.
Castellogica 1991 p. 222
12

80.

circa 1260
Getuigenverklaring van de inwoners van het bos van Echt, genaamd de Havert, betreffende
het al dan niet ressorteren onder de heerlijkheid Heinsberg, bekrachtigd door de electbisschop van Luik Hendrik III, (c.1260) .
Nassause Domeinen na 1581, nr. 11065

81.

1261 juni 25
Wilhelmus de Altena, proost van het kapittel van Kortessem, oorkondt dat Lutgardis, weduwe
van Lennallus van Hotthe, en haar zoon Raso in de kerk van Kortessem een beneficie stichten
t.e.v. de Verlosser en de H. Maagd.
Grauwels III nr. 1810

82.

1262 november
Beatrix, abdis, en convent te Dalheim, kopen 80 morgen bos van Adam van Quercu.
Wilhelmus van Helpenstein, heer van Arsbeck-Rödgen, en Sophia van Schleiden verklaren
dat hun vazal Adam dat perceel met hun toestemming verkocht heeft. Getuigen: Henricus van
Oderode, ridder.
Oedenrade p. 53

83.

1264 juli 21
Frederik van Lotharingen, hertog en markgraaf, neemt Harpernus van Löwenberg en Werner
van Rode als vasallen en betaalt hen 200 mark keulse penningen ’s jaars onder de verplichting
daarvoor vrij goed te kopen wat aan hem leenroerig wordt.
Wissen

84.

1265 september
Op verzoek van Arnold IV graaf van Loon en Johanna van Chiny, echtelieden, bevestigt
Hendrik van Gelre, elect van Luik, het bestaan van de begijnhof-parochie te Maaseik.
Oude Land van Loon 1990 p. 130

85.

1267 september 22
Arnold van Niederamern (ambere inferiori) verkoopt aan het stift Xanten voor 430 mark de
kerk aldaar, een bos, de tienden en de leenheerlijkheid over tienden bij Lüttelforst. Zegelaars
Hendrik van Amern, Willem gen. Scilling en Willem van Tegelen.
Viersener Urkundenbuch nr. 38

86.

1268 september 6
Hendrik II bisschop van Chiemsee verklaart in de kerk van Thorn 5 altaren te hebben gewijd.
Franquinet; Thorn nr. 22
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87.

1268 october
Arnoldus graaf van Loon oorkondt dat Jan, eertijds burger van (Maas)eyck, de helft van diens
roerende goederen voor godsdienstige werken beschikbaar heeft gesteld. Na verkoop is het
geld belegd en daarvoor gekocht 20 malder rogge ('s jaars) in Neeritter, waarvan de helft voor
de priester van de begijnen van (Maas)eyck en de andere helft voor de H. Geest aldaar ter
uitdeling aan de armen. Priester en H. Geest betalen daarvoor 's jaars 30 penningen aan de
abdis van Thorn als cijns.
Archief parochie Maaseik

88.

1270 juni 28
Het kapittel van St. Lambert te Luik geeft zijn villicus Rogerus te Ittre tegen 8 malder rogge
in erfpacht de hof Wrovehof met 8 bunder akkers, weide en water, waarvan 2 bunder richting
Kessenich.
Bormans/Schoolmeesters II p. 202-203

89.

1270
Nicholaus de Horne, kommandeur van de Duitse Orde in de Nederlanden.
Grauwels I nr. 59

90.

1271 mei 31
Hendrik graaf van Kessel verleent de abdij Hocht vrijdom van standgeld in het graafschap
Kessel.
Coenen nr. 2020

91.

1272 september 5
Goswinus van Borne en Seger van Swalmen doen als arbiters uitspraak in een geschil tussen
de familie van Millen* en de abdij Averbode over 1/3 van de grote en kleine tiend van kerk
en pastoor van Venlo.
Castellogica 1991 p. 222
*) Op deze datum is al overleden Willem (I) van Millen Goswinus zoon (zie 1260). Zijn
weduwe Elisabeth , vrouwe van Grebben, is hertrouwd met Hendrik bastaard van Gelre
(halfbroer van Reinald I van Gelre), die zich later noemt "dominus de Burne".

92.

1272-1328
Heinricus de Grebben, bastaard van Otto II, graaf van Gelre, bezit Grebben. Hij is gehuwd
met Elisabeth, weduwe van Willem I van Millen, waarvan zij een zoon Willem (II) had. Deze
laatste erft Grebben en is raad van de graaf van Gelre. In 1319 is Willem II als heer van
Wickrath met 4 knechten in dienst van de stad Keulen; hij ontvangt deswege tot 15-2-1328
een burchtrente. In 1320 draagt hij Wickrath als open huis op aan de graaf van Gulik,
evenwel niet tegen de graaf van Gelre van wie hij het huis Wickrath in leen houdt.
Dilz; Grubbenvorst p. 257

93.

1274 maart 7 (Süchteln)
Hendrik graaf van Kessel bepaalt dat die van Süchteln hem wegens de voogdij in het kerspel
Gladbach voortaan 76½ mark 's jaars moeten betalen.
Viersener Urkundenbuch nr. 41

14

94.

1275 februari 19
Reinald, priester, kapelaan van de kerk van Xanten, verklaart zich als vroeger dienstdoend
pastoor van de kerk van Leuth (bij Venlo) te herinneren dat de heren van Tegelen geen
rechten kunnen doen gelden op het patronaatsrecht van de kerk van Leuth, want dat recht
behoorde tot de heerlijkheid Krickenbeek die door koop aan de graaf van Gelre is gekomen,
waarna de graaf het patronaatsrecht schonk aan abdis en convent van Grafenthal (bij Goch);
voorts dat wie de voogdij heeft over de lieden van die kerk van oudsher slechts recht heeft op
een jaarlijkse maaltijd (unum hospicium) en een cijns van 25 keulse penningen.
Oorkondenboek van Gelre en Zutphen 5e afl.

95.

1275 maart 24 (apud werde)
Jacobus de Steine, ridder, verkoopt aan Henricus van Pietersheim al zijn bezittingen en
pachten op het eiland Werde (=Stevensweert) in de Maas onder nadere voorwaarden.
Schaesberg-Tannheim 1267

96.

1275 augustus 17
Arnold graaf van Loon en Reinald graaf van Gelre bevestigen met afzonderlijke transfixen
dat de hof te Asselt leenroerig is aan Willem van Horn. De hof heeft hoog en laag gerecht,
visrecht in de Maas aan beide zijden, akkers, tol, etc.
Schloss Haag nr. 239

97.

1276 februari 5 (Neurenberg)
Rudolf van Habsburg, roomskoning, neemt Rorich van Rennenberg als Rijks-leenman voor
100 mark keulse penningen 's jaars, te beleggen in eigendommen die dan rijksleen zullen
zijn.
Wissen

98.

1276 maart 4 - april 16
Reinald graaf van Gelre verzoekt de aartsbisschop van Keulen uit de inkomsten van de kerk
van Leuth (bij Venlo), waarvan wijlen zijn vader graaf Otto II van Gelre het patronaatsrecht
aan de abdij Grafenthol bij Goch had geschonken, een toelage vast te stellen voor de met de
zielzorg belaste priester van die kerk en de rest toe te wijzen aan de zusters van die abdij. De
aartsbisschop bevestigt de abdij in het bezit en gelast de proost van St. Severinus te Keulen,
deken van Straelen, de toewijzing te doen. Op 16 april bepaalt die deken Hendrik voor de
priester diens aandeel en de rest voor de abdij.
Oorkondenboek Gelre en Zutphen 5e afl.

99.

1277 mei 4
Willem van Horne en Altena en zijn oudste zoon Willem verklaren aan het kapittel van
Kortessem dat zij de heerlijkheid van Kortessem en het patronaatsrecht en het begevingsrecht
van de prebenden voor de tijd van diens leven hebben verkocht aan Raso van Houte, ridder.
Coenen nr. 2126; Grauwels III nr. 1813
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100.

1277 mei (apud Steinvorde)
Willem van Horne, oudste zoon van Willem heer van Horn en Altena, verklaart te verkopen
aan Raso van Houte, ridder, een rente van 24½ mud rogge en gerst en 20½ kapoenen en 8
solidi cijns, die deze tot verdere beschikking voorlopig ten dienste stelt van de abt van
Villers. Getuigen Jan graaf van Loon, Willem (heer) van Horn, vader, Hendrik edelheer van
Pietersheim, Hendrik van Bokes, W. van Bilsen (Belesia), Th. van der Hercke, ridders, (en
Daniel van Horne)*
Coenen nr. 2130; *Grauwels III nr. 1815

101.

1277 mei
Jan graaf van Loon verklaart dat Willem heer van Horne, Altena en Kortessem en diens
oudste zoon Willem verkopen aan Raso van Houte, ridder, het vruchtgebruik van al hun
goederen en cijnzen binnen de heerlijkheid Kortessem.
Getuigen: zie akte d.d. heden (nr. 100)
Coenen nr. 2131 en 2132; Grauwels III nr. 1814

102.

1277 juli 27
R., deken van het kapittel van de H. Kunibert te Keulen, gedelegeerd pauselijk rechter, geeft
de pastoors van Eyck (Maaseik) en Wisheim (Wessem) opdracht om Theodoricus de Werde,
priester, te manen het beslag op de tienden en inkomsten van de Munsterabdij te Roermond te
herroepen.
Eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 843. Hof van Gelre te Venlo.
Gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 . 's-Gravenhage
1988, akte 1277.07.27.

103.

1277
Daniel van Horne, ridder, getuige in twee akten van de graaf van Loon, resp. van Willem van
Horne, zoon van Willem heer van Altena. Deze Daniel is geen familie van de “Hornse”
Hornes.
Hoeben; Ghoor p. 305

104.

1279 april 4
Willem van Horne en Altena, ridder, deelt Arnold V graaf van Loon mede dat Diederik van
Wickerode, kanunnik van Luik, vonnis heeft gewezen tussen Willem en het domkapittel van
Luik inzake wederzijdse rechten in het dorp Neeritter (Ittrene). Voor de uitspraak van een
doodvonnis moeten de schepenen van Neeritter zich vervoegen met die van Kessenich en die
van Thorn.
Coenen nr. 2169

105.

1280 maart 19
Overlijdt Conrardus de Eyck. Hij gaf aan de kerk van Kessel een land bij het veer. Zijn vrouw
Aleidis overlijdt quarta nonas junie en schonk een rente.
Jaargetijden parochie Kessel
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106.

1281 juli 22
Raso de Houte, heer van Kortessem, schenkt aan zijn zuster Agnes de Baxen, zijn zuster
Mechtildis de Berghe goederen bij testament; verder aan minderbroeders, predikheren en
begijnen alom (Roermond niet genoemd), verder aan kloosters o.a. te Thorn. Getuige o.a.
Daniel van Horn.
Grauwels III nr. 1820

107.

1282 april 5
Reinald I graaf van Gelre en hertog van Limburg is 3000 lb Leuvens schuldig aan
Thadeus Cavenson, burger van Asti, alias Wilhelm Lombard te ’s Hertogenbosch. Borgen o.a.
Otto van Buren, Alard van Driel, Hendrik heer van Gennep, Jan genaamd Boc de Mere,
ridder.
Boxmeer p. 36

108.

1282 april 6 (Oppenheim)
Rudolf, rooms-koning, bevestigt de gift van 21-9-1062 door markgraaf Otto van Thüringen
aan de St. Servaaskerk van de dorpen van Weert en Dilsen in ruil tegen de dorpen Oya,
Maghlen, Mazewic en Hese.
Coenen nr. 2235

109.

1282 of 1283 april 14
De mannen van het allodiaal hof van de graaf van Loon vergaderen naar oude gewoonte
onder de linden voor de ingang van de kerk van (Borg-)loon.
Coenen nr. 2237

110.

1282 augustus 1
Theodericus, heer van Heinsberg, maakt de tienden te Beek, die Henricus Hane als leengoed
had verkocht aan de broeders van de Duitse Orde te Biezen, tot allodiaal goed. Getuigen
Stephanus de Orsbeke, Godefridus Luscuz en Giselbertus, zijn broer.
Grauwels I nr. 74
N.B. Op 25-4-1285 bevestigt Johanna de Gaasbeek (abusievelijk vermeld als Groesbeke),
vrouwe van Heinsberg, deze schenking.
Grauwels I nr. 80

111.

1283 juni 11
Henricus de Baxen en Daniel de Horn borgen voor Daniel de Hammale c.s. ridders van de
Duitse Orde te Biezen inzake verwerving van goederen te Kortessem.
Grauwels III nr. 1822

112.

1283 september 15
Willem van Horne doet afstand (t.b.v. Oudenbiezen) van alle leenverband dat hij kon doen
gelden op de goederen van de hof van Holt (onder Kortessem).
Coenen nr. 2276
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113.

1283-1285
Willem van CranendonkEngelbertszoon is gehuwd met Catharina, een verwant (zuster?) van
Walram graaf van Kessel. Zijn broer Daniel Engelbertszoon van Cranendonk is ridder. Samen
met Willem van Horne zijn zij borg voor de abdij Thorn bij de pastoor van Geertruidenberg.
Hoeben; Ghoor p. 304

114.

1283-1307
Daniel I van Ghoor; in 1306 genoemd als heer van Ghoor; in 1307 drossaard van Brabant. Hij
zou gehuwd zijn met Margaretha heer Willemsdochter van Onderthens, waaruit 4 kinderen: 1.
Daniel II (1306-1323), 2. Robert (1306-1312), ongehuwd, 3. Agnes ? (1344), huwt N.N. en
daaruit zoon Reinard, 4. Willem, heer van Meijel 1325 (1310-1329).
Hoeben; Ghoor

115.

1284 augustus 15
Giselbert Bec van Louwe geeft de abdij van Hocht zijn cijnshof Louwe (bij Susteren) met
zijn hoeve en 28 bunder grond. Diederik heer van Dieteren en diens broer Goswinus
bekrachtigen die gift. Walram heer van Monschau en Valkenburg keurt als opperleenheer de
gift goed.
Coenen nrs. 2301, 2302.

116.

1284 september 19
Willem van Broekhuizen, ridder, stelt zijn hof ten Eycken als leen na ontvangst van 60 mark
van graaf Dirk van Kleef.
Kopiar Kleve nr. 83

117.

1284
De abdis van Herkenrode verklaart dat de lekenbroeder Lutger voor het spijsaandeel 6
bunders grond te Wintershoven aangekocht heeft, “descendentia a domino de Horne” van
Hendrik de Lude.
Coenen nr. 2306

118.

1284/85
De burgers van Dordrecht e.a. trekken per kogge op naar Boxmeer en verwoesten de
versterking van Jan (II) van Mere, ridder, die de zijde van de Geldersen hield.
Boxmeer p. 55-56

119.

1285 januari (Roermond)
Reinald graaf van Gelre oorkondt dat het convent van Dalheim krachtens schenking lange tijd
jaarlijks 3 malder tarwe(?), 3 malder rogge en een mark had ontvangen ten laste van goederen
in de parochie of district van Linne. Deze goederen behoorden vroeger tot de heerlijkheid
Wassenberg en waren nu aan de oorkonder toegevallen. Oorkonder wil dat ook in de
toekomst de rente betaald wordt op het feest van St.
Maarten. Hij voegt nog een malder tarwe toe mede wegens de schade die het convent wegens
hem geleden heeft.
Maasgouw 1986 p. 189
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120.

1285 maart 8
Wilhelmus de Horn, heer van Kortessem, oorkondt de goederen van de hof van Houte,
vroeger in bezit van Raso de Houte, broeder van de Duitse Orde, en de goederen behoren tot
de kapel van Kortessem, vroeger in bezit van Gerardus de Dipereide, en de goederen
afkomstig van Wilhelmus de Printhagen, alle door Raso geschonken aan de kommanderij van
Biezen, te maken tot cijnsgoederen tegen 12 denarii Luiks ’s jaars. Bevestigen deze
oorkonde: Arnold graaf van Loon, Wilhelmus heer van Horn, vader der oorkonder.
Getuigen o.a. Daniel de Hurne.
Grauwels III nr. 1823
Coenen nr. 2311

121.

1286 december 17
Henricus de Baxen en Agnes, echtelieden, verklaren van de commandeur van Biezen 100
Luikse mark ontvangen te hebben, gelegateerd door Raso de Houte. Getuigen o.a.: Daniel de
Horne, Daniel de Baxen, kanunnik, Renerus de Baxen.
R.A. Hasselt, Aldenbiezen oork. 1824, zegel o.a. van H. de Baxen

122.

1287 januari 3
Diederik heer van Dieteren en Goswinus heer van Born, zijn broer, doen een schenking van 4
bunder bouwland te Dieteren aan de abdij Hocht.
Coenen nr. 2348

123.

1288 maart 29
Walram heer van Valkenburg en Monschau oorkondt dat de edelheer Willem van Horn en
Altena hem tot wederoproepens heeft toegestaan in diens gebied tol te heffen. Medezegelaars
Arnold heer van Stein, edelheer, en Johan de Hafkensdale en Ogerus de Haren, ridders.
Dülmen, archief Croy M III 1

124.

1288 juni 21 augustus 9
Dirk voogd van Roermond zweert de stad Keulen een oorvede; idem o.a.. 10 juli Leo van
Budberg, 17 juli Welter van Ell, 9 augustus Godfried van Hülss.
Stadsarchief Keulen

125.

1288-1501
Lijst van ambtmannen van Krickenbeck.
Krickenbeck p. 44-45

126.

1289 december 24
Walram van Kessel, proost te Münster, heer van Heimbach, oorkondt zijn allodiale burcht
Brüggen met akkers en molen aan Jan hertog van Brabant opgedragen te hebben en weer in
leen ontvangen. Bij kinderloze dood moet zijn opvolger in het goed het weer aan Brabant in
leen opdragen.
Viersener Urkundenbuch nr.48
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127.

1290 februari 12
Walram heer van Monschau en Valkenburg en Johan heer van Kuik beslissen als
scheidsrechters in het geschil tussen Arnold graaf van Loon en Willem van Horn en Altena,
dat de graaf de oorkonden van zijn overleden grootvader graaf Arnold van Loon, die de heer
van Horn in handen heeft, in diens handen moet laten.
Dülmen, archief Croy M III-1

128.

1290 april 6
Henricus (bastaard van Gelre), ridder, heer van Born (bij Brüggen), broer van de graaf van
Gelre, beheert krachtens huwelijk met Elisabeth van Grebben, weduwe van Wilhelmus heer
van Millen, ridder, zijn stiefzoon Willem heer van Grebben en Millen is meerderjarig in
1290. In 1296 is die knape en in 1299 ridder.
Castellogica 1995-1 p. 160

129.

1290 juli 31 (Erfurt)
Rudolf, Roomskoning, vergunt Reinald (I) graaf van Gelre, de munt te Arnhem, rijksleen, te
verplaatsen naar Roermond of Harderwijk en zonodig terug te plaatsen naar Arnhem, mits
slechts in één der genoemde plaatsen munt geslagen wordt.
Meij; charters, nr. 35

130.

1293 maart 13
Theodericus de Wivelchoven, landcommandeur van de Nederlanden der Duitse Orde, en
Wilhelmus de Horn, heer van Kortessem, sluiten een overeenkomst over het onderhoud van
de molens van Kortessem, gelegen in Bumbruc en Limertinghen 1)
Grauwels III nr. 1827; Coenen nr. 2457
1) Bevestigd door Gerardus heer van Horn, Altena en Perwez d.d. 18-11-1318;
Grauwels III nr. 1830

131.

1294 mei 21
De officiaal van Luik doet uitspraak in een proces tussen het kapittel van St. Servaas te
Maastricht en Willem van Horn, ridder, welke laatste zich rechten en bezittingen van de
eerste partij in Weert had toegeëigend. Deze rechten zijn:
- hoge en lage rechtspraak;
- stellen van schout en schepenen;
- de helft van de tiend;
- erven en onterven van goederen;
- afkondiging van ban en vrede;
- bezit van 2 molens en 1 windmolen te Weert en 1 watermolen te Tongerlo enz.
RAL, St. Servaas nr. 885

132.

1294 november 3 (Neuss)
Siegfried, aartsbisschop van Keulen, staat de raad (van de stad) Kempen toe de bakkers,
beenhouwers, enz. met een geldboete te bestraffen en de opbrengst te bestemmen voor de
vestingwerken aldaar.
Hansen; Kempen blz. 2
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133.

1294 november 21
Gerard van Roermond*, minderbroeder te Brussel, krijgt 10 solidi van Parijs volgens het
testament van Aleid, vrouwe van Liedekerke en Breda, waarvoor het klooster o.a. jaargetijde
zal lezen.
Oorkondenboek Noord Brabant II afl. 2 nr. 1339
*Rurmunde

134.

1294-1295
Reynerus de Oderode
Meihuizen; rekening p. 8 en 19

135.

1295 februari 6
Valse akte
Arnold van Corswarem, heer van Miel, (Mielen-boven-Aalst, bij St. Truiden) (afstammeling
van Jan van Loon, tweede zoon van Arnold II van Loon) en zijn zonen Arnold en Rutger,
kanunnik te Utrecht verklaren: Bij de dood van mijn vrouw Eleonora op het kasteel van
Lum(m)en, in het bijzijn van haar vader, had mijn dochter Ida, non te Nijvel, haar juwelen als
geschenk gekregen. Ook had zij van haar moeder de helft van haar allodium te Niel geërfd en
andere goederen van Herman van Hornia, voogd van St. Gereon (te Keulen). Dit alles werd
ons nagelaten onder verplichting daarvoor aan de abdis (van Nijvel) jaarlijks uit te keren 20
lb leuvens. De akte is (zogenaamd)bevestigd door Arnold V graaf van Loon en als getuigen
traden op Raimundus, pastoor in Corswarem (Korsworm) en de bloedverwanten Willem van
Los, heer van Horne, Robrecht de Corswarem, heer van Nandren, ridders.
Coenen nr. 2499
Zie ook Coenen nr. 2609

136.

1295 juli 5
Johannes van Elmpt en Eveza, echtelieden, verkopen hun Hornse goederen (afkomstig van de
familie Born bij Brüggen) aan het Domkapittel van Keulen voor 160 mark, bestaande uit
grote en kleine tiend van Merbeck en keurmeden van 4 mark 30 denariën ’s jaars, 5 malder
haver, 10 hoenders uit de dorpen Born, Bracht en Krüchten, daarbij ¼ van het gerecht
Krüchten en een deel van het patronaat van Niederkrüchten. Getuigen: Rutger van Brempt,
ridder, Harpernus van Born, pastoor te Nederkrüchten, Godfried en Dirk van Elmpt,
gebroeders, Sweder van Orsbeck en Stephan genaamd Scolthere.
Mackes; Born, dl. 1 p. 127

137.

1296 juni 17
Arnold V graaf van Loon machtigt Willem van Horn het water van de beek van Bocholt
(Bocholt) in een kanaal te laten uitvloeien.
PSHAL XXIX p. 212; Coenen nr. 2532

138.

1296
Diederik de Eyle en Agnes, echtelieden, en hun zoon Wolter en dochter Mabilia schenken
hun hof ten Wyerdt in Borth aan de Cisterciënsernonnen op de Fürstenberg bij Xanten.
Dicks; p. 38
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139.

1296 – 1326
Willem II van Millen en Grebben, zoon van Willem I van Millen en Elisabeth van Grebben.
Overl. 6-11-1328. In 1296 partij in een geschil met abdij Averbode. Is dan knape. Op 4-81299 noemt hij zich ridder en heer van Grebben en Millen. Hij draagt
in 1311 het huis Grebben als open huis in leen op aan de graaf van Gelre. In 1326 bezit hij
nog andere gelderse lenen, zoals het Huis te Born, het huis te Wickrath, lennmannen in
Bracht, het gerecht in Haren en 1/3 van het hoge gerecht van Haren.
Castellogica 1991 p. 224

140.

1297 maart 26
Rutger van Brempt en zijn zoon Rabodo verkopen aan het domkapittel van Keulen een
jaarrente van 4 mark en 30 denariën, 5 malder haver en 10 hoenders die hun goederen in
Born, Bracht en Crüchten opbrengen, voor 90 brabantse marken (zilver). Getuigen en
garanten: Arnold van Born, kannunik van St. Gereon te Keulen, Dirk, zoon van Rutger, Johan
van Orsbeck, neef der verkoper, en Willem Drinzil.
Mackes; Born, dl. I p. 127

141.

1297 mei 13 (Keulen)
Adolf (van Nassau), rooms koning, gelast zijn bloedverwant Jan van Kuik Arnold (V) graaf
van Loon te machtigen, indien dat niemand tot nadeel strekt, het hof van Vliermaal over te
brengen naar (Borg-)loon (Los).
Coenen nr. 2553

142.

1298 oktober 5
Harpernus van Born is pastoor van Niedercruchten. In 1307, 1311 en 1324 wordt hij tevens
genoemd als kanunnik van St. Gereon te Keulen. Hij stamt uit de familie van de graven van
Are en Hochstaden.
Mackes; Born bei Brüggen II p. 40

143.

1300 oktober 15
Deling tussen Gerardus Rost genaamd van Sint Arnoltzwilre, pincerna van Nideggen,
ridder, en de weduwe van zijn broer Arnold.
Tille II p. 27 Kirchberg; Haus K.

144.

1300 november 23 (Weert)
Willem heer van Horn sticht bij testament voor 200 lb zwarte tournooisen een altaar in het
klooster Keyserbosch, waar hij ook wil begraven worden. De som wordt genomen uit de
tienden bij Rijswyc(land van Altena), die Tilman de Campo had. Executeurs: Jan heer van
Kuik, Arnold heer van Stein, en Dirk proost van St. Salvator te Utrecht, zoon van de
oorkonder. Medezegelaars: zonen van de oorkonder Willem, eerstgeborene, Engelbert en
Gerard.
Dülmen, archief Croy M III-1
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145.

1302 september 11
Arnold V graaf van Loon etc. verklaart dat Willem*, heer van Horn, als lijftocht toegewezen
heeft aan diens vrouw Johanna van Gaasbeek al de goederen die hij van de graaf in leen hield,
uitgezonderd het kasteel van Horn. Getuigen en leenmannen: Willem van Petersheim, Jan
burggraaf van Montenaecken (en Arnoldus de Witham) (ridders).
Butkens I Trophées 222; Dülmen, archief Croy, charters Horn*. Coenen nr. 2664. Deze akte
verdient nader onderzoek (!). Kan best wel eens vals zijn.
*) Croy geeft hier Gerardus (!!).

146.

1302 november 2
Daniel de Gore, getuige in scheidsrechterlijke uitspraak van Arnold V, graaf van Loon
en Chiny tussen de kommanderij van Biezen en Daniel de Herka. Aanwezig: Daniel de Baxen
(Baax)
Grauwels III nr. 1829

147.

1302 – 1322
Ludolf heer van Wickrath overlijdt in 1302. Uit zijn huwelijk met Irmgard van Mathlar
stammen twee dochters: Katharina en Jutta. Katharina, de oudste, huwt Otto V, de laatste
mannelijke erfgenaam van het huis Wickrath/Hochstaden. Het huwelijk blijft kinderloos. Na
de dood van Otto in 1309 hertrouwt zij in 1310 met Willem van Millen, mede-erfgenaam van
Huis Born (bij Brüggen). Willem was eerst gehuwd geweest met Katharina van Boychstel
(Boxtel?). Uit dit eerste huwelijk stammen zoon Willem en dochters Elisabeth en Adelheid.
Willem, vader, en Willem, zoon, maken van hun deel der burcht Wickrath een open huis voor
de graaf van Gulik, uitgezonderd tegen de graaf van Gelre, leenheer van Wickrath. Willem,
vader, had volgens leenboek van 1311 tevens slot Gribben(vorst), slot Born en leenmannen te
Bracht als (met anderen) gedeeld Gelders leen. De deling tussen de gezusters Katharina en
Jutta van Wickrath vond plaats op 7 juni 1322 met toestemming van Willem van Millen,
vader, en met Arnold van Born, deken van St. Gereon te Keulen als getuige. Dochter
Adelheid huwde Frederik van Wevelinghoven en kreeg vruchtgebruik van Huis Born.
Mackes; Born bei Brüggen II p. 40-41

148.

1303 april 20
Theodericus heer van Monschau en Valkenburg verklaart dat Godefridus de Spaubeek aan de
kommanderij Biezen heeft verkocht 2 bunder weide, leengoed van de oorkonder, waarvoor de
Orde 2 denieren Brabants ’s jaars zal betalen.
Getuigen o.a. Daniel de Ghore.
Grauwels I nr. 102

149.

1303 februari 23
in vigilia beati mathei episcopi et evangeliste
De officiaal van Luik beslecht een geschil tussen de abdij Averbode en rector der kerk van
Blerick over de grote en kleine tiend te Horst (Birkele).
Schaesberg-Krickenbeck nr. 22
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150.

1304 januari 2
Godefridus de Harsele, rector van de kerk van Blerick, verkoopt aan abt en convent van
Averbode voor 65 lb munten een tiend te Berkeler (=Horst).
Schaesberg-Tannheim nr. 731

151.

1304 augustus 14
Het leenhof van Loon vergadert op het kerkhof van (Borg-)loon, waar de allodiale zaken van
de graaf volgens gewoonte verhandeld worden.
Coenen nr. 2708

152.

1304 october 18 (Brüggen)
Walram van Kessel, edelheer, heer van Grevenbroich, draagt over aan de abt en convent van
St. Panthaleon te Keulen de novaaltiend in Boisheim in de Molengouw. Medezegelaarster:
zijn vrouw Catharina.
Viersener Urkundenbuch nr. 51

153.

1305 april 4
Johan van Roermond door de deken van Süchteln, pastoor van Kempen, benoemd tot
officiant van de vroegmis (in de kerk) van Kempen.
Hansen; Kempen blz. 2

154.

1305 mei 23
Geraet van Horne geeft zijn neef Robrecht van Ghore toestemming het leen Werrenberg te
beteren met de visserij op de beek tot de molen van Houthurne, de baant genaamd ten Bisen
en het broek tussen Stormsgoed op ghen Roet en Reiveershoefstade, zoals het aan Godart van
Halen behoorde.
Keverberg 585

155.

1305 juli 13
Bij de verpachting van het meierambacht van de hof te Süchteln door abt en convent van St.
Panthaleon te Keulen staan voor de pachter borg Arnoldus de Wileke, ridder, en Sibert van
Kriekenbeck.
Viersener Urkundenbuch nr. 52

156.

1306 april 7
Gerard heer van Horn verklaart manschap verplicht te zijn aan de graaf van Kleef wegens
Woudrichem en een gedeelte van het land van Altena. Getuigen o.a. de hertog van Brabant en
de graaf van Loon. Borg voor de heer van Horn blijft Willem heer van Pietersheim.
Coenen nr. 2737

157.

1307 augustus 2 (1407?)
Jacob van Reyssenbergh, gerichtsschrijver van land en heerlijkheid van Bronshorn, Gerit
Stockbrouck, stadhouder van de zaal van Dirck van Baexsen, en Joost Blaffart en Dederik
Pollaert, leenmannen aldaar.
R.A. Limburg; Fam. Arch. Van Moorsel 300
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158.

1308
Reinald I graaf van Gelre sticht een Minderbroedersklooster te Roermond.
Moors p. 49

159.

1309 augustus 27
Daniel de Ghore, ridder, in een akte van Floris Berthout, heer van Berlaar.
Arch. Dep. Nord de Lille B 492 – 4069

160.

1310 augustus 29
Daniel II van Ghoor, Robert van Ghoor, ridders, Willem van Ghoor, gebroeders, ooms van
Johan van Onderthens, zoon van wijlen magister Lodewijk (van Onderthens) van de
Mühlengasse en Jutta, zijn getuigen in de akte waarmee Johan zich verzoent met de stad
Keulen, waarmee zijn ouders twist hadden.
Hoeben; Ghoor p. 309

161.

1310 december 19
Gerard heer van Horn en Altena, ridder, oorkondt zich verzet te hebben tegen het vonnis van
Dirk van Wickrath, kanunnik te Luik, in het geschil tussen Willem heer van Horn, Gerard’s
vader, en het kapittel van St. Lambert over hun respectieve rechten te Neeritter. Bij bekent
zijn schuld en zal zich aan de sententie houden.
R.A. Luik St. Lambert; geïnsereerd in akte 31-10-1390

162.

1310
Daniel II van Ghoor, vermeld 1310 –1323, overleden tussen 1347 en 1367, huwde Johanna de
Fexhe?
- in 1310 deelnemer aan een tournooi te Mons in een groep waarbij de graaf van Gulik,
Walram van Luxemburg en Otto van Kuik zich bevinden
- in 1323 getuige bij de verloving van Irmgard van Cranendonk
Uit het huwelijk drie kinderen 1. Daniel III, 2. Lambert, 3. Johanna, huwt Dirk van Argenteau
heer van Hemptinne
Hoeben; Ghoor p. 311 – 312

162A. 1310.
Florentius Oerchouit heer van Oerlaer, houdt met toestemming van zijn bloedverwanten
en getrouwen in leen van Schinnen 3 mark ’s jaars, 48 solidi per mark, te heffen uit de
inkomsten van Heerlen.
Geysteren, p. 181
163.

1310 – 1329
Willem Daniel I zoon van Ghoor, heer van Meyel, genoemd in een verklaring van schepenen
van Deurne op verzoek van de schepenen van Meyel over de grenzen van de gemene gronden
van Deurne in 1325
Hoeben; Ghoor p. 316 – 317
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164.

1311 januari 10 (Ruremonde) (1310?)
Huwelijksverdrag tussen Reinald, zoon van Reinald I graaf van Gelre en Zutphen, en
(Sophia) dochter van Floris Berthout, heer van Mechelen. Borgen voor Gelre: Arnold V graaf
van Loon en Willem heer van Pietersheim.
Coenen nr. 2872

165.

1311 april 20
Reynaldus graaf van Gelre stelt voor een schuld van 200 mark bij Gerardus, kommandeur van
de Duitse Orde, als borgen Theodoricus de Ysenberg, Vleckonis, Alexander de Merbagh en
Rutgerus de Bruchusen.
Grauwels III nr. 2296

166.

1312 april 2
Elisabeth van Grebben voogdes van Straelen, (resp. weduwe van Willem I van Millen, later
weduwe van Hendrik, bastaard van Gelre, heer van Born) nu echtgenoot van Gijsbrecht van
der Leck, heeft haar goederen te Bugene (Boegem bij Hülm of Buggenum) ter waarde van 40
mark, die haar toekwamen wegens haar huwelijk met Hendrik, overgedragen aan Gerard
burggraaf van Odenkirchen.
Castellogica 1991 p. 225

167.

1312 september 27
Zegelaars van Charter van Kortenberg o.a. Gerard heer van Horn, ridder, Willem heer van
Kranendonk, Robert van Goor.
Verkooren; Cartulaires I p. 235 – 236

168.

1312 november 11
Reinald I graaf van Gelre verleent Kessel stadsrechten en noemt de plaats “Insula Dei op de
Mase (supra Mosam)”. De plaats gaat ten hoofde bij de “major civitas de insula dei” (=
Roermond) (en géén andere stad). Op 4 december 1312 verkrijgen verder o.a. Montfort,
Kriekenbeck en Goch het stadsrecht van Kessel.
Moors, p. 50 – 51

169.

1312 november 18
Gerard heer van Horn bevestigt het verdrag dat gesloten was tussen zijn vader en zijn broer
Willem ter ene en de broeders (van de Duitse Orde) van Aldenbiezen (zie 13-3-1293)
aangaande de molens van de broeders te Kortessem.
Coenen nr. 2911

170.

1312 – 1329
Gerard graaf van Gulik houdt Brüggen, Dülcken en de voogdij van Alken als Brabantse
lenen.
Viersener Urkundenbuch nr. 53
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171.

1314 juli 17
vrijdag na divis. apostolorum
Reinald heer van Monschau en Valkenburg verklaart van zijn oom Reinald graaf van Gelre
via diens ontvanger Iwan ontvangen te hebben 365 mark en 3 solidi aan penningen, 3 heller
per penning gerekend, welke som door heer Reinald voorgeschoten en betaald is aan uitgaven
voor legering en voeding door de zijnen bij Wessem tot 5 dagen na St. Jan in de zomer dezes
jaars en alle schade en renten aan lombaarden en joden tot zondag na Maria Magdalenadag.
Voor deze kosten had heer Reinald borg gestaan. De opgave was van de lombaard Joannes de
Halen.
Ernst; Histoire Limbourg VI p. 49 – 50

172.

1314 oktober 31
Een grote schare edelen, waaronder de graaf van Kleef, de graaf van Gulik, de graaf van
Berg, de graaf van Mark, de heren van Valkenburg, Heinsberg, Horn, Giselbert van Kerken,
Jacob van Mirlaer, Johan van Kessel, Willem van Swalmen, Reinald oudste zoon van de
graaf van Gelre, Willem van Millen, Johan van Broekhuizen en zoon Johan en de steden en
gemeenten Wesel, Kalkar, Kleve, Huissen, Kranenburg, Woudrichem, Wessem en Weert
verklaren van de lombardische kooplieden de gebroeders Benedictus, Roter, Johan en Simon
van Mirabello en van Gilbaudo van Jaffa cum suis 30.000 pond tournooisen der koning van
Frankrijk geleend te hebben en zullen die som binnen 4 jaar lossen in Mechelen. Bij verzuim
geldt boete van 3 solidi per dag voor iedere 100 lb. en desgewenst gaan ze in
’s Hertogenbosch in leisting.
Renger; Arenberg nr. 43

173.

1314 oktober 31
Dirk graaf van Kleef en Margaretha, echtelieden, zijn hun leenman Gerard van Horn, Altena
en Perwez 30.000 pond kleine tournooisen schuldig à 16 penningen per groot. Zij zullen
binnen 4½jaar terugbetalen en verpanden hem tot die tijd stad, burcht, tol en wijntol van
Huusen en stad en burcht Kranenburg. Als de som na 4 jaar niet is gedelgd staan alle
inkomsten (van het graafschap) Kleef ter beschikking. Dit is geschied met goedvinden van de
baronnen, edelen, raden en gemeenten. Dirk stelt Gerard voor 4 jaren als rector en gubernator
van het gehele graafschap en geeft hem recht over alle ambten. Medezegelaars; moeder van
de graaf, broers, zuster, leenmannen, edelen, ridders en de steden Kleef, Kalkar, Huusen en
Kranenburg.
Renger, Arenberg nr. 42

174.

1314
Evrardus de Mellec houdt in leen van de hertog van Brabant de “curia de mellec sita in terra
de Wassembergh”
Leen- en Laathoven p. 80

175.

1314/15
In de rekening van het graafschap Gelre worden o.a. vermeld een betaling aan de fratres de
Insula Dei (mogelijk de minderbroeders van Roermond)
Moors, p. 75 noot 95 naar Hertogelijk archief Gelre 205 fol. 15 vo
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176.

1314-1399
1314: officiatus in Brüggen vermeld
1344: advocatus in Brüggen vermeld
1356: ambtman in Brüggen vermeld
1398/99 oudste bewaard gebleven kelner-rekening van Johan Vinck, drost en
rentmeester
1398 augustus 15: Willem hertog van Gelre en Gulik stelt Johan Vinck als drost en
rentmeester. De hertog is tussen 15-8-1398 en 15-8-1399 zeven maal in persoon op de burcht,
één maal de hertogin Catharina, geb. van Beieren, één maal de bisschop van Utrecht. Er is
één donderbus aangeschaft voor 12 mark.
Leo Peters; Auf der Burg und im Amt Brüggen voor 600 Jahren. Heimatbuch des Kreises
Viersen 1998 p. 65 – 73

177.

1315/16
In de rekening van het graafschap Gelre is een doorgehaalde uitgave vermeld van 620
lb. aan Lam Ottho van Insula Dei 1)
Moors, p. 75 noot 95 naar Hertogelijk archief Gelre 206 fol. 8
1)
Lam(bertus) Otto (zoon) komt voor in 1320 (Habets, Thorn I 150-153), 1322 en
1329 richter/schout van Roermond (OAR 345 blz. 93-94 en Kapittel H. Geest,
Oorkondenboek Gelre en Zutphen III), 1331, richter van Zwartbroek (Kruisheren Roermond
105) en 1349 (stadsarchief Keulen 1264, Maasgouw 1893 p. 88)

178.

1316 augustus 7
Dirk graaf van Kleef beleent met goedvinden van zijn vrouw Margarete en zijn broers Johan
en Everhard zijn zwager Gerard heer van Horn etc. met burcht en stad Kranenburg met hoog
en laag gerecht. Gerard kan dat leen overdoen aan de kinderen uit zijn huwelijk met Irmgard
(van Kleef), zuster van de graaf. Blijft het huwelijk kinderloos dan kan de graaf het leen
terugkopen voor 22.000 lb. zwarte tournooisen. Verder heeft Gerard eigen goed ter waarde
van 1000 lb. in leen opgedragen aan Kleef en in leen terug ontvangen. Als Gerard vóór
Irmgard overlijdt en kinderloos is valt 8000 lb. (huwelijks-)gift terug aan de graaf.
Medezegelaars o.a. Reinald, oudste zoon van de graaf van Gelre.
Renger, Arenberg nr. 48

178A 1316 october 17
Adam van Morshoven (bij Wegberg) en zijn (volle) neef Adam van Kipshoven (resp. zonen
van de broers Sibert en Goswin) komen in gevangenschap van de stad Keulen. Zij verzoenen
zich met de stad en zweren oorvede. Zij treden in dienst van de stad en worden daarvan
vazal.
Getuigen: Arnold van Born, deken, Luther van Matlar, prior van St. Gereon te Keulen, Walter
van Matlar en Hendrik Gallicus gezegd Wale (Wallone), schoonvader van Adam van
Morshoven. Adam krijgt 5 mark zilver ’s jaars (1318-1362).
Vasters; Morshoven p. 16
179.

1316
Reinald I graaf van Gelre verpandt het gehele Overkwartier, uitgezonderd de stad Roermond,
aan Gerard graaf van Gulik voor 20.000 lb. groten tournoois.
Moors, p. 40
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180.

1317 juni 20
Godfried Sclaterbeck draagt zijn hof genaamd Loen te Helden in leen op aan de heer van
Heinsberg. Medezegelaars Johan van Kessel en Willem van Swalmen.
Mannbuch Heinsberg p. 14 en 31

181.

1317 augustus 1 (Wenen)
Fredericus (van Oostenrijk), roomskoning, verheft Reinald (I) graaf van Gelre en diens
opvolgers tot rijksvorst (princeps) en verleent alle rechten aangaande munt, tol, aanstelling
van ambtenaren die daaraan verbonden plegen te zijn, welke waardigheden zij met 20 vexilla
moeten verheffen.
Meij; charters nr. 58

182.

1317
In Maaseik fungeren twee burgemeesters.
Oude land van Loon 1990 p. 146

183.

1317 – 1334
Frederik van Wevelinchoven, gehuwd met Adelheid van Wickrath, is heer van
Wevelinchoven. De burcht Born bij Brüggen draagt hij over aan zijn zoons Willem en
Godard. De graaf van Gulik ontslaat Huis en hof Born van alle dienst en schatting in 1321.
Willem betrekt na dode Frederik rond 1334 de burcht Wevelinchoven. Zijn broer Godard
blijft op Born.
Mackes; Born bij Brüggen II p. 41

184.

1319 maart 17
Prelaten en kapittels van Utrecht, abt en convent van St. Paulus (te Utrecht) en broeders van
St. Jan en de Duitse Orde (te Utrecht) berichten de paus gevolmachtigden
te benoemen in appel op pauselijk hof door Reinald (II), zoon van de graaf van Gelre en o.a.
Jacob van Myerlaer en Dirk van Meurs, ridders en o.a. Gerard van Baersdonc, knape.
J.W. Berkelbach van Sprenkel; Regesten van oorkonden betr. de bisschoppen van Utrecht uit
de jaren 1301-1340; Utrecht, 1937, nr. 410
N.B.: betrof schatting op geestelijke goederen in Gelre

185.

1319 juni 8
Otto heer van Kuik schenkt Petrus de Mirlaer zekere goederen te Loon (Overloon?) gelegen
die eerst behoorden aan Henricus, zoon van Lissie, en nu aan Petrus en zijn zonen uit zijn
huwelijk met Beatrix, dochter van Oyen, tegen een jaarcijns van 1 kleine penning. Getuigen:
Jacobus de Mirlaer en Johannes zoon van Ludekine.
Wissen

186.

1319 november 27
Hendrik aartsbisschop van Keulen staat de stad Kempen toe voor de bouw van stadsmuren
gedurende 4 jaar een accijns te heffen.
Hansen; Kempen blz. 64
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187.

1319?
Reinald zoon van Reinald I graaf van Gelre verkrijgt voor 8000 lb. groten tournoois van
Gerard, graaf van Gulik het bestuur (niet de domeinen?) van het Overkwartier, dat zijn vader
in 1316 voor 20.000 gelijke munt aan Gulik had verpand (uitgezonderd de stad Roermond).
De som is vermoedelijk geleend van lombaarden en zou door heffingen worden afbetaald.
Moors p. 40

188.

1321 mei 17
Alexander en Walter van Eyl, gebroeders, staan borg bij de verpachting van de
Xantenes Stiftshof te Dülken.
Viersener Urkundenbuch nr. 55

189.

1321 juni 24
De cantorij van het Mariakapittel uit Aken heft 5 pond kleine zwarte tournooisen uit de
tienden van Weert 1)
Reiner Nolden; Bezitzungen und Einkünfte der Aachener Marienstifts…: Aachen, 1981 p. 78
1) In een cijnsregister van 1172 wordt een inkomste uit Uuerta genoemd (Nolden t.a.p. noot
17)

190.

1322 october 21 (Mechelen)
Willem van Horn, heer van Altena, namens Holland medezegelaar van huwelijkse
voorwaarden tussen Johanna, dochter van Jan III van Brabant en Maria van Evreux, en
Willem, zoon van Willem III van Henegouwen en Holland en Johanna van Valois.
Dagvaarten nr. 41

191.

1323 februari 10
Jan van Valkenburg, ridder, heer van Herk, belooft Godfried heer van Heinsberg, Dirk zijn
zoon, en Arnold heer van Stein, zijn bloedverwanten, dat hij jegens Arnold V graaf van Loon,
zijn plichten als leenman zal vervullen als bezitter van het kasteel van Born.
Coenen nr. 3203

192

1323/25
Rekening van Johannes van Brede, scholtis van het land van Kessel en Rode.
De bede wordt verdeeld en opgehaald door de scholtis en Jacob van Mirlar, Johannes van
Strata en Seger van Bruchusen.
Hertogelijk archief Arnhem, afd. Buren.

193.

1323 – 1378
Willem van Ghoor, Willemszoon, alias Willem van Warrenberg huwt Aleyt Dirksdochter van
Gemert; kinderen:
1. Daniel van Ghoor Willems zoon, 2. Willem van Ghoor Willems zoon, 3. Dirk van(Ghoor
van) Warrenberg. Is getuige bij de afstand door Arnoud van Ghoor aan diens broer Jan van
zijn rechten in Altena, 1387
Dirk strijdt onder de heer van Perweys aan de Brabantse zijde in de slag van Baeswylre. 4.
Elisabeth van Ghoor, huwt Goswijn Cnode van Gemert
Hoeben; Ghoor p. 318-319
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194.

1324 april 2
Willem III, graaf van Holland, vergunt Willem Symonszone en Lem Lauwartsoone, burgers
van Middelburg, wegens hun klacht dat die van Roermond hen te Wissem (Wessem?)
gearresteerd hadden en lange tijd gevangen gehouden, hun schade van 3 lb. groten op die van
Roermond te verhalen, zolang geen vrede is gesloten tussen de graaf, zijn lieden en die van
Roermond.
ARA, Leenkamer Holland nr. 13 fol. 72

194A. 1325 october 9
Adam (II) van Morshoven wordt leenman van Heinsberg voor 30 mark brabants en stelt als
leen 19 morgen akkerland op de Bremeacker en 6 morgen tussen Schonhusen en Cronhusen.
Oorkonders: schepenen van Beeck (bij Wegberg)
Vasters; Morshoven p. 17
195.

1326 juni 28 (Wesele)
Dirk graaf van Kleef en Jan, domdeken te Keulen, gebroeders, doen uitspraak in geschil
tussen de bisschop van Münster en Reinald, oudste zoon van de graaf van Gelre inzake
Bredevoort. Aanwezig o.a. Dirk graaf van Meurs, Arnold heer van Wachtendonk, Willem van
Swalmen, Wolter van Voshem, ridders.
Bijdr. en meded. Gelre VII p. 56

196.

1326 september 24
Otto heer van Kuik oorkondt dat Johannes genaamd Greveken de Zaenebeke aan zijn vrouw
lijftocht geeft aan alle goederen te Zaenbeke uitzonderd een jaarrente van 10 malder half
rogge, half gerst aan Johannes’moeder. Bovendien heeft Johan een akker in Vorthem aan zijn
moeder levenslang gegeven. Getuigen: Johannes heer van Meghem en Johannes heer van
Meer, leenmannen van Otto, Cecarius van Kuik, Bartholomeus genaamd Mewe en Johannes
de Oytghe.
Wissen

197.

1326
Oedenrade onder Vlodrop is Gelders leen. Behoren bij: 20 bunders akkerland, en laten,
tijnsen, hoenderen en penningen en één keurmede.
Oedenrade p. 54

198.

1326
Rode van Asselt beleend met de hof te Nyersdom (Huis Asselt bij Nieukerk) 1), de
Vierdoncshoff te Nieukerk, de tiend te Altenwetten, 24 malder korengeld en de kleine tiend
door de graaf van Gelre.
Asselt p. 63-64
1) Bij de hof behoorden 11 laatgoederen, 6 katen, 1 huis bij het kerkhof en 9
lijfgewinsgoederen.
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199.

1327 maart 17
Willem van Millen, ridder, heer van Wickrath en Grebben draagt de halve heerlijkheid
Velden (bij Arcen) in leen op aan de graaf van Holland. In 1407 is dit deel echter Gelders
leen. Hij was gehuwd met Katharina van Boxtel, waaruit drie kinderen: Willem, overleden
vóór 1327 en Elisabeth en Aleidis. Elisabeth was in 1327 reeds gehuwd met Frederik van den
Berge, heer van (’s Heeren-)berg. Willem Sr. overleed 6-11-1328.
Castellogica 1995-1 p. 160

200.

1327 september 12
Willem, heer van Horn, Altena enz. en Johanna van Montigny, echtelieden, geven prior en
klooster van St. Elisabeth in het land van Horn recht om op alle kloostergoederen konijnen te
vangen.
R.A. Luik, Chambre de Comptes 985

201.

1328 augustus 15
Akte van overdracht door Beatrix en Fredeswind van Bisel en Arnoyt, echtgenoot van
laatstgenoemde, aan Dirk Bake en Fredeswind van hun lijfgewinsgoederen bestaande uit
cijnzen te Kaldenkirchen.
Venner; charters nr. 92

202.

1329 october 24-28 (Brussel)
Willem van Horn heer van Altena namens Holland-Henegouwen medezegelaar van de
huwelijkse voorwaarden tussen Jan, zoon van Jan III hertog van Brabant, en Isabella, dochter
van Willem III graaf van Henegouwen en Holland en Johanna, dochter van Jan III van
Brabant en Willem, zoon van Willem III van Henegouwen-Holland.
Dagvaarten nr.50
Op 28-10 nadere overeenkomst voor Jan en Isabella. Medezegelaars o.a. Reinald II van Gelre,
Willem V van Gulik, Lodewijk IV van Loon en Godfried I (II) v. Heinsberg.

203.

1329
Arnoldus, deken, en het kapittel van O.L.V. te Aken oorkonden over het bijleggen van het
geschil tussen het kapittel en Theodericus de Kudinchoven en diens broers en zusters en
erfgenamen wegens de goederen in Erkelenz c.a. De goederen behoren aan
het kapittel als vrij-eigen goed. Over het schoutambt is nog geen accoord. Het kapittel wil
zich daarin nog niet mengen.
Wissen

204.

1330 juni 6
“Anno Domini 1330 die proxima post festum Bonefacii”.
Reinald, graaf van Gelder, verklaart dat gebleken is, dat het patronaatsrecht van de kerk van
Rosusteren (Roosteren) twee keer achtereenvolgens aan hem en dan een keer aan de abt van
de abdij Averbode toekomt. Derhalve komt na deze tweede presentatie ten behoeve van
Godefridus, zoon van Theodoricus genoemd Wambays de Elmpt, het recht van presentatie
aan de abdij toe.
Authentiek afschrift op papier, procesnr. 44, Hof van Gelre te Venlo
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204A. 1330 november 25
Reijner van Holthusen verkoopt Johan van Linthe, schepen van stad Kempen, zijn hof in land
Kempen met 7 veerdel land tegenover die hof en neemt dat goed weer in erfpacht tegen ½
mark ’s jaars.
Hansen; Kempen blz. 4
205.

1330
Reinier van Ghoor, zoon van Willem heer van Meyel, was in 1330 scholaster, later kanunnik
van Luik, custos van Walcourt en proost van Saint Denis (te Luik). Overleden 1367/1368.
Hoeben; Ghoor p. 317-318

206.

1331 januari 18
Irmgard van Kleef, weduwe van Gerard heer van Horn, en haar oudste zoon Dirk sluiten een
vergelijk met Dirk graaf van Kleef over de heerlijkheid Heusden. Irmgard en de graaf zullen
de heerlijkheid ieder voor de helft bezitten.
Kopiar Kleve nr. 190 en p. 224-225

207.

1331 maart 13 1)
Diederik heer van Heinsberg en Blankenberg en zijn broer Jan hebben de nalatenschap van
hun ouders te verdelen. Oordeel daarover wordt geveld te Hocht door Adolf van der Marck,
bisschop van Luik, Lodewijk IV, graaf van Loon, Hendrik heer van Leeuwenberg, Willem
heer van Horn en Arnold heer van Stein.
Coenen nr. 3999
1) Of moet dit zijn 1332 maart 13?; zie aldaar

208.

1331 mei 5
Godfried heer van Heinsberg en Blankenberg wijst aan zijn dochter Margareta de rente van
300 lb tournoois toe welke zijn overleden vrouw als bruidschat ontvangen had van haar vader
Arnold V, graaf van Loon en Chiney, betaalbaar jaarlijks te Hasselt.
Coenen nr. 3493
N.B.: Zie ook 31-10-1334, regest 214

209.

1332 maart 13
Adolf van der Marck, bisschop van Luik, Lodewijk IV graaf van Loon en Chiney, Hendrik
van Leeuwenberg, Willem heer van Horn en Arnold heer van Stein maken een einde aan de
geschillen tussen Diederik heer van Heinsberg en Blankenberg en diens broer Jan inzake de
opvolging van hun vader.
Coenen nr. 3510

210.

1332 juni 8
De aartsdiaken van Luik beveelt de plebaan van Thorn en de priesters van Wessem, Itteren,
Kessenich, Bachoven (= Baexem), Heppenarde, Oeteren, Maaseik etc. om de
excommunicatie van Elisabeth, weduwe van Johannes van Leyverloe te handhaven.
RAL, Archief Thorn.
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211.

1333 mei 19
Didderic graaf van Kleef verleent zijn (leen)man en knape Didderic van der Straten de
goederen ter Deel en Leyzen in het kerspel Winnekendonk en 10 morgen broekland tegen 12
kapoenen erfpacht ’s jaars. Medezegelaar o.a. Wolter van Eyle.
Wissen

212.

1333 mei 27
Jan III hertog van Brabant geeft Jan heer van Brunshorn, ridder, diens allodiaal goed in
Kessenich, aan hem opgedragen, in leen terug.
Staatsarchief Praag, Familiearchief Metternich Urk 58

213.

1334 juni 28
Arnoyt van Buren, voogd van Arcen, ridder, verklaart dat hij zijn aandeel in der Oyen bij
Velden en het Schalleruch aan zijn laten heeft overgedragen tegen een grondrente van 2
penningen.
Kruisheren Venlo 214 fol. 213A verso.

214.

1334 october 31
Diederik heer van Heinsberg en Blankenberg schenkt zijn zuster Margareta de rente van 300
lb zwarte tournoois te heffen op een deel van zijn bezittingen te Dilsen bij Stokkem en op de
molens van Hasselt, Herstal en Dilsen. Medezegelaars Lodewijk IV graaf van Loon en Chiny
(Zie ook 5-5-1331).
Coenen nr. 3620

215.

1335 februari 20
Benedictus XII, paus, staat de bisschop van Luik toe de navolgende personen in alle
geestelijke waardigheden te benoemen, hoewel het kinderen van priesters zijn: o.a. Gerardus
de Thoren, Henricus de Wassenberg, Johannes de Hensbergh, colaris.
Fierens; Benoit XII nrs. 62-66

216.

1335 mei 13
De raad van (de stad) Rees stelt een ordonnantie op het Wollenambt aldaar.
Hansen; Rees, p. 155

217.

1335 juni 8
Suederus de Broechusen door paus Benedictus XII benoemd tot kanunnik van St.Servaas te
Maastricht met uitzicht op prebende. Executeurs: de dekens van H. Kruis en St.
Bartholomeus te Luik en de scholaster van Toul.
Fierens; Benoit XII nr. 152

218.

1335 juli 4
Lodewijk IV graaf van Loon verpandt de inkomsten van het land van Stokkem, (Maas)eik en
Bree aan zijn neef Diederik heer van Heinsberg c.a. voor 6000 lb oude schuld en 2400 lb
nieuwe schuld. Medezegelaars Reinald II, graaf van Gelre, die leenheer is voor Lodewijk
inzake de verpande gebieden.
Oude Land van Loon 1990 p. 146-147
Coenen nr. 3646
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219.

1335 november 25
Willem van Hurle, heer van Rummen, en zijn vrouw Johanna van Quaetbeke (dochter van
Arnold V graaf van Loon) en hun zoon Arnold doen t.b.v. Diederik heer van Heinsberg
afstand van alle aanspraak die zij na de dood van Lodewijk IV graaf van Loon (overl. 22-11336, kinderloos) zouden kunnen maken op de graafschappen Loon en Chiny. Diederik geeft
hun in ruil enige goederen, de heerlijkheid Zolder en een jaarrente van 500 lb.
Coenen nr. 3662

220.

1335
Willem van Keverenberg, kanunnik van St. Gangolf te Heinsberg, schenkt een huis voor zijn
jaargetijde na zijn dood.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, St. Gangolf Heinsberg Urkunde 19

221.

1336 januari 10
Hendrik heer van Leeuwenberg en Agnes, echtelieden, dragen hun heerlijkheden
Leeuwenberg en Hannef over aan hun neef Diederik heer van Heinsberg.
Coenen nr. 3665

222.

1336 maart 27
De bisschop van Utrecht verpandt het Oversticht aan Reinald II graaf van Gelre voor 43.000
lb zwarte tournoois onder nadere voorwaarden. Medezegelaars o.a. Jacob van Mirlaer, de
jonge, Willem van Broechusen, knape.
J.W. Berkelbach van Sprenkel: Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van
Utrecht uit de jaren 1301-1340; Utrecht 1937, nr. 116.

223.

1336 augustus 16
Lodewijk van Beieren, als roomskoning, verpandt de proosdijen van het Mariastift te Aken en
die van Kerpen en Kaiserwerth alsmede enig rijksgoed aan Willem, markgraaf van Gulik.
Corsten; Mit roher Gewalt, p. 110

224.

1336 september 29
Renier de Gore, custos de Walcourt, klerk en raadsheer van Adolf bisschop van Luik.
R.A. Gent, Chambre des Comptes Flandres de Saint Genois p. 478 nr. 1696

225.

1336 october 7 – november
Huwelijk tussen Godfried zoon van Diederik van Heinsberg, graaf van Loon, en Mechteld,
tweede dochter van Reinald II graaf van Gelre. De bruidsschat van Mechteld waren verm. de
Gelderse rechten op Millen. c.a. Diederik zal zijn zoon jaarlijks 1500 lb uitkeren, bij gebreke
komt Diederik in leisting in Wessem. Idem krijgt Godfried de inkomsten van een aantal
Loonse dorpen.
Oude Land van Loon 1990 p. 148

226.

1337 februari 28
Hendrik voogd te Neersen, ridder, draagt uit zijn eigendommen in Viersen 16 mark brabants
’s jaars in leen op aan Willem V markgraaf van Gulik. Hij krijgt ze weer in leen terug.
Getuigen o.a. Frederik heer van Milendonk en Rabod, burggraaf van Odenkirchen, ridders.
Viersener Urkundenbuch 67
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227.

1337 maart 12
Benedictus XII, paus, verleent Arnoldus, edelheer, heer van Stein, ridder, algehele vergiffenis
van zonden, indien hij biecht voor zijn overlijden.
Fierens; Benoit XII nr. 379

228.

1337 april 1 – 6 Dendermonde
Willem heer van Horn en Altena zegelaar voor de graaf van Holland in diens overeenkomst
met Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen en Jan III van Brabant over
vriendschapsverdrag en regeling van grensgeschillen.
Dagvaarten nr. 60
N.B.: Het verdrag is concept gebleven. Zie noot 2 t.a.p.

229.

1338 februari 22
Remboldus de Vlodrop, proost van Sankt Apostelen te Keulen (jaaropbrengst 100
goudguldens), opvolger van Henricus aartsbisschop van Mainz in die prebende. Hij was
eerder al kanunnik van O.L. Vrouw te Aken.
Fierens; Benoit XII nr. 457

230.

1338 september 20
Godefridus, lombard in Dülken.
Viersener Urkundenbuch nr. 68

231.

1338
Stadsrekening van Aken.
Uitgaven:
geschonken wijnen:
domino de Hoyrne 4 sextaria 2x
domino de Steyne 4 sextaria
domino preposito Aquensi 4 sextaria
domino decano Aquensi 4 sextaria diverse keren
domino Walramo de Salmen 2 sextaria
Laurent p. 113 – 137

232.

1338 – 1400/03 (-1)
Dirk Loef, tweede zoon van Willem IV van Horn en Elisabeth van Kleef, geboren 1338 of
1339,
- zou 1350 (?) gehuwd zijn met Elisabeth van Montigny, vrouwe van Kasteelbrakel en
Hoogitter, dochter van Robert en Maria van Edingen alias Havré.
- 1355 Dirk is heer van Baucigny, leen van de heer van Rozoy-sur-Serre.
- 1357 Na scheidsrechterlijke uitspraak van Dirk van Perweys en Jan II van Polanen
verwerft hij Horn, Altena, Monnikenland, Herstal, Heeze en Leende, land Montcornet en
Kortessem. Zweder van Abcoude krijgt Gaasbeek en Loon op Zand.
- Maart 1358 bestrijdt hij de stad Maaseik, verm. in opdracht van Dirk van Heinsberg, graaf
van Loon.
- c. 1360 Weert en Nederweert brengen binnen 3 jaar 3 x 500 gouden schilden bijeen voor
de bruidschat van zijn zuster Elisabeth met Hendrik heer van Diest.
- c. 1361 Begint met de bouw van Loevestein.
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1362 Staat aan de zijde van Arnold van Oerle, heer van Rummen, contra de bisschop van
Luik inzake de erfopvolging in graafschap Loon.
1-11-1367 Zegt zijn zuster Elisabeth 650 gulden ’s jaars toe uit Heythuysen, Roggel,
Dasselre en Beegden totdat 6500 gulden zijn betaald
31-10-1368 Na scheidsrechterlijke uitspraak verliest hij Horn, o.a. aan zijn neef Willem
VI van Horn. Tevens verliest hij Weert, Wessem, Kortessem en Altena en het
Monnikenland. Verliest tussen 1392 en 1396 heerlijkheid Montcornet in Frankrijk.

T. Klaversma; De heren van Horne, Altena, Weert en Kortessem 1345 – 1433, in: Weert
in woord en beeld.
Jaarboek voor Weert 1990/91 p. 25-45
233.

1339 januari 7
Arnt van Berenbrugck, knape, getuige bij fundatie van het St. Nicolaasaltaar in de
parochiekerk van Kempen (stad).
Hansen; Kempen p. 5

234.

1339 januari 12
Paus Benedictus XII gelast de bisschop van Luik dispensatie te verlenen in het reeds gesloten
huwelijk tussen Johan van Valkenburg, heer van Born en Sittard en Katerina van
Vornemborgh aangezien Johan en Johannes van Dalenbroek, eerdere man van Katerina,
elkaars verwanten zijn in de derde graad en in de vierde graad van bloedverwantschap.
Fierens; Benoit XII nr. 544

235.

1339 maart 12 (Frankfurt)
Hendrik, aartsbisschop van Mainz 1), Boudewijn, aartsbisschop van Trier 2), Rudolf,
paltsgraaf aan de Rijn 3), Rudolf, hertog van Saksen 4), Lodewijk, markgraaf van
Brandenburg 5), geven toestemming tot verheffing van Reinald (II) graaf van Gelre en
Zutphen, tot (rijks-)vorst en hertog van Gelre.
Meij; charters 62-66 (5 exemplaren)

236.

1339 maart 19 (Frankfurt)
Lodewijk, keizer, verheft in aanwezigheid en bij rade van de aartsbisschopppen van Mainz en
Trier en Johan Koning van Bohemen, de paltsgraaf aan de Rijn, de hertog van Saksen en de
markgraaf van Brandenburg, Reinald (II) graaf van Gelre etc. tot vorst (princeps) en hertog
etc.
Meij; charters 68

237.

1339 april 26
Diederik, graaf van Loon en heer van Heinsberg meldt zijn vasallen in het land van
Wassenberg dat hij hen van de hulde ontslaat en verzoekt hen voortaan aan hertog Jan III van
Brabant te gehoorzamen.
Coenen nr. 3812
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238.

1339 juli 25
Diederik graaf van Loon en heer van Heinsberg ruilt met Reinald II hertog van Gelre het dorp
Teveren tegen zijn rechten op Venlo, op de voogdij van Straelen en de heerlijkheid Gennep?
(Ghempe).
Coenen nr. 3821

239.

1339 augustus 20
Reinald hertog van Gelre zal o.a. de stad Goch schadeloos houden wegens borg staan wegens
een leeftocht.
Hansen; Goch p. 84-85

240.

1339 september 14
des dynsvlager na onser vrouwendach nativitatis
Reynaut, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, verklaart dat hij aan Mathise van Kessel,
ridder, heeft gegeven twee hoeven land gelegen in de gemene gronden van Helden, wegens
het goed dat van Jan van Crikenbeke was.
Origineel op perkament, inv. nr. 89, met een fragment van het zegel van de oorkonder.
Mariaweide

241.

1340 januari 28
In Dülken bevindt zich het Jodenechtpaar Isaac en Muscate.
Viersener Urkundenbuch nr. 70

242.

1340 october 22
Robinus de Swalmen benoemd door paus Benedictus XII tot kanunnik van St. Servaas met
uitzicht op prebende. Executeurs: de proost van domkapittel van Luik, de proost van O.L.
vrouw te Maastricht, de aartsdiaken van Kempenland.
Fierens; Benoit XII nr. 654

243.

1340 december 5
Wyllem van Baerle sluit vergelijk met zijn zuster Lijsbet wegens de vaderlijke goederen en
die welke ze nog van hun moeder zullen erven. Lysbet zal hebben de Elslaer in het kerspel
Well.
Medezegelaar hun neef Wyllem van Baerle, ridder.
Wissen

244.

1340
De rentmeester van de hertog van Gelre heft uit het ambt Kriekenbeck en Venlo en Viersen
2989 lb, waaronder zijn begrepen 42 kapoenen, 1939 hoenders, 670 malder rogge, 28 malder
spelt en 610 malder haver.
Viersener Urkundenbuch nr. 69

245.

1340-1389
Arnoud van Horn, zoon van Willem IV van Horn en Elisabeth van Kleef, geboren c. 1340
- 15-8-1359 kandidaat vrije kunsten universiteit Parijs
- 1361 student burgerlijk recht universiteit Montpellier, 4-2-1361 is reeds kanunnik te
Keulen, krijgt idem een prebende in Utrecht
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-

1362 kanunnik te Luik en proost v. H. Kruis aldaar
14-2-1363 ruilt de proosdij Luik met de domproosdij en aartsdiakonaat te Utrecht.
9-7-1371 benoemd tot bisschop van Utrecht
1378 overgeplaatst naar Luik
24-10-1379 formele intocht in Luik
8-3-1389 overleden. Begraven te Keyserbosch

T. Klaversma; De heren van Horne, Altena, Weert en Kortessem (1345-1433), in:
Weert in woord en beeld. Jaarboek voor Weert 1990/91, p. 25-45
245A. 1342 october 16
Willem, graaf (van Holland), vraagt met ondersteuning van Anibaldus, bisschop van
Tusculum, en Jan (III) hertog van Brabant (aan paus Clemens VI) voor Nicolaas Stuijc, zijn
clericus en raadsheer, aangezien het verlenen van de proosdij en aartsdiaconaat van O.L
Vrouw te Utrecht, vacant na dode Ingelramus de Fifis niet doorgaat (dit was reeds vergeven
aan Johannes de Oratorio), een kanonikaat in de kerk van York, in de dom te Utrecht, in de
kerk van St. Waldrudis te Mons (Bergen, Heneg.) en de proosdij van Odiliënberg, waaraan
geen zielzorg is verbonden. Ingewilligd.
R.R. Post; Supplieken gericht aan de pausen … 1342-1366. ’s Hage, 1937, blz. 35-36.
246.

1342 vóór october 18(16)
Godart van Loon, enige zoon van Dirk heer van Heinsberg, schoonzoon van Reinald II hertog
van Gelre, is op kruistocht tegen de Moren in Spanje. Met hem is o.a. de heer van Valkenburg
en Jacob van Mirlaer. Op 18 october 1342 komt bij de hertog van Gelre, die dan in Brussel is,
bericht in dat Godart bij Granada is gesneuveld. Hij is gehuwd met Mechteld van Gelre.
Rheinische Vierteljahrsblätter 1970 p. 229-230. Oude Land van Loon 1990 p.149

247.

1342-1365
Mechteld van Gelre, weduwe van Godfried, enige zoon van Diederik van Heinsberg, graaf
van Loon, is vrouwe van Maaseik, vanwege haar lijftocht.
Oude Land van Loon 1990 p. 150-151

248.

1343 januari 11
des saterdachs nae dertienden daghe…tot Montfort
Reynoud, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, verklaart dat Matthias Mathys(z.) van
Aerewinkel aan Gerard Bake, zoon van Diddric Baec, heeft overgedragen de hof te Rykel met
18 bunder land gelegen in het kerspel van Beesel. Getuigen: Diddric van der Straten, Diddric
Wamboys van Elmpt en Henryc die Coc, ridders en leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 47, met een fragment van het zegel van de oorkonder.
Mariaweide

249.

1343 januari 26
Diederik van Heinsberg, graaf van Loon, stelt de douarie vast van Mechteld van Gelre,
weduwe van zijn enige zoon Godfried, op 2000 lb ’s jaars, waarvan 890.8- + 515.9.11 uit het
graafschap Loon, 594.9.9 uit het land van Heinsberg en 38.-.-. uit het land van Montfort.
Oude Land van Loon 1990 p. 149
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250.

1343 februari 24
Marsilys de Sthevort geeft Johannes heer van Brunshorn te Kessenich zijn hof in het dorp in
erfpacht voor 15 malder rogge ’s jaars. Getuigen: Gerard Haick van der Hecken, richter, en
diens broer Johan, de pastoor.
Staatsarchief Praag, Fam. Arch. Metternich Urk. 76

251.

1343 april 20
Dirk graaf van Kleef en zijn broer Johan, domdeken te Keulen, oorkonden dat Dirk van Horn,
heer van Kranenburg en diens broers Johan, Willem, Otto en Everhard te Bedburg gekomen
zijn en met hun moeder Irmgard van Kleef, weduwe van (Gerard van) Horn, zuster van de
oorkonders om de erfenis van Gerard te delen. Dirk (van Horn) erft alle renten, heerlijkheden
en gerechten van zijn vader en wat hij nog van zijn moeder erven zal: de vier minderjarige
broers doen afstand van alle rechten en ontvangen van Dirk jaargelden van tezamen 160 lb.
kleine penningen, te weten Johan 50 lb. te Zyfflich, Wyler en Wylerberg als in
Hollanderbroek bij Kranenburg, Willem 40 lb. uit de cijnsen in de Langehoeven in
Hollanderbroek, Otto 35 lb. van de cijnzen in Hoenrevenne. De renten zijn lenen en
onderdeel van het leengoed Kranenburg. De afwezige broer Godart van Horn krijgt na zijn
terugkeer 40 lb. uit het Zyfflicherbusch. Getuigen o.a. Daniel van Goor.
Renger; Arenberg, nr. 95

252.

1343/44
De inkomsten uit het ambt Krieckenbeck belopen voor de hertog van Gelre 4154 lb; uit het
ambt Gelre 5584 lb.
Krickenbeck p. 47

253.

1343-1381
Daniel III heer van Ghoor, ridder, is gehuwd met Catharina Arnoudsdochter van Amstel.
Haar moeder is Maria van Henegouwen. Is zegelaar bij belening door Jan heer van
Valkenburg aan Mechteld van Gelre, vrouwe van Mechelen, van Huis en heerlijkheid
Schinnen in 1347. In 1369 aangeslagen voor 8 lb. wegens goederen in ambt Montfort.
Hoeben; Ghoor p. 319-314

254.

1343/44-1550
Over de hertogelijke hof of huis binnen de stad Venlo.
Krickenbeck p. 50-51

255.

1344 nov. 28 – dec. 3 (Tiel)
Alienora, hertogin van Gelre, en haar zoon Reinald III bekrachtigen het huwelijksverdrag
tussen Reinald en Isabella, zuster van Willem IV graaf van Henegouwen en Holland.
Dagvaarten nr. 69

256.

1344
Stadsrekening van Aken; uitgaven:
Geschonken wijnen:
domino Jo de Bruyghusen 2 sextaria
domino Segerio de Swalmen 2 sextaria
domino Jo Slabbart 2 sextaria
Laurent p. 159-164
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257.

1345 april 23
op sunte jurysdaegh des heiligen martyrs
Winric van der Weyden en Heynric Borgghreve, schepenen te Venlo, verklaren dat
Pauweline en haar zoon Reymboyt aan Gherart van Boycheyt, ridder, vrijwaring hebben
verleend wegens het goed te Wijlren. Vervolgens doet Pauweline afstand van haar
vruchtgebruik.
Origineel op perkament, inv. nr. 254, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide.

258.

1346 maart 2
Reynout hertog van Gelre oorkondt dat wijlen zijn vader percelen had laten meten door zijn
gezworen landmeter Johan Weerdelieven te Siebengewald (Sevenghewant) en andere
gemeenten aan weerszijde van de Niers, tussen goed van Jacob heer van Mirlaar, Schenk van
Nideggen en Willem van Baerle. Hij verzekert kopers hun eigendomsrecht en zal weteringen
naar de Maas te zijnen laste onderhouden.
Wissen

259.

1346 november 30 (Frankfurt)
Lodewijk, keizer, machtigt Rupert, paltsgraaf aan de Rijn etc., om Reinald III hertog van
Gelre, wegens verre afstand etc. te belenen met de rijkslenen.
Meij; charters 71

260.

1346
Stadsrekening 1346 Aken; uitgaven jaargelden:
Domino Wil. De Bruyghusen ex parte domine Alveradis uxoris sue 100 lb. hall. valent 222
mark et 32 den. Item eidem dmo. Wil. de anno preterito 222 mark et 32 den. Tilkino filio
Henr. de Ruremunde 15 mark.
Wijnen:
domino wil. De Bruyghusen 2 sextaria 2x
domino Mathie de Kessel
2 sextaria
advocato de Rurmunde
2 sextaria
“
“
“
2 sextaria
Laurent p. 170-196

261.

1347 maart 7
Deken en kapittel van St. Gereon te Keulen klagen bij de officiaal aldaar dat de Gelderse
ambtman Arnold genaamd Spee en diens helpers Johannes Hammerslay en Hendrik de Lange
van Kriekenbeck, ridder, de schepenen van Viersen hebben gedwongen appelatie op
Junkersdorf op te geven en hoofdvaart te doen naar schout, voogd en schepenen van
Roermond.
Viersener Urkundenbuch nr. 76

262.

1348 september 18
Judelyn de jood genoemd in een Gladbacher schepenbrief.
Viersener Urkundenbuch nr. 77
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263.

1348 december 3
Dederich van Braunshorn, abt van St. Maxim (te Trier) velt beslissing in het geschil tussen
zijn neef Gerlach heer van Brunshorne en diens zwager Johan heer van Saffenberg over de
voogdij te Strenge enz.
Staatsarchief Praag, Fam. arch. Metternich Urk. 95

264.

1349 februari 2
Reynaut hertog van Gelre geeft Loef van Hulhusen, ridder, zijn molen te Ghehingeen de
waterloop, vanaf de molen te Ghestelen tot Windvonderen waar de oude molen placht te
staan, in erfpacht. De molen ligt in het kerspel Wetten. Idem de hertogelijke rechten in
Siebengewald en op de gemeente in het kerspel Weeze. Canon is 32 malder, half rogge, half
haver ’s jaars maat van Geldern. De molen is banmolen voor die van Wetten op verbeurte van
paard, kar en graan of meel. Die boete is dan half voor de hertog.
Wissen

265.

1349 maart 1
Voor Pilgerim van Smalbroyc, Lewe van Hulse, Walrave van Ude en Arnolt van Laysdonck,
leenmannen van het stift Keulen, oorkonden Geldolph van Hulse en Johan Schafraet,
leenmannen van het stift Keulen, dat vóór ongeveer 27 jaar, Sander van Eyle genaamd van
Barsdunck aan Willem van Hulse, de overleden broer van Geldolph, had verkocht goed en
hof van Hoghenpasch. Opdracht had plaatsgevonden voor aartsbisschop Henric van
Virneburg. Willem heeft de aartsbisschop 10 jaar en meer gediend. Ongeveer 17 jaar geleden
had Willem de hof weer verkocht aan Arnolt van Smalbroych en Johan van Balonien, die ook
beleend zijn. De erfgenamen van Sander van Eyl bestrijden nu de belening.
Wissen

265A. 1349 mei 23
Hugo Wstinc (Uustinc), baccalarius in de rechten van Bisdom Utrecht.Hij is kanunnik der
Domkerk te Utrecht in 1357 en pastoor in de kerk van Horst en in Lopik. In 1363 kapelaan
van bisschop Jan van Arkel van Utrecht en had toen recht op de proosdij van Odiliënberg.
Van dat laatste wil hij dan afstand doen.
R.R. Post; Supplieken aan de pausen …, 1342-1366, Utrecht, 1937, blz. 170-171
266.

1349 juli 1
der gudensdages sent peter en de sente pauwelsdaeg der heliger apostel
Johan van Rins, rechter, Winric van der Weyden en Heynric Arnout zoon van Lomme,
schepenen te Venlo, verklaren dat Claes Juris en zijn echtgenote Bele aan Heinric van
Boichholt, zoon van Gerart van Boichholt, ridder, vrijwaring hebben verleend wegens negen
morgen land, waarvan zeven morgen gelegen zijn aan de Sinselberge en twee morgen voor de
molen van de heer Gerart van Boichholt te Wijlren.
Origineel op perkament, inv. nr. 255, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

267.

1350 december 22
Transsumpt van de akte van 10 november 1253 t.b.v. St. Elisabetsdal. Getuigen tijdens het
opmaken in de kapel van St. Elisabethsdal: de proost van Keyzerbosch, Henricus Gheelkens
van Weert, investitus van Neer, Arnoldus Dole, investitus van de kerk van Meervelt 1),
Everardus van Zeeflika, investitus van Horn, Johannes van Rogghel, investitus van Roggel.
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R.A. Limburg, St. Elisabethsdal 113
1) is Nederweert
268.

14e eeuw, c. 1350
De broederschap van O.L. Vrouw te Kessel bezit een erfrente van 2 malder rogge verworven
van Gerit Raet en Peet, uxoris, uit 4½ morgen land, 1 malder geschonken en 1 malder
verkocht. Op maandag post Invocavit zullen de kerkmeesters een zielemis voor overleden
broeders en zusters laten houden; ½ malder spinden voor de armen, de priester krijgt 1 oude
groot en de koster ½. Eén malder mag gelost worden met 32 moutons.
Jaargetijden parochie Kessel

269.

ca. 1350 ?
Johan van Albeic ontvangt van de heer van Heinsberg in leen de voogdij (advocatiam) van
Echt en schepenen, kapoenen, keurmeden en hof met akkerland en wat daar afhangt.
Mannbuch Heinsberg pag. 15

270.

na 1350
Mankamer van Wassenberg, leenmannen o.a. Gerard van Engelsdorp, ridder, Johan van
Brempe, Dirk van Karken, Rembold van der Gracht, Everhard van Heinsberg, bastaard, Filips
van Porselen.
Mannbuch Heinsberg p. 41

271.

1351 april 21-24 (Dordrecht)
Willem V van Beieren, graaf van Holland beleent Willem heer van Horn en Altena met de
heerlijkheid Altena.
Dagvaarten nr. 143

272.

1351 mei 13
De aartsbisschop van Keulen, hertog Jan III van Brabant etc., diens zoon Goidart en de steden
Keulen en Aken sluiten een landvredebond voor 10 jaar. Contingent: aartsbisschop en hertog
bij belegeringen en veldtochten elk 250 ridders en knapen, de stad Keulen 150 ridders en
knapen, Aken 100 ridders en knapen. Het dagelijks contingent is Brabant en de aartsbisschop
elk 50 schutters, Keulen 50 schutten en Aken 100 schutten of 20 ridders en knapen. Het
gebied is tussen Maas en Rijn van Andernach tot de Nette naar de Laacher See tot Nürburg,
vandaar naar Münstereifel en Butgenbach naar het dorp Montfort van daar naar Cheratte de
Maas langs tot Echt, van daar naar Vlodrop, Oedt, Frohnenbroich, Issum en Xanten en weer
naar Andernach. 12 Gezworenen, voor de bisschop Lodewijk heer van Randenrath, Johan
heer van Saffenberg, Hendrik van Sinzig heer van Ahrental, de hertog Johan van Wijtfliet
heer van Blaasveld, Johan van Loon heer van Agimont, Reinhard van Schönau heer van
Schoonvorst, Aken en Keulen etc. etc. etc.
Aachen III nr. 4

273.

1351 juni 1
gudesdages na nunte urbaenusdaghe des helige pauwes
Goswin van Tzeveren, ridder, zal Otto, heer van Arcen, ridder, en Arnout van Crikenbeck,
Willem Bacokke en Zeger van Bruckhusen schadeloos houden wegens borg staan voor 80
oude schilden bij Conrath Asynise en Menfrede, lombaarden te Venlo.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 3
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274.

1352 juli 29
Wilhelmo de Hoerne, raad van de graaf van Holland, is nog knape.
Dagvaarten nr. 175

275.

276.

1352 augustus 19 (Geertruidenberg)
Willem van Horne, knape, raad, bij verlening van vrijgeleide door Willem V van Holland aan
Filips van Polanen, ridder.
Dagvaarten nr. 177
1352
Akte waarin schepenen, welgeborenen en buren van Odiliënberg verklaren geen recht te
hebben op het Rinclaer bos gelegen tussen Montfort en St.Odiliënberg.
N.B. Met zeven uithangende zegels, zwaar beschadigd.
Nassause Domeinen na 1581 nr. 11066

277.

1353 januari 31 (Dordrecht)
Willem V graaf van Holland zal Willem van Horn een schuld terugbetalen.
Dagvaarten nr. 175

278.

1353
Stadsrekening Aken; uitgaven: Jo. Triptrap misso Ruremunde de domino Steynardo 1 mark
per relictam.
Laurent p. 228-232.

279.

1352 februari 3
Johan van Valkenburg; heer van Born en Sittard treedt de landvredebond van 13 mei 1351
(regest 270) bij en zal een dagelijks contingent stellen van 10 ruiters en bij beleg 20.
Aachen III nr. 29

280.

1352 januari 7
Twee kanunikken van het Luikse domkapittel als scheidsrechters verklaren voor notaris en
getuigen dat Remold van Vlodrop, kanunnik van de Luikse dom en proost van O.L.
Vrouwekerk te Maastricht, als vertegenwoordiger van het Adalbertstift te Aken en de
kanunnik van St. Adalbert Johan van Heinsberg zijn verschenen. Zij zweren voor de
geestelijke rechter, zijnde de cantor van St. Paulus te Luik, etc. etc.
Aachen III nr. 26

281.

1351 december 3
De partijen in de landvredebond van 13 mei 1351 (regest nr. 270) nemen Johan heer van
Monschau en Valkenburg in die bond op. De heer stelt dagelijks contingent van 20
gewapende ruiters. Bij beleg 40. Met renversaal.
Aachen III nr. 23-24.

282.

1354 maart 10
Hendrik van Vlaanderen, heer van Monschau en Valkenburg sluit zich aan bij de
landvredebond van 13-5-1351 (regest nr. 270). Hij vaardigt 2 gezworenen af. Zijn dagelijks
contingent bedraagt 20 gewapende ruiters en bij belegeringen 40.
44

Aachen III nr. 102
283.

1354 april 28
Dirk graaf van Loon, heer te Heinsberg en Blankenberg sluit zich aan bij de landvredebond
ter belegering van Gripekoven op dezelfde voorwaarden als de markgraaf van Gulik.
Aachen III nr. 111

284.

1354 april 28
Willem V markgraaf van Gulik sluit zich aan bij de landvredebond 13-5-1351 (regest nr. 270)
en zal binnen 8 dagen 300 ruiters en knechten op de been brengen voor het beleg van de
burcht Gripekoven. Hij zal een belegeringsgebouw bezetten met 30 ruiters en 30 schutters.
Hij zal 1000 boeren met schoppen en spaden sturen.
Aachen III nr. 110

285.

1354 juni 23
Goswin en Arnold van Zievel, ridders, en Otto van Driel, knape, verzoenen zich met de
landvredebond na beleg van de burcht Gripekoven wegens roof, muntvervalsing en
overvallen op kooplieden. Burcht Gripekoven wordt overgegeven en afgebroken.
Gevangenen vrijgelaten etc. etc.
Aachen III nr. 122

285A. 1354 augustus 11
Franko van Morshoven (zoon van Adam II van M.) bedrijft roof. Rond 1350 laat hij 6 hoeven
en een schuur in Viersen in brand steken en nam ontvoerde personen als gijzelaars. Hij raakt
in gevangenschap van de aartsbisschop van Keulen Willem van Gennep. Als landvredebreker
wordt hij ter dood veroordeeld en verspeelt tevens de hof zijns vaders en de erfenis van zijn
broers Conechin en Gelis en zijn zuster Fije.
Zijn vader Adam, zijn broer Conechin en vrienden Tilgijn van Groenauwen en Daem en
Arnold van Ailtzbrucgen, gebroeders, zitten enige tijd gevangen in de toren te Rheinberg
(Bercke). Na terechtstelling worden ze vrijgelaten en zweren oorvede jegens de
aartsbisschop en Gerhard van Bilstein, proost te Soest, en Herman van Lievendal en zien af
van schadeloosstelling. De aartsbisschop maakt als zoen aanspraak op de hof Handom bij
Vorst/Kempen met 50 morgen akkers en 20 morgen broek en beemden. Adam en Conegin
doen daarvoor leenhulde als manleen. Gelis Adamszoon van Morshoven alsmede zijn moeder
Fije (vrouw van Adam II) en zijn zuster Feije moeten dat binnen een maand bevestigen.
Vasters; Morshoven p. 17-18
286.

1354 october 23
Didderyc Offerman, richter der heren van Born en van Dalenbroek, Didderyc van Huerne en
Didderyc Wynantszoon, schepenen te (Maas)nyel oorkonden dat Johan van den Lake en
Trude, echtelieden, een erfpacht van twee malder rogge ’s jaars verkopen aan Emond van
Effelt de jonge, burger van Roermond, gaande uit 2 bunder land, genaamd aan den
Houtapeltern.
R.A. Limb, Kartuizers Roermond 7

287.

1355 juni 27
Rutgher van Vrimershem, landcommandeur van de balije Biezen der Duitse Orde.
Grauwels I nr. 204
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287A. 1355 november 9
Nicolaas de Stuijc van Dordrecht, bode van de prelaten en gehele clerus van het diocees
Utrecht bij de pauselijke Curie vraagt reservering van een kanonikaat van de kerk van Luik,
niettegenstaande hij reeds een kanonikaat in de Domkerk te Utrecht, idem in de kerk van St.
Waldetrudis te Mons (Henegouwen) en de proosdij van Odiliënberg bezit.
R.R. Post; Supplieken aan de pausen … 1342-1366; Utrecht, blz. 2281
287B. 1355
Adam (II) van Morshoven is voogd van het aan Heinsberg verpande ambt Wassenberg. Hij
overlijdt 28 november 1370. Doet een schenking aan de benedictijnerabdij te Gladbach. Zijn
Keuls leengoed Handom bij Kempen wordt in1371 verheven door Elias Schaffrait (van
Morshoven).
Vasters; Morshoven p. 18-19
288.

1356 mei 2
Didderic Luef van Berenbruce geeft zijn zoon Arnd de hof Harnenburch in het kerspel
Capellen, zijnde een Gelders manleen. Hij staat Arnd toe na diens huwelijk met vrouwe
Willem die aan die hof te lijftochten. Medezegelaars: zoon Didderic en Johan en Heinric van
der Straten, ridders.
Wissen

289.

1356 juni 22
De kanunniken van St. Odiliënberg verkopen aan de kommanderij Biezen hun goederen te
Bucholt, Bilzen, Herderen en Riemst voor 300 goudguldens. Van Thomas de Reymersbeke
kopen zij voor 250 gulden 6 bunder land bij hun kerk. Hun medekanunnik Stephanus de
Wassenbergh zal de akten passeren (Transport op 20 juli, bevestiging door het domkapittel
Luik 26 juli). Kanunnikken: Joannes de Eendhoven, Bertoldus de Trajecto, Rutgerus de
Weert, Joannes de Heysbergh, Gerardus de Venlo, Henricus de Arewinkel, Stephanus de
Wassenbergh.
Grauwels I nr. 209

290.

1356 oktober 14
vrijdag na st. victor
De abdis van Neu-kloster verleent de hof te Nieuw Krickenbeck vrijdom van tiend.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 111

291.

1356 november 2
Johan van Hensbergh en Henrich van Arenwinkel, kanunnikken van Odiliënberg, verklaren
dat Reyner Hoen, kommandeur van Biezen, der Duitse Orde, hen 249 guldens heeft betaald.
Grauwels I nr. 214

292.

1356
Tiendlijst van het kapittel van Odiliënberg. In Vlodrop o.a. Johannes de Oderen vermeld.
Oedenrade p. 54
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292A. 1357 januari 15-17
Keizer Karel IV verblijft in Aken.
Böhmer
293.

1357 februari 7 (Maastricht)
Huwelijkse voorwaarden tussen Godert van Loon van Heinsberg (heer van Dalenbroek) en
Philippa, dochter van Willem I hertog van Gulik. De vrouw krijgt 16000 goudguldens als een
lijfrente van 1600 dito ’s jaars. (Resgestae I nr. 414). De rente werd niet betaald en op 1 juli
1364 is de schuld opgelopen tot 22.500 gld., ofwel een jaarrente van 2250 gld.
Corsten; Juelicher Quart p. 15

294.

1357 februari 10
De kanunnikken van Odiliënberg bekrachtigen de overeenkomsten door hun proost Nicolas
de Dordrake gesloten met de kommandeur van Biezen betreffende de verkoop van goederen
te Biezen, Herderen en Riemst. Kanunnikken: zie 1356 juni 22
Grauwels I nr. 215

295.

1357 maart 11
Wenzel en Johanna, hertogen van Brabant etc. oorkonden dat hun vader Jan hun raad Dirk
van Horn heer van Perwez en diens broers wegens hun rechten op het land van Heusden 8000
royalen had toegezegd. Daartoe vestigen zij een jaarrente van royalen uit de tol te
Herzogenrath.
Renger; Arenberg nr. 151

296.

1357 october 2
Regeling van het geschil over Gaasbeek en Loon op Zand tussen 1) Dirk van Horne en
Zweder Gijsbertszoon van Abcoude en 2) Johanna van Horne. Onder de getuigen Daniel III ?
van Ghoor, ridder en Lambert van Ghoor.
Hoeben; Ghoor p. 312-313

297.

1357 november 13
maandag na andach st. martinus in de winter
Eduard hertog van Gelre beleent Heinrich van Kriekenbeck met het hoog- en laaggerecht van
Nieuw-Krickenbeck met de burcht en toebehoor (daaronder valt waarschijnlijk een afgepaald
klein terrein van de geplande stad Krickenbeck die niet tot ontwikkeling kwam).
Krickenbeck 43
Schaesberg-Krickenbeck 62

298.

1357 december 8
Godaert van Elmpt verklaart dat Godart van Heinsberg, heer van Dalenbroek, diens tiend van
Cuijk te Herten, Merum en Roer, die hij aan eerstgenoemde heeft verkocht, steeds kan
inlossen voor 400 oude guldens van Florence.
Dalenbroeck nr. 36

299.

1358 maart 15
Het kapittel van St. Servaas te Maastricht verhuurt aan kanunnik Robinius van Swalmen een
claustraal huis voor 8 mark en 6 solidi ’s jaars, waarvoor hij vóór 1 september 4 mark zal
inlossen welke hoofdsom dan dient voor zijn jaargetijde.
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Archief kapittel St. Servaas 787
300.

1358 mei 13, juli 2
Burgemeester, schepenen, raad en burgers van de stad Aken oorkonden dat ze in de twist met
hertog Wenzel (Wenceslaus) van Brabant en hun stad ter ener en de ridders Hendrik van
Krickenbeck, Willem van Baarle (Beerle) en Arnold van Krickenbeck anderzijds wegens
gevangenname van burgers van Aken, een compromis gezocht hebben te bepalen door de
aartsbisschop van Keulen, Eduard (Zailhans) jonker van Geldern (Gelre) en Johan van
Saffenberg. Men bepaalt de te volgen procedure. De scheidslieden bepalen op 2 juli te
Rheinberg de uitspraak. Medezegelaars Johan van Meurs en Johan heer van G(h)emen.
Aachen III nrs. 242-243, 249

301.

1358 october 28
De steden Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem beloven de stad Goch een aandeel in de
inkomsten van de tol te Lobith in geval dat de in Goch reeds geheven bede niet algemeen
betaald zou worden.
Hansen; Goch p. 85

302.

1359 maart 1
des vriedaechs sente mathijs daghe des apostelen
Henric van Hoenselar Kaerlszoon oorkondt van Segher van Broichusen 50 oude gouden
schilden namens Penne van Arsen ontvangen te hebben en geeft Penne volledig kwijting.
G.A. Venlo; kasteel Arcen, doos 24 nr. 4

302A. 1359 maart 26 – april 4
Keizer Karel IV verblijft in Aken.
Böhmer
303.

1359 juni 3 en 4
Albrecht ruwaard van Holland roept o.a. de jonker van Horn op (troepen te leveren) voor de
bestorming van de door Albrecht belegerde stad Delft.
Dagvaarten nr. 252

304.

1359/60
Item de teloneo (tol) in Wessem, in Buggenheym, Ole et Kessel etiam nichil levani quia
dominus de Parwys se intromissit de eisdem et levat ei occassione sin feodi.
A.R.A. Brussel, tolrekeningen 2437 rekening (Brab.) domeinen Maastricht.

305.

1360 januari 29
Diederik van Heinsberg graaf van Loon zal de steden Maaseik en Bree vrijwaren tegen de
aanspraken van Gerard Haec van Ghoeren*, en diens broers. Gerard Haec, ridder, was
grafelijk ontvanger. In 1323 had hij reeds schuldvorderingen op de graaf van Loon.
* Thoeren?
Oude Land van Loon 1990 p. 155
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306.

1360 augustus 23
Stephan van Elmpt, kanunnik van O.L. Vrouwestift te Aken.
Aachen III nr. 349

307.

1360 october 25
Reinald III hertog van Gelre zal Hendrik van Krickenbeck weer handhaven als ambtman van
Krickenbeck en in Venlo en Viersen totdat de hertog 15463 oude gouden schilden schuld aan
Hendrik afgelost zal hebben zoals de laatst afgelegde rekening te Arnhem voor
(vertegenwoordigers van) de hoofdsteden Roermond, Nijmegen, Zutphen en Arnhem
uitwijst.
Viersener Urkundenbuch nr. 87
Schaesberg-Krickenbeck nr. 1

308.

1360 november 18
De wijze waarop de schepenen van Aken zelf in een vacature in hun schepenstoel zullen
voorzien.
Aachen III nr.361

309.

1361 januari 17
Overlijdt Diederik IV (II) van Heinsberg graaf van Loon te Stokkem. Hij heeft testamentair
als zijn opvolger in Loon aangewezen zijn neef Godfried van Dalenbroek.
Oude Land van Loon 1990 p. 155

310.

1361 februari 13
Mechteld van Gelre, gravin van Kleef (gehuwd met Jan I van Kleef) weduwe van Godfried
van Heinsberg, en Godfried van Dalenbroek, pretendent van Loon, verlenen Maaseik een
stadsrecht.
Oude Land van Loon 1990 p. 156-157

311.

1361 april 13
Voor schepenen te Well en gestelde richter draagt Jacob van Mirlaar, heer van Milendonk,
een rente over van 7½ malder rogge, maat van Straelen, die hij als weduwnaar van zijn
moeder geërfd heeft, uit de tienden te Elslar aan Johan Vierlinc. Jacob zegelt voor de schepen
die geen zegel hebben.
Wissen

312.

1361 juni 24
Na één maand beleg door de bisschop van Luik en diens helpers geeft de Dalenbroekse
bezetting van de burcht Stokkem zich over op voorwaarde van vrije aftocht etc.
Oude land van Loon 1990 p. 160

313.

1361 juni 25
Hertog Willem (II) van Gulik, graaf van Valkenburg en heer van Monschau, ruilt met zijn
zwager Reinhard van Schönau, heer te Schoonvorst het voor 46.000 gouden schilden
verpande land Kaster tegen burcht, stad en land Monschau en de gerechten en dorpen van
Kornelimünster. De laatste vallen aan de hertog terug als Gulik aan Schoonvorst de gehele
schuld van 56.000 schilden betaalt of een aequivalent.
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Aachen III nr. 386

314.

1361 september 1
Willem (II) hertog van Gulik maakt een regeling van het verblijf van Lombarden in zijn
landen, o.a. de familie Montefia, gedurende 20 jaren. Borgen en medezegelaars o.a. Willem
van Broekhuizen, ridder, Bernhard van Kinzweiler, ridder, Rikalt van Merode, ridder, Johan
van Verken, ridder, en de dorpen en steden en gemeenten Jülich, Düren, Zülpich,
Münstereifel, Aldenhoven en Bergheim.
Aachen III nr. 390

314A. 1361 september 25
Willem van Zijl (Zile) vraagt bevestiging van de proosdij van St. Odiliënberg,
niettegenstaande hij reeds bezit kanonikaten in de Dom te Utrecht in St. Bartholomeus te
Luik en bij de Curie procedeert over een kanonikaat te Soignies (Zinnik) en de parochiekerk
(= pastoraat) te Geertruidenberg.
R.R. Post; Supplieken aan de pausen … 1342-1366, Utrecht, 1937, blz. 356
314B. 1361
Willem van Zijl (groot cumulant van beneficies) verkrijgt het beneficie van de proosdij van
Odiliënberg, verbonden aan de kerk van Utrecht.
Hij leeft nog in 1392.
R.R. Post; Supplieken aan de pausen … 1342-1366, Utrecht (of ’s Hage), 1937, blz. 139
315.

1362 februari 14
Wenzel en Johanna, hertog en hertogin van Brabant oorkonden dat Gerlach van Brunshorn,
ridder, overdraagt aan Conrart van Wijnnenberch zijn (leen-)goed te Kessenich onder
voorbehoud van douairie van Gerlachs vrouw. Zegelaars: oorkonders en leenmannen (van
Brabant).
Stadsarchief Praag, Fam. arch. Metternich Urk. 122

316.

1362 april 4
Eduard hertog van Gelre staat de stad Goch toe de gruit van Goch, die behoort tot de lijftocht
van zijn zuster Elisabeth, voor 12 jaren te pachten.
Hansen; Goch p. 86

317.

1362 september 27
Alexander van Kudichoven, ridder, en zijn broer Diederik, knaap, zonen van wijlen Diederik
van K., ridder, oorkonden dat zij hun vorderingen tegen proost, deken en kapittel van O.L.
Vrouw te Aken wegens het goed van het kapittel te Erkelenz en Kückhoven voor richter en
schepenen te Erkelenz verduidelijkt hebben in aanwezigheid van verwanten en vrienden en
hun getuigenis mede naar inhoud van oorkonden van graaf Reinald van Gelre, graaf Gerard
van Berg (uit het huis Gulik), Arnold heer van Wachtendonk en Gerard van Engelsdorp,
ridder. Zij zullen geen recht meer pretenderen op die goederen en zullen dat voor eeuwig
erkennen en zullen het kapittel daarover niet meer lastig vallen. In de afstand zijn tevens
begrepen de aanspraken van (namens) hun vrouwen Gertrudis (Druda) van Alexander en
Agnes (Nesa) van Diederik. Zegelaars: Eduard hertog van Gelre etc., Conrad heer van Dijck
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als stadhouder (drost/ambtman) van de hertog te Erkelenz, zijn verwant Godart van
Wachtendonk, ridder, ambtman en richter van Erkelenz, de schepenen aldaar met hun gemeen
zegel.
Nader bevestigd door Eduard hertog van Gelre op 14-10-1362.
Aachen III nrs. 416 en 420.
318.

1362 oktober 9
Godart van Vlodrop, Edmund van Barmen en Johan van Elmpt, kanunniken van O.L. Vrouw
te Aken en Godart van der Hartart, pastoor te Afferden, oorkonden als scheidslieden over de
zoen tussen 1) Godart van Loon, heer te Heinsberg etc. en 2) de gebroeders Daniël en
Willem van Goor wegens de klachten van laatstgenoemden vanwege hun vader Daniël van
Goor, ridder, uitspraak: de heer van Heinsberg zal de gebroeders op Kerstmis a.s. 50 gouden
moutons als erfrente aanwijzen uit onderpand in land Heinsberg
- een van de broers zal daarvoor leenman van de heer van Heinsberg worden
- de jaarrente is door Heinsberg losbaar met 500, waarna de som in land belegd zal worden
waarvoor een der broers of hun erfgenamen leenman van de heer van Heinsberg wordt.
Aachen III nr. 419

319.

1362 october 9
Overeenkomst tussen Godart van Loon (heer van Heinsberg) en de gebroeders Daniël en
Willem van Goor, Willems zonen.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; Heinsberg-Diest C 131 171

320.

1362 december 3
Voor Jacob van Mirlaar heer te Milendonk en voor leenmannen van Eduard hertog van Gelre
doet Johan van Mirlaar, ridder, broer van Jacob, afstand van zijn deel van de tienden te Ewijk
en Bonynghen, en wordt Heinric Greyf als manleen daarmee beleend.
Wissen

320A. 1362 december 3-28
Keizer Karel IV verblijft in Aken.
Böhmer
321.

vóór 1362 december 23
De heer van Horn komt niet voor in getuigen of leenmannen van de graaf van Loon, anders
dan in persoonlijke verhouding of eigendommen/lenen van die graaf, uitgezonderd de
verdachte akte van 1243, dan in de akte van 23-12-1362 waarbij keizer Karel IV op verzoek
van Arnold van Rummen, pretendent op het graafschap Loon, Willem van Rummen
(=Hamal) beleent met de leengoederen van het graafschap Loon en de leenmannen daarvan
dependerende: Horn, Born, Diest, Stein, Elsloo, Boxtel, Neerharen, Petersheim en de vazallen
in het Maasland (Res Gestae I nr. 450). Rijksleen was o.a. de koninklijke weg op de
linkeroever van de Maas tussen Hocht en de Mussenberg (tussen Neer en Kessel), genaamd
het “Hontpad”.
Zie ook akte 11-9-1302
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322.

1362 december 23
Karel IV, keizer, doet uitspraak in het geschil tussen de edele Walram van Born en Philippa
van Valkenburg, nicht van de oorkonder, over brieven en vorderingen op de heerlijkheid
Valkenburg.
Aachen III nr. 441

322A. 1362 december 26
Johannes Heijen van Roermond, clericus van het bisdom Luik, licentiaat in artium en
studerend voor rechten, verzoekt de paus om in aanmerking te komen voor een prebende
(kanonicaat) in de St. Paulus(kerk) te Luik. Hij is al kanunnik O.L. Vrouw te (Maas)eijk.
A. Fierens; Suppliques d’Urbain V (1362-1370), 1914 nr. 462
323.

1362
De plaats Viersen wordt verbrand en verwoest.
Viersener Urkundenbuch nr. 88

323A. 1362, 1365
Willem van Swalmen, kanunnik (van het H. Kruis) te Luik.
A. Fierens; Suppliques d’Urbain V (1362-1370) 1914, nrs. 921, 1594
324.

1363 januari 22
Willem van Baerle verpandt na raad van vrienden en verwanten wegens armoede en schulden
aan Heinric van Honseler zijn huis te Well c.a., met de heerlijkheid en een leen van de
aartsbisschop van Keulen voor 700 gouden moutons (1 mouton = 28 vlaamse groten),
uitgezonderd het patronaatsrecht te Well, een rente van 4 malder tarwe uit de molen aldaar en
een rente van 3 mark te Bergen, die hij heeft van Luef van Hulhusen, ridder. Willem en zijn
erfgenamen mogen het bestaande eikenhout in het gerecht Well kappen en verkopen.
Nieuwgeplant eiken is voor Heinric. De rechten van Willems zuster op erfenis blijven in
stand.
Wissen

325.

1363 februari 3
Johan van Mirlaar, ridder, die aan Heinric Greyf voor 600 oude gouden schilden een jaarrente
van 50 malder rogge uit de vervallen van Well heeft verkocht, zal die stipt op St. Andries
betalen. Medezegelaar zijn broer Jacob van Mirlaar, heer van Milendonk.
Wissen

326.

1363 februari 3
Johan van Mirlaar, ridder, zal zijn broer Jacob, heer van Milendonk, schadeloos houden
wegens borg staan bij Heinric Greyf.
Wissen

327.

1363 februari 19
Hendrik van Cuyk en Matthias van Kessel hebben een vrijgeleide om een keizerlijk bevel
naar Luik te bezorgen. Getuige: Lambert van Ghoor Daniel II zoon.
Hoeben; Ghoor p. 135
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328.

1363 april 26
Willem van Elmpt, ridder, pacht van deken en kapittel te Xanten voor 12 jaren de Stiftshof in
Neder-Amern en de grote en kleine tiend aldaar.
Onder de borgen de gebroeders Johan en Stephan van Elmpt, kanunnikken van O.L. Vrouw te
Aken.
Aachen III nr. 465

329.

1363 mei 27
Overlijdt Johannes Severardi genaamd Opilio de Eyck, samen met zijn zuster Metta Opilionis
legateerde hij 3 malder rogge ’s jaars en ½ vat olie, te verdelen volgens de akte.
Jaargetijden parochie Kessel

329A. 1363 augustus 22, 1365 september 14
Rembold van Vlodrop, clericus bisdom Luik, vraagt paus Urbanus V om prebende in kerk
O.L. Vrouw te Maastricht waarover geschil was.
In 1365 heeft hij tevens het pastoraat in de kerk van Genk (Gheneke).
A. Fierens; Suppliques d’Urbain V, nrs. 1030, 1570.
329B. 1363 october 24
Jan van Arkel, bisschop van Utrecht (1342-1364) vraagt voor zijn huiskapelaan Hugo
Uustine, kanunnik ten Dom aldaar, die nog geen gunst van de paus verkregen heeft, de
provisie van een waardigheid, personaat of officie in de Dom te Utrecht, hoewel hij o.a. reeds
de proosdij van Odiliënberg bezit en voor de Curie in proces verwikkeld is. Hij wil afstand
doen van het pastoraat van Lopik.
R.R. Post; Supplieken aan de pausen … 1342-1366, Utrecht, 1937, p. 430-431
330.

1364 maart 30
Johan van Mirlaar, ridder, beleent voor leenmannen van Gelre Wyllam van Hauterade en
Johannes van den Stert, Heinric Greyf met de hof te Vossen in het gericht Straelen ten
Zutphensen rechte, te verheergewaden met 1 lb koers van Goch.
Wissen

331.

1364 juni 16
Godert van Loon heer te Heinsberg, Blankenberg en Löwenberg is schuldig Johan van Stein
5000 schilden en 1814 marken keuls, aangezien Johan namens hem de vorderingen van
Herman van Leefdael, ridder, voor het waarnemen van het ambt Löwenberg heeft gedragen
en andere schulden van Godert heeft betaald of borg gestaan. Hij belooft betaling vóórdat
Johan als truchess van het land Löwenberg wordt ontslagen en zal hem daartoe jaarlijks 500
gouden schilden en 181 marken keuls betalen.
Renger; Arenberg nr. 200

332.

1364 november 8
Hertog Willem II van Gulik verpandt Wenceslaus hertog van Brabant etc. onder recht van
weder-inlossing de burcht en stad Valkenburg.
Aachen III nr. 518
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333.

1364 november 11
Wenceslaus, hertog van Brabant etc. en Johanna, hertogin, Willem II hertog van Gulik en de
stad Aken sluiten ingaande heden een landvredebond voor 5 jaren volgens beschreven
artikelen.
Aachen III nr. 519
Mede opgenomen: 11-11-1364 Godart van Loon, heer te Heinsberg, etc. (nr. 520)
11-11-1364 Gerard van Lievendale, ridder, (nr. 521)
11-11-1364 Reinard Schellart van Obbendorp (nr. 522)
11-11-1364 Adam van Ederen, ridder, (nr. 523)
11-11-1364 Johan van Verken, ridder, (nr. 524)
04-04-1365 de stad Keulen (nr. 548)
07-05-1365 de aartsbisschop van Keulen (nr. 552)
21-12-1365 verbond verlengd tot 10 jaar (nr. 590)

334.

1364 december 19
Wenceslaus, hertog van Brabant, beveelt de heer van Horn de vrouwe van Brunshorn te
beschermen in haar heerlijkheid en goed Kessenich, Brabants leengoed, tegen de heer van
Elsloo, die haar tracht daaruit te verjagen.
Stadsarchief Praag; Fam. arch. Metternich, Urk. 135

335.

1364-1378
In het Loonse leenregister van Jan van Arkel, bisschop van Luik (1364-1378) komt Horn niet
voor, hoewel Willem heer van Horn en Altena zeer regelmatig als leengetuige optrad tussen
1369 en 1378 en hij wel de heerlijkheid Kortessem verhief.
C. de Borman; Le livre des fiefs du comté de Looz sous Jean d’ Arckel; Bruxelles, 1875.

336.

1365 februari 13
Ogyr van Biecht, ridder, verkoopt aan Reyner Huen, landkommandeur (van Biezen) de
hof van Bloemendale bij Heer en 6½ bunder akkers te Lanaken en Pietersem voor 2900
guldens. Borgen voor Ogyr van Biecht o.a. Winand van Dieteren, Lambrecht van Goer.
Grauwels I nr. 228

337.

1365 juni 24
Rogier van Haren verklaart dat de goederen te Roer, Herten, Merum en Maasniel die Godart
van Loon (heer te Heinsberg) en Filippa van Gulik aan hem verpand hebben na 3 jaren
inlosbaar zijn. Beide partijen verklaren over en weer niet tot schadevergoeding gehouden te
zijn indien de goederen vernietigd of beschadigd zullen worden.
Dalenbroek nr. 37-38

338.

1366 januari 21
Johan van Meurs, ridder, oorkondt dat Bovo heer van Friemersheim, zijn vrouw Lisebet en
zoon Henric na rade van verwanten en vrienden hem burcht en heerlijkheid Vrymerssem
heeft verpand voor 11800 oude gouden schilden. Pandnemer stelt borgen o.a.: Arnt van
Randenrode, Arnd van Wachtendonk, Johan van Rheydt, Jacob van Milendonk, Johan van
Broekhuizen, Johan van Wickrath, Johan van Mirlaar, ridders, Henric voogd van Neersen,
Dirk van Eyl, knapen.
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Limb. Stirum; regest 492
339.

1366 maart 26
Theodoricus Hille de Wissem, getuige in een oorkonde van Jean Blanchard, deken van St.
Lambert te Luik.
R.A.Luik, St. Lambert, nrs. Betho p. 261

340.

1366 september 1
Johan van Meurs, ridder, vraagt zijn vriend Arnd van Berenbroke borg te staan bij Dederic
van Moenment voor 841 oude gouden schilden.
Wissen

341.

1366 october 24
op sente sevriensdach (der) heyligen bisschops
Huwelijkse voorwaarden tussen Henric Rost van Cryekenbeke, knape, en Willem van
Wysschel, ridder, inzake huwelijk van Henric met Willems dochter Gertrude. Henric
stelt als bruidsgoed 50 oude schilden ’s jaars uit zijn goederen in land van Kriekenbeck.
Bij kinderloos versterf van Henric behoudt Gertrude dat vruchtgebruik levenslang.
Borgen: Henric van Cryekenbeke, Johan van Kessel, ridder, Floerken Roffart, Henric
Spede en Johan en Wyenke van Eyke, gebroeders, knapen, die bij niet nakomen op
manen van Willem in herberg te Kalkar of Rees in leisting zullen komen, waarvoor
Henric Rost van Cryekenbeke ze schadeloos zal houden.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 5

342.

1367 mei 5
Emont van Wilderoide, knaap, en Johan van Kessel en Willem van Elmpt, ridders, zijn
Gerard Baeke 42 guldens schuldig.
Venner; charters nr. 130

343.

1367 december 11
Betreft de korting op de inkomsten uit goederen door het kapittel van Thorn ten laste van
Egidius de Trajecto, student te Parijs en pastoor van Thorn.
“ item ea et supra curiam de insula sitam in oppositio opidi seu ville de Wesshem
valentia pro quolibet anno sex florenos auri de Florencia”.
R.A.L., archief Thorn

344. 1367
Lambrecht Daniel II-’s zoon van Ghoor belooft Mathilde van Gelre, gravin van Kleef,
aan haar Huis te Schinnen voor 500 oude schilden te verbouwen.
Getuige is zijn broer Daniel III van Ghoor.
Hoeben; Ghoor p. 313
345. 1368 juni 12
Schepenen van Well oorkonden dat Johannes Walfram en Johan Pyeke van Goch het gehele bezit van Wyllem van Baerle onder beslag hebben gesteld wegens 200 oude
schilden ieder en gemaakte kosten. Beide hebben hun rechten overgedragen aan Johan
van Mirlaar, ridder. Voor de schepenen die geen zegel hebben zegelt de richter Heinric
van Arnhem.
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Wissen
346.

1368 juni 12
Voor richter en schepenen van Well draagt Heinric van Hoenseler aan Johan van
Mirlaar, ridder, een oorkonde van Wyllem van Baerle over Huis, gerecht en heerlijkheid
Well (1363 januari 22) over.
Wissen

347.

1368
Mechteld van Gelre, weduwe van de graaf van Kleef, heeft als weduwegoed o.a. de
burcht Linn in 1348 overeengekomen. In 1368 bevestigt de nieuwe graaf van Kleef,
Adolf graaf van der Mark, haar in dat bezit, evenwel zonder hoogheidsrechten, slechts de
inkomsten. Mechteld plaatste in Linn haar eigen ambtman, Henric van Strünkede in
concurrentie met de Kleefse ambtman. De Landvredebond tussen Maas en Rijn trok tegen de
burcht op. Er kwam evenwel een verdrag. Mechteld en Henric blijven in het bezit van de
burcht Linn.
Claudia Rotthoff-Kraus; Landfriedenseinungen p. 363-369

348.

1369 maart 15
Overlijdt Fredericus de Hulsberch, ridder, waarvoor de parochiekerk van Kessel een
jaargetijde houdt.
Jaargetijden parochie Kessel

349.

1369 mei 3
Voor de leenzaal van Kuringen draagt Dirk Loef het Loonse leen Horn over aan Willem VI
van Horn, zijn neef (oomzegger)?
Horn, Altena, Weert 1992 p. 122

350.

1369 mei 15
Jhan Braecman, richter, Jhan Lokeman, Herman van der Bruggen, Godaert van der Walde,
Gerlaec van den Berghe, Jhan Hoet, Gerlaec van Overbeke en Heinric van der Rijt,
schepenen te Neer, verklaren dat Henken Heynen Smeetssoen overgedragen heeft aan Yde
van Colen, non te Keyzerbosch, een grondrente van 1 malder rogge, losbaar met 16
goudguldens, gaande uit 2 morgen bij Lemkensakker en uit 2 morgen achter Goetswijn’s
Bodencamp, die men houdt van het Godshuis van Thorn.
G.A.R., Waegemans 398

351.

1369 mei 19
Henric van der Straten, ridder, vordert Arnold heer van Wachtendonk en Sander van Vossem,
ridders, de schuldbrief van graaf Johan van Kleef t.b.v. Herman van Boedberg en diens
moeder over te geven, die zij in bewaring hebben, daar graaf Adolf van Kleef de zaak heeft
afgelost.
Kleve-Mark, 1368-1394 nr. 7

352.

1369 november 30
Heynken en Henneken van der Hongerbruggen, gebroeders, Heyne van Heyden en Naede van
den Meysenbergh oorkonden van Johan heer van Wickrath in erfpacht te nemen een hoeve te
Hongerbrugge, zijnde een manleen van de heer van Kessenich, tegen 12 malder rogge en 2
penningen ’s jaars, te betalen in de hof te Naeten in Kinrooi, te ontvangen als een manleen en
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te verheergewaden met 1 lb. van 15 oude koningstournooisen door elk der participanten voor
hun deel bij versterf.
R.A. Limb., D’ Erp; VROA 1928 nr. 554, regest 1
353.

1369-1402
Johan van Asselt:
- 1369 in schatting Gelre onder voogdij Geldern aangeslagen.
- 1379 bezit de lenen Huis Asselt, Kermersgoed in Nieukerk, hof te Wetten en korengeld in
de stad Geldern.
- In 1377 belegert de aartsbisschop van Keulen Huis Asselt. Johan wordt man van Keulen
doch het Huis blijft open huis voor Gelre. Medezegelaars namens Johan zijn Willem de
Roden, Johan van dem Velde, Sander van Kodinghoven, ridders, en Sander van Eyll,
knape.
- Hij en zijn vrouw Christina van Nyenhoven, zijn lid van de broederschap van Maria en
Catharina in Geldern.
- Zijn vrouw krijgt in 1391 een rente van de graaf van Meurs uit de heerlijkheid
Friemersheim.
- Kinderen: Godart, Johan, Dirk, Christina, Griete en Wolter.
Asselt p. 69-70

354.

1370 februari 12
des dynsdachs nae sinte vytsdach
Arnt van Hoemen de jonge kwitteert Otto van Buren, heer te Arcen voor 116 oude schilden à
25 plakken borg staan voor wijlen Arnt van Crykenbeke.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 6

355.

1370 maart 17
Remboede van Vlodrop, deken van O.L. Vrouw te Aken enige medezegelaar bij de renversaal
van akte van verpanding door de hertog van Gulik aan Godert van der Heyden wegens 3000
oude gouden schilden schuld.
Bongart nr. 43

356.

1370 mei 24
Jacob van Mirlaar belooft Heinric Greyf ’s jaars 50 malder rogge te betalen uit de erfenis van
zijn oom Johan van Mirlaar in het gerecht te Well.
Wissen

357.

1370 november 16
des saterdages nae sunte martijns dach in den wynter
Johan Haghedorne Goeswijnszoon kwitteert Otto van Arcen, ridder, voor 100 lb. Gochs
payement in aflossing op diens schuld. Medezelaar Heinric van den Straten, ridder, oom van
de oorkonder.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 7

358.

1370 december 18
Johan van Meurs, ridder, en Dieric heer te Broich, oorkonden aan Reinhard heer van
Schoonvorst 1000 oude schilden schuldig te zijn en beloven terugbetaling op 1 october 1371
te Aken in de Rijkswissel. Borgen o.a. Johan heer te Broekhuizen, ridder, Dieric van Loon.
Bij verzuim komen zij in herberg te Aken of Roermond in leisting, iedere schuldenaar met
57

een knecht en 2 paarden, iedere borg met 1 paard. De borgen mogen zich laten
plaatsvervangen. Is na 6 weken de schuld dan nog niet betaald dan mag de schuldeiser beslag
leggen op alle goed van de schuldenaren.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 27
359.

1370 december 25
Eduard hertog van Gelre gelast zijn landrentmeester te betalen voor een tabbaart die Eduard
kocht toen de hertog van Holland (=Albrecht van Beieren) in Roermond was.
Betalingsordonnantie p. 199

360.

1371 januari 7-11
Hertog Eduard en gevolg te Venlo. Er wordt verteerd voor 325 mark 10 schill venlose
waarde.
Betalingsordonnantie p. 202

361.

1371 februari 22
Hertog Eduard van Gelre gelast zijn landrentmeester te betalen aan de burggraaf (drost) van
Montfort 200 moetons wegens verlies van paarden te Echt in gevecht met de Brabanders.
Betalingsordonnantie p. 204
Bijdr. en Mededelingen Gelre XXX p. 204

362.

1371 maart 1-4
Hertog Eduard en gevolg in Roermond en verteert 390 brugse schilden en 16 vlaamsen. De
landrentmeester zal dat betalen.
Betalingsordonnantie p. 205

363.

1371 maart 2
Hertog Eduard van Gelre gelast zijn landrentmeester te betalen aan Wulfken van Ruremunde
wegens vis, toen Marie van Gelre, hertogin van Gulik in Roermond bij hem was 59 brugse
schilden, 4 plakken, ieder schild = 14 plakken.
Betalingsordonnantie p. 205-206

364.

1371 maart 5-6
Hertog Eduard van Gelre met gevolg in Roermond verteert 109 brugse schilden en 22 groten
vlaams.
Betalingsordonnantie p. 207

365.

1371 maart 16
Hertog Eduard van Gelre gelast zijn landrentmeester te betalen aan Budel van Wyenhorst
wegens een hengst die geschonken is aan Johan van Mirlaar 125 oude schilden.
Betalingsordonnantie p. 208

366.

1371 maart 17
Hertog Eduard van Gelre gelast zijn landrentmeester te betalen aan Johan van Mirlaar, Robert
van Apelteren, Arnd van Hoemen, Peter van Steenbergen en hun gezellen omdat zij een
maand te Erkelenz moesten blijven 1000 moetons à 13 plakken en 35 dubbele moetons.
Betalingsordonnantie p. 209
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367.

1371 maart 23
Eduard hertog van Gelre beveelt zijn rentmeester betaling van 300 moutons aan Reynout van
Valkenburg, “onsen neve”, wegens gevangenschap.
Bijdr. en Mededelingen Gelre XXX p. 211

368.

1371 maart 30
Heinric van Beke genaamd Dijckmate doet oorvede en zal Otto van Buren, heer van Arcen,
en diens land en onderzaken niets meer misdoen. Medezegelaars Johan van Benthem en
Walraven van Oy.
R.A.L., Charters Arcen

369.

1371 mei 3
Eduard hertog van Gelre, gelast zijn landrentmeester te betalen Henric Flenceken van
Roermond 65 oude schilden wegens 6 ossen geleverd te Nijmegen.
Betalingsordonnantie p. 215

370.

1371 juni 4
Richter en schepenen van Arcen oorkonden dat Sander van Vosheym en Johan van dem
Velde verkopen aan Johan van Buren Arndzoon alle goederen die vanwege Everairt Spruyts
Henriczoon en diens vrouw Fie in onderpand waren gegeven aan Otto van Buren en Sander
van Vosheym.
R.A.L., Charters Arcen

371.

1371 juni 29
Johan heer van Bruechusen vraagt Johan van Buren, ridder, borg te willen staan voor 440
dubbele moetons op St. Matheusdag e.k. bij Segher van Egher. Hij zal hem schadeloos
houden.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 8

372.

1371 augustus 15
(Geertruidenberg)
Willem VI heer van Horn enz. doet een rechtshandeling inzake de tiend te Uppel in het land
van Altena o.a. getuigen Jan van Kessel, ridder, Lambrecht van Goor.
Jaarboek Weert 1992 p. 122

373.

1371 september 17
Maes van Bellichaven zal de betalingsoorkonde van het goed te Walbeck, die hij van Adolf
jonggraaf van Kleef heeft verkregen, op diens vordering teruggeven.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 31

374.

1371 december 17
Mechteld, hertogin van Gelre, gravin van Kleef, is Arnd van Wachtendonk en de jongheer
van Dijck 3000 oude schilden schuldig, af te lossen voor Kerstmis 1372. Ze bevestigt alle
toezeggingen van wijlen haar broers Reinald en Eduard van Gelre en zal stad en ambt
Erkelenz in geen vergelijk of compromis brengen totdat de vordering van Arnd is voldaan.
Indien Arnd of dienaren in haar dienst in gevangenschap komen zal zij die schadeloos
houden. Arnd zal in haar dienst gemaakte buit aan haar uitleveren. Medezegelaars: neven en
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raden van Mechteld: Reinald van Valkenburg, Reinald van Brederode, heer van Gennep en
Heinric van Strünkede, ridders.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 39
375.

1371
Werner Vosken van Swalmen ontvangt van de aartsbisschop van Keulen in leen een geldleen
van 25 moutons uit de tol te Neuss, goederen uit de hof Lippe bij Caster met tienden, lieden
en achterlieden, afkomstig uit de leenhof Hochstaden. In 1379 na dode Werner is beleend
Robinus de Swalmen.
Walter Föhl; Der Bürger als Vasall; Neuss 1965 p. 48

376.

1371
Schepenbrief van Herten
Guillon 287; gekocht door Raemaekers f 1,50.

377.

1372 maart 12
Willem van Gulik en Maria van Gelre, hertog en hertogin van Gulik beloven de stad Goch de
schulden van hertog Reinald en diens zonen Reinald en Eduard voor Kerstmis a.s. te betalen.
Hansen; Goch p. 87

378.

1372 april 1
Otto van Arkel met hulp van de heer van Meurs leggen het grootste deel van de stad Xanten
in de as in hun strijd tegen Adolf van der Mark graaf van Kleef over de opvolging in Kleef.
Jaarboek Weert 1992 p. 125

379.

1372 juni 19
Frederik, aartsbisschop van Keulen, staat de stad Kempen vrij verkeer toe tijdens de 7 daagse
Jacobsmarkt. Iedere deelnemer ontvangt geleide en kunnen vrij in- en uitgaan, uitgezonderd
degenen die onder beslag staan of verbannen zijn en de stichters van moord en brand.
Hansen; Kempen p. 10

379A. 1372 juni 21-29
Keizer Karel IV verblijft in Aken
Böhmer
380.

1372 juni 25
de meesten vriedaechs nae johannis baptiste te middesomer
Heynric van Wysschel Dirics zoon zweert niets meer te ondernemen tegen Otto van Bueren,
heer te Arcen. Getuigen: Johan van Crekenbec en Coenrat van Dreven.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 9

381.

1372 october 3
Borgen voor de aartsbisschop van Keulen bij de inlossing voor 55.000 oude gouden schilden
van Adolf graaf van Kleef van slot, ambt en tol Rheinberg: o.a. Roelman heer van Arendaal,
Herman van Lievendael, Engelbert van Orsbeck, Henric voogd van Meersen, Johan van dem
Velde, ridders.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 46
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382.

1372 november 15
Jan van Blois, hertog van Gelre, verpandt voor 1075 oude schilden aan zijn verwant Adolf
graaf van Kleef, burcht en voorburcht Geldern. De graaf zal de hertog met 40 lansen
bewapende mannen dienen waarvoor de hertog per maand per man één zware gulden betaalt.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 48

383.

1372
Willem VI heer van Horn steunt de partij van Mechteld van Gelre en Jan graaf van Blois
contra Maria van Gelre en Willem van Gulik in de strijd over de erfopvolging in Gelre.
Jaarboek Weert 1992 p. 122-123

383A. 1373 mei 15
Pilgrim van Bonn c.s. verkopen Johan van Broichusen Arnoldzoon goederen te Uerdingen en
haar huis op de markt te Kempen-stad.
Hansen; Kempen blz. 10
384.

1373 september
Spanning tussen Albrecht ruwaard van Holland en Dirk Loef en Arnold v. Horn bisschop van
Utrecht, ooms van Willem VI van Horn. Albrecht verlangt steun van Otto van Arkel en
Willem VI van Horn. Willem verblijft in Luik. De strijd ontbrandt na 9-4-1374 en duurt tot
21-3-1375. Willem staat aan de zijde van Albrecht.
Jaarboek Weert 1992 p. 123

384A. 1374 mei 13
Op sente Servaesdach des Bisscops
Burgemeester, schepenen en raad van de stad Venlo, verklaren dat de stad Venlo aan
Heynrich van Bucholt 14,5 morgen en vijf roeden land in erfcijns hebben gegeven gelegen bij
de Holtmolen bij zijn huis te Wijlre, tegen een cijns van zes mark en acht schillingen. Verder
scheldt Heynrich aan de stad Venlo kwijt een rente uit het weggeld van de stad Venlo,
verschuldigd wegens het door de stad aangekochte raadhuis van zijn ouders, Gerard en Aleid
van Bucholt. Tenslotte mag Heinrich het perceel afsluiten, met uitzondering van twee
openingen om het stadsvee te weiden.
Origineel op perkament, inv.nr 257; met het zegel van de magistraat van Venlo. Mariaweide
385.

1374 mei 20 of eerder
Huwelijk tussen Willem VI heer van Horn en Altena en Johanna, dochter van Godfried van
Heinsberg en Philippa van Gulik (Johanna moest oom en tante zeggen tegen hertog van Gulik
en Maria van Gelre, echtelieden). Willem VI stelt haar jaarinkomen op 800 goudguldens, ook
in haar weduwestaat, gaande uit het Maasland van Horn, uit de dingbanken van Wessem,
Geistingen, Heythuysen, Neer, Haelen en Beegden. Zegelaars voor Willem VI zijn oom Otto
heer van Arkel, Jan van Arkel, bisschop van Luik en Willem hertog van Gulik en namens de
schepenbanken Hendrik van Baexem en Baetze van Baexem.
Horn, Altena, Weert 1992 p. 123

385A. 1374 mei 31
Burgemeester, schepenen en raad van de stad Venlo, verklaren dat zij aan Sturman Otten en
zijn echtgenote Styne hebben verkocht een stuk land gelegen in de Weverweiden.
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Origineel op perkament, inv.nr. 200, met het zegel van de magistraat van Venlo. Mariaweide,
386.

1374 augustus 5
In aanwezigheid van notaris Nycolaus Lyfger de Goch en de getuigen Henricus Bruen de
Swalmen, Johannes Lyfger de Goch en Delia de Besel, dienstmeid van Gerhardus
Muelrepassche, maakt Eva, dochter van Petrus de Mosa, pastoor te Beesel, en Gerhardus
Muelrepassche, priesters, tot executeurs testamentair. Zij legateert geld aan de kerk van de
Heilige Lambertus te Luik, aan de broederschap van de Heilige Gertrudis te Beesel en aan het
altaar van de Heilige Gertrudis te Beesel. Zij vermaakt al haar goederen aan Petrus, pastoor te
Beesel.
Origineel op perkament, inv. nr. 48 Mariaweide

387.

1374 augustus 5
Petrus de Mosa, pastoor te Beesel, en Gerhardus Muelrepassche de Zwalmen, priesters,
verklaren de uitvoering van het testament van Eva, dochter van Petrus de Mosa alias de
Besel, op zich te hebben genomen.
Origineel op perkament, inv. nr. 48, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

388.

1374 november 1
Gelijs en Sietze van Nuenhem, gebroeders, verklaren aan Johan van Oedenrade 12 dubbele
brabantse moutons schuldig te zijn.
Oedenrade p. 54

389.

1375 februari 28 (Middelburg)
Willem, jonker van Horn, ridder, medezegelaar namens landschap Holland van het
huwelijkscontract tussen Willem, oudste zoon van Albrecht, ruwaard van Holland etc. en
Maria, oudste dochter van koning Karel V van Frankrijk.
Dagvaarten nr. 380

389A. 1375 maart 15
des donrensdages na Sent Gregorysdach des paews Gregory pape
Johan Vullinch, rechter, Goetsen van Lomme en Jacob van Neer, schepenen van Venlo,
verklaren dat Heynrich van Lomme, zoon van Gerat van Lomme, met toestemming van zijn
echtgenote Yrmgarde en Stijnen, dochter van Gerat van Lomme, met toestemming van haar
echtgenoot Dierix aan Wijn Cracht en zijn echtgenote Yrmgard hebben overgedragen twee
morgen land gelegen op het Molenveld.
Origineel op perkament, inv.nr. 313, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide
389B. 1375 juli 6
Sander van Kerdichoven, ridder, en zijn zoon Sander verkopen 3½ morgen weiland te
Kempen-stad.
Hansen; Kempen blz. 11
390.

1375 augustus 23
op bartholomeusavond
Daniel van Apelteren, ridder, belooft het Huis Spralant of de hof waar het Huis op staat aan
Willem van Broichuysen, ridder, over te geven voor Allerheiligen.
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Geysteren p. 204
391.

1375 october 5 (zu Caster)
samstage nach sent remiquistag
Willem en Catharina*, hertog en hertogin van Gulik en Gelre, oorkonden dat Daniel van
Apelteren, ridder, voor leenmannen in handen van de hertog heeft opgedragen t.b.v. Willem
van Broichuysen, ridder, de heerlijkheid van Spralant en Ostrum, die daarmee wordt beleend.
Geystern p. 146
R.A. Gelderland, Gelderse leenkamer reg. A. fol. 224.
* Verschrijving voor Maria, of is bedoeld Willem Willemszoon van Gulik en Catharina,
dochter van Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland (?), maar dan is de datering wel niet
juist en moet na 18-9-1379 hebben plaatsgehad.

392.

1375
De leden van de Landvredebond tussen Maas en Rijn beramen een belegering van de
burchten van Dalenbroek en Montfort. De voorbereidingen werden echter afgebroken na een
accoord.
Claudia Rotthof-Kraus; Landfriedenseinungen p. 323

393.

1375
De abt van Camp klaagt bij het Landvredebond tussen Maas en Rijn (Brabant, Keulen, Gulik,
deel van Gelre, steden Aken en Keulen) over de rooftochten van Reinhard van Reifferscheid
op goederen van de abdij onder Bedburg.
Claudia Rotthof-Kraus; Landfriedenseinungen p. 316-320

394.

1376 februari 24
Herman heer van Lievendaal zal Arnold van Wachtendonk de jonge, ridder, heer van Dijck,
schadeloos houden voor 460 zware guldens en 103 mark penningen die Arnold voor hem
geleend had bij Johan Echerfgins, ridder.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 70

395.

1376 maart 12
Akte van overdracht voor de hertog van Gelder en leenmannen door Dederik van Lieck aan
Johan van Odenrade van een rente van 22 malder rogge uit de tiende van Echt.
Venner; charters nr. 138

396.

1376 september 9
Gerard Haec van Thoren, ridder, is gehuwd met jonkvrouwe van Rummen, nicht van de abdis
van Thorn Margaretha van Heinsberg.
Belonje; De Grote Hegge te Thorn p. 8

397.

1376 december 20
Willem VI, heer van Horn, draagt de heerlijkheid Kortessem over aan zijn oom Otto, heer van
Arkel. In 1378 verheft Willem de heerlijkheid weer. De overdracht aan Otto is dus verm. een
tijdelijke verpanding.
Jaarboek Weert 1992 p. 124
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398.

1376
Stadsrekening Aken; uitgaven
Johanni de Kyntzwilre de stipendio 16 florenos valent 56 mark
wijnen bij gelegenheid van de komst van de keizer: dominis de Ruremuende 2 (veerdel?)
Laurent p. 240-270

399.

1377 april 7
Albrecht, hertog in Beieren, ruwaard van Holland etc. sluit voor zijn dochter Catharina,
huwelijkse voorwaarden met Willem van Gulik, hertog van Gelre,
Dagvaarten nr. 391
N.B.: Huwelijk vond plaats 18-9-1379, Catharina overleed 10-11-1400

400.

1377 april 30
Walraven van Sualbroicke verklaart Arnt van Wachtendonk 55 oude schilden schuldig te zijn
en zal na één jaar terugbetalen. Medezegelaars: Johan van Honselaer genaamd van dem Velde
en Sander van Koedichaven, ridders.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 85

401.

1377 mei 24
sonnendaichs na den heylighen penxtdach
Voor richter en schepenen van Boydonck en voor Otto van Buren, heer te Arcen, ridder,
oorkondt Johan van Buren, ridder, broer van Otto, aan zijn vrouw Gertrude over te dragen de
oude hof te Schandelo (Schanle) met de tiend, waar Buese placht te wonen, als lijftochtsgoed.
Otto zegelt en namens richter en schepenen die geen zegel hebben zegelt Gerede de Vaicht en
Johan aan ghen Holt, schepenen van Geldern.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 10

402.

1377 juni 30 1)
Jan van Baexen Reinardzoon draagt zijn leengoed de tiend van Papenhoven te Grathem, met
cijnzen, beemden en weiden en laten op voor leenheer Willem, heer van Horn enz. t.b.v.
Henrick van Baexen Hinriczoon. Present: leenmannen Lenaert van Baexem en Gaedert die
Hane.
R.A. L., v. Moorsel nr. 313
R.A. Wetzlar 134
1) Jaarboek Weert 1992 p. 124 met datum 30 juli

403.

1377 augustus 7
Henricus, zoon van Henricus de Baexem verheft in Kuringen het leengoed dat Willem Proest,
ridder, had in Nedereppen, na transport door Willem, eerder bezit van Johannes van Reppen.
Kuringen; Leenhof C 41 f. 87

404.

1377 october 4
Herman van Lievendale, ridder, en Metze van Mirlair, echtelieden, zijn Arnold van
Wachtendonk de jonge, ridder, 300 gulden schuldig wegens geleend geld. Ze zullen
terugbetalen op St. Maarten 1378. Bij verzuim komen ze in herberg in Wachtendonk in
leisting. Is 14 dagen daarna nog niet betaald dan kan de schuldeiser de som bij lombaarden of
joden tegen (door schuldenaars te betalen) rente lenen, zonder dat ze uit leistingvermogen
gaan.
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Kleve-Mark, 1368-1394 nr. 93
404A. 1377 november 29 – december 8
Keizer Karel IV verblijft in Aken.
Böhmer
405.

1377 december 24
“in ’t jaer ons Heeren druysent dryhondert sevenentseventich op den heyligen Kersavent”.
Maria, hertogin van Gulik en Gelder, verklaart, dat aangezien de stad Nieuwstadt haar
gehuldigd heeft met toestemming van haar zoon Willem, hertog van Gelder en graaf van
Zutphen, zij de burgers van Nieuwstadt hun privileges heeft bevestigd. Medebezegelaars:
Willem, hertog van Gulik en Gelder, en Willem, hertog van Gelder en graaf van Zutphen.
Authentiek afschrift op papier, inv. nr. 951. Hof van Gelre te Venlo. Gedrukt in: G. Venner;
Een bevestiging van de rechten der stad Nieuwstadt en een beschrijving van haar grenzen. De
Maasgouw 89 (1970), 195-197

406.

1377 december 26
Willem, hertog van Gulik en Maria van Gelre, hertogin, geven Steven van Oerade het gemaal
in het kerspel Vlodrop (in Vlodrop, in Nedervlodrop Overvlodrop en Posterhoudt). Steven en
rechtopvolgers betalen daarvoor 12 malder koren (4 rogge, 4 gerst, 4 evene), half op St.
Margriet (10 juni) en Kerstmis. Daartoe heeft Steven molenban tegen voorwaarden in de akte
genoemd. Steven mag de molen bouwen op de Roer op de Molenkamp en griend beneden de
Roerbrug. Steven mag een steel slaan voor visvangst. Bij verlies van de watermolen mag
Steven een windmolen bouwen of een watermolen op de Geitstapperbeek of op
Geitstapperberg.
Oedenrade p. 54-55

407.

1377
Na de dood van Willem van Wevelinchoven wordt zijn zoon Frederik opvolger op de
burchten Wevelinchoven en Born (bij Brüggen). Frederik wordt in 1392 door Willem hertog
van Gelre en Gulik beleend met: Huis te Born binnen de gracht, de (mannen) te Bracht, laten,
smaltiend en cijnsen; Huis Grebben(vorst), de hof op de Valkart en de tol te Venlo, als
Gelderse lenen. De burcht Born is mogelijk verwoest in de langdurige vete tussen Frederik en
Frederik graaf van Meurs die duurde tot 1 april 1410.
Mackes; Born bij Brüggen II p. 41-42

408.

1378 februari 20
Op dagvaart te Dordrecht van raden en staden van Holland en Zeeland en Henegouwen wordt
besloten dat wie goederen koopt of verkoopt op de tollen van de graaf onder de hoogste
markt, die zijn Keulen en Venlo, poorter of niet, mag dat goed vertollen of verworven hebben
tegen de overeengekomen koopsom.
Dagvaarten nr. 400 d

409.

1378 maart 1
Willem VI heer van Horn sticht te Weert het wolweversambacht.
Jaarboek Weert 1992 p. 124
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410.

1378 maart 28
Walram van Valkenburg, heer van Born en Sittard, draagt burcht en land Ravenstein, Herpen
en Uden over aan zijn broer Reinold van Valkenburg, heer van Dalenbroek, onder
voorbehoud van leeftocht voor zijn vrouw Johanna van Chatillon op deze goederen.
Medezegelaars Rogier heer te Obbicht, Reynard van de Berghe, Arnold van Zievel, ridders,
en Deric van Haren, knape.
Kleve-Mark, 1368-1394 nr. 101

411.

1378 september 7
Goedart Houtman zal niets ondernemen tegen jonker Willem van Gulik, hertog van Gelre, op
straffe van trouweloos- en eerloosbaarheid.
Meer d’ Osen 37

412.

1378
Daniël van Eynenbergh belooft Heynrich en Jan van Baexen, gebroeders, hun pacht te
garanderen van de goederen Ensenbruych en Weert (nabij Maaseik).
R.A. Arnhem, Archief Waardenberg en Neerijnen inv. 2070

413.

1378/79
Rekening tol te Heusden.
Katelijn van Wissen (Wessem) 50 kazen stroomopwaarts; Jonxken van Roermond 3 korven
schelvis stroomopwaarts; Henneken die Joncker van Wessem 8 laken geverfd, 5 ongeverfd;
Gheryt uit Roermond 8 laken geverfd, 4 ongeverfd; Catelijn Ruufkenswijf Roermond 7 laken
geverfd; Hein Grim Roermond 10 laken geverfd, 3 ongeverfd; Louwereyns Roermond 7
laken geverfd, 10 kuip wede; Catelijn Didderixwijf Roermond 1 laken geverfd en
schapenkaas; Willem Roermond 2 laken geverfd; Henneken die Joncker Wessem 4 laken
geverfd; Reyner Wessem 2 kuip wede.
Niermeyer; bronnen Nedermaasgebied.

414.

1379 januari 9
Heinric Schenck van Nideggen, genaamd van Floersheim, verklaart dat het Huis te Afferden
met huidige en toekomstige bouwwerken en bevestigingen voor altijd een open huis van de
graven van Kleef is. De graaf mag van daar uit actie tegen een ieder ondernemen. Heinric
stelt als zekerheden en borgen de gebroeders Winand en Johan van dem Velde, Baers van
Bonyngen, Winrich van Vranckenem, Jacob van Byemsdyc en Heinric van Puyflick, knapen,
die zich verbinden bij nalatigheid van Heinric op vordering van de graaf naar Kleef te komen
en daar te blijven.
Kleve-Mark, 1368-1394 nr. 115

415.

1379 november 11
Wolter van Eyle, zoon van Sander van Eyle, ridder, en Drude, echtelieden, oorkonden dat zij
verkocht hebben aan Wilhem van Tyegelen hun recht op de tiend te Arcen, met kerkgift en
manschap, zoals Wilhem die van Wolter in leen hield. Wolter zal hem voor Kerstmis
volgende jaar een hulder leveren, bij verzuim mag Wilhem in Wolters’ huis wonen op
Wolters kosten. Wolter zal dan in handen van diens leenheer Arnd van Hoenpell het leen
t.b.v. Wilhem overgeven om Wilhem daarmee te belenen. Wolter zal Wilhem verder deswege
schadeloos houden. Heynric van Wyenhorst Everhardzoon staat borg.
G.A. Venlo, Arcen doos 28 nr. 159
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416.

1379-1389
In het Loonse leenregister van bisschop Arnold van Horn van Luik (1379-1389) komt geen
belening van Horn voor. Wel van andere Maaslandse lenen.
Het oude Land van Loon 1978 p. 53-185. Zie ook regesten nr. 349 en 479.

417.

1380 februari 14
Johan heer te Broekhuizen, ridder, Didderic van der Donck, Ziets van Briede, Didderic van
Oirlo (Oerle), Giselbrecht, zijn broer, Godart van den Bongarde, Peter, zijn broer, en Alart
Steyn van Bruechusen, knapen, oorkonden schuldig te zijn aan Baetse van der Hataart, non in
O.L.V. Munster te Roermond, 200 gouden rozenmoutons en daarvoor een jaarrente te betalen
van 25 gelijke moutons te Roermond. Bij wanbetaling komen ze in leisting te Roermond of
mag schuldeister verhalen bij de lombaard. Voor Giselbrecht van Oirlo, Peter van den
Bongarde en Alaert Steyn van Bruechusen, die geen zegel hebben, zegelen de Roermondse
schepenen Gerart van Tegelen en Didderic van den Grynde vidimus van de Roermondse
schepenen Didderic van den Grynde en Lambrecht Gade d.d. 1381 september 27.
Archief Kerckum (Borchgrave d’ Altena)

418.

1380 februari 29
Mechteld van Gelre verpandt (Huis en heerlijkheid) Schinnen voor 400 oude schilden aan
Lambert van Ghoor Daniel II zoon. In 1381 januari 18 wordt hij (is dan drost van Maaseik)
beleend met de halve heerlijkheid van Gebroken-Schinnen als Valkenburgs leen. In 1386
ontvangt hij van hertog Willem van Gulik en Maria van Gelre 600 gulden aflossing van pand.
Houden; Ghoor p. 315-316

419.

1380 augustus 2
Willem heer van Horn geeft Jan Pollart van Wessem 4 morgen heide bij Papenhoven omdat
Willem een gracht had doen graven door de erven van Pollart.
Meer d’Osen nr. 1

420.

1380 september 5 (Ravenstein)
Overeenkomst tussen Wenceslas van Bohemen, hertog van Brabant, en Willem van Gulik,
hertog van Gelre inzake tolrechten en de weduwegift van Maria van Brabant, hertoginweduwe van Reinald III, hertog van Gelre. Aanwezig o.a. de Gelderse raden: Reinald van
Valkenburg, heer van Born, Willem van Broekhuizen, Sander van Vossem, ridders.
Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XLIX p. 353-357.

421.

1380 november 11
Overlijdt Franco de Leiven. Met zijn vrouw liet hij na aan de pastoor van Kessel 1 vat rogge
’s jaars.
Jaargetijden parochie Kessel.

422.

1380 december 26*
op sente Stevensdach protomartiris.
Heinryc Kelner, richter, Coen van den Breidenwegen en Didderic Bobbelart, schepenen te
Maasniel en Nyel, verklaren dat Gade Krekel met toestemming van zijn echtgenote Teele aan
Harmann van der Netten en zijn echtgenote Lise heeft overgedragen twee bunder akkerland
gelegen te Asenrade. Zegelaar: Heinryc Kelner, richter.
Origineel op perkament, inv. nr. 136, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide
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*Kerststijl aangenomen.
423.

1380
Rekening van de Dordse tol, o.a. Gheraert Wouters (van Wessem) 2 lakens.
Niermeyer; bronnen Beneden-Maasgebied.

424.

ca. 1380 maart 5
Jaargetijde van Sibert van Kessel, ridder, en Katherine van Hulsberch, echtelieden. Rendeert
10 vat rogge uit een bunder akkers op Hingen van Godefridus de mirica alias Krieckel.
Jaargetijden parochie Kessel.

425.

1381 mei 8
Johan Trypart van Thorn, gehuwd met Nese, dochter van wijlen Vranck Roefs van Eyche,
geeft in erfpacht zijn huis aan de Pelserstraat te Maaseik aan Gisen Heinrixsoen Welters zoon
tegen 1 oud schild ’s jaars.
Archief parochie Maaseik

425A. 1381 juli 22
op sente Marien Magdalenendach
Vrydwint van den Eemskensrade, leenheer, Didderich van der Masen en Wyen van Rykel,
laten, verklaren dat Eva, dochter van Peter van der Masen, aan Peter van der Masen, haar
neef, heeft overgedragen haar aandeel in een huis dat zij van Willem Bruckers en zijn
echtgenote Katrinen kocht, tegen een lijfrente van twee malder rogge.
Bezegelaar: Wynric van Wildray.
Origineel op perkament, inv.nr. 49, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide
426.

1381 augustus 2
Frederik, aartsbisschop van Keulen, staat Arnold van Wachtendonk toe op de plaats Upper
Heyde bij Dieprode in het kerspel Geisseren een kapel met altaar en kerkhof te bouwen.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 127

427.

1381 augustus 31
Bernd van Egher, kanunnik te Luik, oorkondt dat hij Willem heer van Broekhuizen, ridder,
uit bijzondere vriendschap het erf en goed Wallach met hoge en lage justitie heeft
overgedragen. Berndt houdt levenslang daaruit een rente, verworven van de vrouwe van Loe.
Bernd vraagt de graaf van Kleef om Willem met het goed te belenen. (Later geven Jan van
Broekhuizen Segerzoon en Jan van Kessel van deze akte vidimus).
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 129

428.

1381 november 12
Adolf graaf van Kleef en leden van de Kleefse ridderschap stichten een “geselschap van den
gecken” en stellen daarvoor statuten vast.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 131

429.

1381/82
Hendrik van Wickrath doet rekening van het ambt Kriekenbeck en van Venlo en Viersen.
Viersener Urkundenbuch 119
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430.

1382 april 18
Willem heer van Horn en Altena geeft in leen aan Jan van Zijdewynde heer Janszoon een
viswater bij Veen.
R.A. Noord Brabant, Karth. klooster Hollandse Huis, inv. nr. 2, 1e deel fol. 1 verso

431.

1382 augustus 20
Arnold heer van Wachtendonk, ridder, en Aleid van Schoonvorst, echtelieden, vrouwe van
Wachtendonk en Dijck, oorkonden dat Arnolds vader, Arnold heer van Wachtendonk in de
stad Wachtendonk een kapel heeft gesticht voor het zieleheil van diens ouders en hemzelf met
toestemming van Reinald III hertog van Gelre en van wijlen Everhard pastoor van Wankum
in wiens parochie Wachtendonk ligt. Ten behoeve van de deservitor copellae schenken zij 22
morgen akkers in het kerspel Geisseren, een huis in de stad Wachtendonk, onder voorbehoud
van tiendrecht. Schepenen van Wachtendonk zegelen mede.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 141

432.

1382 november 2
des neesten sundages nae alreheiligendage
Arnolt heer te Wachtendonk zal de schuldbrief groot 600 moutons teruggeven aan Otto van
Buren, (ridder) en schepenen en land van Arcen indien zij deze schuld in termijnen aflossen.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 11

433.

1382 november 7
Willem van Gulik, hertog van Gelre, verleent de stad Goch tot wederroepen heffing van
weggeld in het ambt Goch op alle goederen zoals weggeld in de stad Goch wordt geheven.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 148

434.

1382 november 8
Willem van Horn en Altena is 1500 schilden geleend geld schuldig aan Nikolaas van der
Zevender, zijn neef, en zal hem niet ontzetten uit de ambten van kastelein, baljuw, dijkgraaf,
markt en tol van Altena en rentmeesterschap van Monnikenland. Bevestigd voor hertog
Albrecht, graaf van Holland.
J.C. Kort; Archief Graven van Holland 69

435.

1382 november 30
op sente andreasdach in den wynter
Wyen van Rykel, ambtman en leenheer van Heinric van Erstzersbach, Mathyes op den Over
van Kessel en Gabel Steylpart, laten van Heinric van Erstzersbach, verklaren dat Heyn van
Nederhoven en zijn echtgenote Kuna aan Peter van der Masen en zijn tante Eva hebben
overgedragen een grondrente van twee malder rogge ten laste van vier bunder land gelegen te
Offenbec in het Wornveld in het kerspel van Beesel. Zegelaar: Mathyes op den Over van
Kessel.
Origineel op perkament, inv. nr. 50, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

436.

1382
Kooplieden van de Kleefse steden Grieth en Duisburg klagen bij ruwaard Albrecht van
Holland en hertog Willem van Gelre dat Willem VI van Horn en de heer van Arkel hen op
Hollands en Gelders gebied beroofd hebben. Arkel en Horn worden tot de orde geroepen.
69

Horn, Alkmaar, Weert 1992 p. 125
437.

1382/83
De onderzaten van het ambt Kriekenbeck brengen 600 oude schilden bede op voor (vrijlating
van hun ambtman en rentmeester Hendrik van Wickrath) toen die in strijd kwam met de heren
van Alpen nabij Grefrath.
Viersener Urkundenbuch 121

438.

1383 april 9
Rembolt Esel oorkondt dat Gerard jongheer te Dijck, wiens onderdaan hij is, het geschil
tussen hem en Arnold heer van Wachtendonk, oom van Gerard, heeft bijgelegd.
- Rembolt zal uit zijn Huis Neuenhoven met voorburcht niets ondernemen tegen Arnold en
diens vrouw Aleid van Schoonvorst, vrouwe van Wachtendonk en Dijck, of hun land,
lieden en knechten.
- Die van Wachtendonk mogen zich in geval van nood van het Huis bedienen, uitgezonderd
tegen de hertog van Gulik en Gelre, van wie Rembold het Huis in leen houdt, en
uitgezonderd tegen Gerard heer van Dijck. Medezegelaars o.a. Gerard heer van Dijck en
Rembolds broer Johan Esel genaamd Boff.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 155

439.

1383
(De ambt van Camp) bevestigt het begijnhof van Roermond (in zijn rechten en bezit).
Guillon 433; koper Bloemendaal 3,--

440.

1384 januari 6
Theodoricus genaamd Lupus stelt een heide in Heythuysen als onderpand voor eventuele
schade die de Kaulieten van derden ondervinden wegens eerder door hem aan St.
Elisabethsdal afgestane heidegrond. Zegelaars: Jacobus Heynsken, investitus van de kerk van
Arcen en Franco de Stoer, priester van het bisdom Luik.
St. Elisabethsdal 63

441.

1384 december 20
Wine van Rijkel, Duderych van der Maesen, Jacob van den Bosche, Wilhem van
Cruytsberghe, Henken Beckenzoon en Johan op Hout, schepenen te Beesel, verklaren dat
Harman Laemenzoon aen ghenen Loe en Heilewijch aan Heinrich Heiden en Aleit een
grondrente van drie malder rogge hebben overgedragen ten laste van een perceel genaamd
Berghenacker, een Vuersenacker gelegen opten Steghen en een perceel gelegen tegen den
Loe, allen gelegen binnen de gemeente Tegelen. Bezegelaar: Johan Peut, ambtman in het land
van Montfort.
Kruisheren Venlo, inv. nr. 137, met het zegel van Johan Peut; afschrift op papier in inv. nr.
214, f. 138v.-139.

442.

1385 april 11 (Cambrai)
Willem VI heer van Horn, eerste medezegelaar namens (de edelen van) Holland van de
huwelijkse voorwaarden gesloten door Albrecht, hertog, ruwaard van Henegouwen en
Holland etc. en Margaretha, echtelieden, en de hertog en hertogin van Bourgondië over het
huwelijk van Willem, oudste zoon van Albrecht etc. en Margaretha, oudste dochter van
Bourgondië.
Dagvaarten nr. 430
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443.

1385 mei 3
Johan van Boedberg Johanszoon en Hagen van Werlebroec verklaren dat Reinald heer te
Schoonvorst en Sichem en Arnold heer van Wachtendonk alle schaden hebben vergoed die zij
geleden hebben door wijlen Arnold heer te Wachtendonk en in het bijzonder in de oorlog
tussen wijlen Arnold en Frederik aartsbisschop van Keulen.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 173

443A. 1385 augustus 23
in virgilia beati bartholomei apostoli
De schepenen van Kempen verklaren dat Arnolt van Hulse, ridder, zoon van wijlen heer
Godarts, ridder, verklaart schuldig te zijn aan zijn neef Walraven van Smalbroick 500 oude
gouden schilden. Medebezegelaar: Arnolt van Hulse.

444.

Origineel op perkament, inv.nr. 101, met zegel van de oorkonders en medebezegelaar.
Afschrift op papier, inv.nr. 491. Mariaweide
1385 december 2
Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, schrijft de heer van Horn en Altena
namens de hertog van Gelre om de knecht van Johan Wissem, die gevangen zit bij de
ambtman van Horn, vrij te laten.
Bijdr. en Meded. Gelre V p. 307

445.

1385 december 22
Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, schrijft Frederik graaf van Meurs dat
Frederik schade heeft toegebracht aan Otto heer van Arcen, Gelders onderdaan, die vergoed
moet worden. Rappel op 2-1-1386 en 22-1-1386.
Bijdr. en Meded. Gelre V p. 310, 314, 319

446.

1385
Stadsrekening Aken; uitgaven:
- heren Johan van Kenswilre ind heren Slabbart 2 (veerdel?) wijn 2x en later nog diverse
malen
deme boede van Ruyrmunde 2 (veerdel?) wijn
heer Johanne van Kessel 2
deme boede van Ruyrmunde 2 (in december)
manleen aan Johan van Kenswylre 50 mark
Laurent p. 296-355

447.

1386 januari 12
Voor schepenen van Wessem geeft 1386 januari 22
Steyn Rutten dochter van der Smeissen voor 6 malder rogge ’s jaars ¼ van de hof ter Vort in
erfpacht aan Henken van der Vort.
Meer d’ Osen nr. 2

448.

1386 januari 22
Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, draagt Sander van Vossem, ambtman te
Stralen op, bescherming te geven aan Otto heer van Arcen tegen (Frederik graaf van) Meurs.
Idem aan Johan van den Velde, drost te Geldern. Idem aan Sander van Codinchoven,
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ambtman te Goch. Idem draagt die ambtman op het ambt Goch in staat van verdediging te
brengen.
Bijdragen en Mededelingen Gelre V p. 319-321
449.

1386 februari 15
Alart heer van Buren en Bendichem, bewaarder van Gelre en Zutphen beschrijft de heer van
Bergh en Bylandt naar Nijmegen om over zaken van de hertog te spreken. Idem de heren van
Batenburg, de heer van Weerdenbergh, de heer van Amersoyen, Willem van Druten, Kodken
van Zellar, Aernt van den Gruythuys en burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond,
Nijmegen, Zutphen en Arnhem en Johan van den Velde, (ridder).
Bijdragen en Mededelingen Gelre V p. 327

450.

1386 februari 16
Willem van den Berg, heer van Bylandt, en zijn zoon Frederik verkopen slot en heerlijheid
Grebben (Grubbenvorst) aan Frederik heer van Wevelinghoven. De koop is in termijnen, de
laatste in 1390, betaald.
Castellogica 1995-1 p. 160-161 (Ned. Kastelenstichting)

451.

1386 februari 17
Adolf graaf van Kleef bepaalt t.b.v. het wolleambt van Kalkar dat niemand die in de
stadsvrijheid woont vreemd gewand mag halen, kopen of ruilen zonder evenveel geverfd
doek van Kalkar te kopen of binnen zekere tijd door de stad of door het wolleambt te
bestemmen tijd, op verbeurte van 5 mark.
Hansen; Goch p. 104

452.

1386 februari 22
tot Nijmegen
Alard heer van Buren etc., bewaarder van Gelre en Zutphen schrijft burgemeesteren,
schepenen en raad en gemene stad Roermond dat ’s hertogen tol van Ravestein verlegd is
naar Heerwaarden.
Bijdragen en Mededelingen Gelre V p. 330

453.

1386 maart 12
Alard heer van Buren etc., bewaarder van Gelre en Zutphen schrijft burgemeesteren,
schepenen en raad van Roermond op hun brief dat de burgers zowel te Ravestein als te
Heerwaarden tol moeten betalen. Hij zal dat pogen te keren.
Bijdragen en Mededelingen Gelre V p. 339

454.

1386 april 1
Heinric Schenk van Nydeggen, ridder, verklaart dat Griete, dochter van Johan van
Homersum, hem niets meer schuldig is. (horigvrij gemaakt).
Hansen; Goch p. 87

454A. 1386 april 11
Arnt van Broijchusen verkoopt 3 goudguldens jaarrente en verpandt daarvoor 17 morgen
beemden in de Baerendunk bij Neersdom.
Hansen; Kempen blz. 13
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454B. 1386 mei 11
Walraven van Smalbroich verkoopt aan Goswin, zoon van wijlen Goswin Spede, pastoor te
Hüls, een rente van 4½ solidi en 10½ solidi
Hansen; Kempen blz. 13-14
455.

1386 mei 27
des neisten sondaige na sent Urbanusdach der heyligen paiss
Godert van Lone, heer, en Philippa van Gulic, vrouwe te Heysberch, Reynalt van
Valkenborgh, heer te Borne en te Sittart en te Susteren, Symon, oudste zoon van de graaf van
Salme, Gielys van den Horeck, ridder, Johan van Heynsbergh genaamd Domsdale, ridder,
Conradus van Berge, pastoor te Nyel, Everard van Liecke, Johan van Liec Stevensson, Rogier
Leroede, Johannes van Bachgem en Heinken Kelner, burgers te Ruremunde, burgemeesteren,
schepenen en gehele gemeente van Heynsberg met toebehoren: Dridmen, Pursele, Brakele,
voor die Hage, Kerke en Kempen, schepenen en gehele gemeente van Geylenkerken met
toebehoren: Tienen, Vadric, burgemeesteren en schepenen en gehele gemeente van Sittard en
van Susteren, oorkonden een schuld te hebben aan Johannes van Montefia, Obertine, zijn
broer, en Anthonis van Montefia Garnyerszoon, hun neef, of hun nakomelingen of toonder
dezes een som van 5127 rozenmoettons, te leveren in de stad Aken of in de stad Roermond
’s jaars 400 gelijke munt in halfjaarlijkse termijnen. Bij verzuim geldt een boete van 4 gelijke
munt per dag, zonder meer aan schuldeisers uit te keren. Bij verzuim en op verzoek van de
schuldeisers zullen de heer en vrouwe van Heynsberg, de heer van Born en Sittart, Johan van
Loen, zoon van Heynsberg, en Simon, oudste zoon van de graaf van Salme, ieder met drie
goede mannen en vier paarden of een welgeboren man met drie mannen en vier paarden en de
andere ridders en de pastoor met één knecht en twee paarden, voor de stad Heynsberg c.a.
vier burgers met vier paarden, voor de stad Sittart vier man en vier paarden, voor die van
Geylenkerken c.a. twee man met twee paarden, voor Susteren twee man en twee paarden te
Aken of Roermond in openbare herberg in leisting gaan waarheen de schuldeisers twee
mannen met paarden mogen zenden als wardeinslieden die de leisting beschermen.
Schuldenaars verbinden al hun goederen. De hoofdsom is losbaar met 4400 gelijke munt.
Schuldenaars zegelen, idem de steden Heinsberg, Geylenkerken, Sittart en Susteren. Bij het
zegelen zijn aanwezig geweest: Johan Averecht, Gierart van Tiegelen, Diederich van den
Grinde en Johan van Wissem, schepenen te Roermond, die het “gededingd” hebben en
getuigen en zegelen.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; Herrschaft Heinsberg nr. 456

456.

1386 juni
Ruwaard Albrecht van Holland etc. zendt brieven aan de 4 Gelderse hoofdsteden (o.a.
Roermond) en aan Willem VI heer van Horn inzake een geschil met de hertog van Gelre over
de gevangenname van de kastelein van Loevestein.
Horn, Altena, Weert 1992 p. 127

457.

1386 september 9
Na vonnis van leenmannen van Zuid-Holland wordt Willem VI uit het leen Altena ontzet
t.b.v. Albrecht ruwaard van Holland.
Horn, Altena, Weert 1992 p. 126-127
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458.

1387 april 26
Overlijdt Johannes Schalbart van Eyck en echtgenote. Schonk 2 malder rogge ’s jaars, te
verdelen: de armen ½ malder, de pastoor 2/3 vat, de koster ½ vat, altaar van St. Michael 2 vat
en de rest voor de kerkfabriek voor kaarsen etc.
Jaargetijden parochie Kessel

459.

1387 mei
Hollandse troepen belegeren het slot Altena dat bezet wordt gehouden door een bezetting van
Willem VI heer van Horn. Op 22 mei volgt een bestand tot midden augustus.
Horn, Altena, Weert 1992 p. 129

460.

1387 juli 18
in die sancti Arnulphi
Willem van Gulik, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, verklaart dat hij aan Wemmer,
heer van Cuyck, het recht verleend heeft, dat de burgers van Grave tolvrijdom zullen genieten
op zijn water- en landtollen.
Hoofdgerecht Roermond nr. 132 proces nr. 753

461.

1387 october 14
Overeenkomst tussen Willem van Gulik, hertog van Gelre, en Adolf graaf van Kleef. O.a. het
Huis Afferden zal graaf Adolf nog 6 weken na datum dezes behouden. In die tijd mag hij het
afbreken of overgeven aan Schenk van Nideggen. Als hertog Willem na die 6 weken het Huis
verovert zal de graaf neutraal zijn, wat ook de hertog met dat Huis doen zal. Indien het tot
vete met die van Schenk komt zullen Willem en Adolf elkaar bijstaan.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 201

462.

1387 november 17 (’s Gravenhage)
Op datum ut supra zal aldaar een dagvaart gehouden worden door de ruwaard van Holland en
diens raad en de steden. Punten van beraadslaging: o.a. “eerst van den here van Hoerne”. etc.
Dagvaarten 456

463.

1387 december 12
Godaert van Wylick Janszoon verklaart van Johan van Buren en Geertrude, echtelieden, niet
meer te zullen eisen dan 270 oude grote schilden van het ouderlijk erfdeel van zijn vrouw
Jutte, dochter van Geertrude en haar eerste man Heynric Rost van Crekenbeke.
R.A.L., Charters Arcen

464.

1387 december 23
Gerart van Buicholte geeft zijn zuster Aleyde aan Reynard van den Hamme ten huwelijk en
doteert haar met 600 oude gouden schilden ten laste van het land Horn. Reynard brengt in zijn
hof te Hamme in kerspel Juchen. Zegelaars namens Gerart: Wilhelm van den Elsen, deken te
Wassenberg, Herman van Buicholte; namens Reynard: Johan van Harft en Wimmas van
Berche.
R.A.L. Fam. arch. Bocholt N. 29
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465.

1388 februari 2
Hertog Willem van Gulik en Gelre draagt aan de lombaard Peter van Casteill en Aleyt van
Oss, echtelieden, zijn lombaardenhuis te Dülken voor 12 jaren onder zekere voorwaarden o.a.
dat ze geen schuldbrieven ten gunste van Johan van Montefia, lombaard in Roermond,
verwerven, welke recht de hertog voor zich houdt.
Viersener Urkundenbuch 134

466.

1388 mei 3
Schepenen van wetten oorkonden onder hun zegel dat voor hen Dieric van Pellant, ridder,
afstand doet van alle goederen van de graaf van Kleef.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 212

467.

1388
Emont van Koedinchaven sneuvelt voor de poorten van Roermond in de strijd tegen de
Brabanders en Fransen. Hij was gewond door een pijl of projectiel en kort daarna overleden.
De hertog van Gelre laat hem begraven bij de Minderbroeders en schonk 25 gulden voor het
doen van missen.
Nijsten; Hof van Gelre p. 243

468.

1388
De inwoners van Roermond zijn gedwongen hun parochiekerk buiten de muren af te breken.
Ze lag binnen schietbereik van Franse en Luikse troepen. Na de belegering begint Roermond
met de bouw van een nieuwe parochiekerk. Hertog Willem van Gelre schenkt 100 guldens
voor die bouw “want die alde kircke buten in (op) en de omme mijnslieven heren orlochs
wille mitten fransoys affgebrocken en wart”.
Nijsten; Hof van Gelre p. 278

469.

1389 mei 30
Voor schepenen van Roermond draagt Nijse, zuster van Tijs Knoyps, over aan Bernard, zoon
van wijlen Heyn Gyncken en Aleyd, een erfrente van 9 schellingen ten laste van het huis van
Curstken Meelre bij het Predikherenhuis in de Munsterstraat.
Venner; charters nr. 8

470.

1389 juni 12
Frederik aartsbisschop van Keulen, apostolisch legaat, verklaart dat Otto van Buren,
“scholaris” geschikt is als kanunnik.
G.A. Venlo, Kasteel Arcen doos 24 nr. 12a

471.

1389 juli 25
Voor schepenen van Maasniel ruilen Sybrecht Herkenbosch en vrouw 8 morgen land bij de
Maas met Dederyc man en vrouw tegen een land genaamd de krayenpole.
Dalenbroek nr. 791

472.

1389 november 8
des neesten maendaechs na sent leonartzdach confessoris
Henrijc Kelner, richter, Heinken Tysson en Rutgher van Merhem, schepenen te Herten,
verklaren dat Geraert Karys, schoonzoon van Henrixson uit ingher Oe, en zijn echtgenote
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Nese een halve beemd land gelegen te Herten mede als onderpand hebben gesteld voor een
grondrente van twee Franse schilden en een Gelderse gulden.
Origineel op perkament, inv. nr. 661, met het zegel van Henrijc Kelner. Mariaweide
473.

1390 februari 9
gudendage neiss nae sent agathendaghe
Sander van Eyle Wolterszoon oorkondt Wilhm van Tieghelen en diens erfgenamen niet te
storen in diens bezit van tiend en kerkgift te Arcen, die van oorkonder leenroerig is.
Medezegelaars en getuigen: Eylbrecht en Seger van Kedincheym.
G.A. Venlo, Kasteel Arcen doos 28 nr. 159. Auth. afschr. van Petrus Boede van Heynsberg,
openbaar notaris.

474.

1390 juli 9
zaterdachs vur sint margrietendach der heylgher joffrouw Karel van Hoenzeler, zoon van
wijlen Herman van Hoenzeler, ridder, geeft vrede aan Johan van Bueren, zoon van wijlen
Johan van Buren, ridder, op te zeggen met termijn van 4 dagen op het open huis te Arcen
waaruit Johan is gestorven.
G.A. Venlo, Kasteel Arcen doos 24 nr. 12B

475.

1390 september 3
op st. gregoriusdach
Henrich van der Voirt en Hadwich, echtelieden, en Godert hun zoon verkopen erfpacht van
14 malder rogge Venlose maat uit hun hof tegen Hemenraedt onder Baarlo aan Johan van
Lom Dirkzoon burger te Venlo en Elisabeth, echtelieden.
Hoofdger. Roermond 485 procesnr. 3162

476.

1390 september 6
des anderen daeghz na onzer liever vrouwen dage nativitatis
Johan van Kessel, ridder, en zijn zoon Mathijs, verklaren dat zij aan Heinrich Essenmecker en
zijn echtgenote Hille, burgers van Roermond, hebben overgedragen een grondrente van zes
malder rogge ten laste van Klein Marisgoed gelegen te Helden.
Afschrift op papier, inv. 90, Mariaweide

477.

1390 october 31
Nicolas de Jardin, abt van St. Jacob te Luik, beschermer der goederen en rechten van het
kapittel van St. Lambert, doet uitspraak in het geschil tussen dat kapittel en Willem heer van
Horn, ridder, over de heerlijkheden Neeritter en Heel, bezit van de kerk van Luik, waarvan
Willem zekere rechten heeft geusurpeerd, hoewel hij er slechts voogd was. Procureur van het
kapittel was Godfried van Weert en Jan genaamd Rivo van Weert.
R.A. Luik, St. Lambert. Horn, Altena, Weert 1992 p. 129, Bormans/Schoolmeesters p. 154 nr.
816

478.

1390
De schepenen en de gemeenten van Gruitrode, Neeroeteren en Opitter besluiten onder elkaar
de Gruitroderheide als hun eigendom te beschouwen; ze geven de grenzen van die heide aan.
Grauwels III nr. 1674
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479.

1390
Jan van Holland, elect van Luik, beleent Willem VI heer van Horn met Horn en Kortessem.
Jaarboek Weert 1992, p. 129
N.B.: Eerste belening van Horn(?), zie ook regestnummers 349 en 416.

480.

1390-1677
In R.A. Hasselt in archief Leenzaal van Kuringen een omslag “stukken betreffende de
Leenzaal van Horn, 1390-1677(inv.nr. 423)

481.

1391 januari 12 (Rheinberg)
Arnold van Wachtendonck, heer van Wachtendonck, zal de burcht te Wachtendonck houden
als open huis voor de aartsbisschop van Keulen. Getuigen o.a. Engelbert van Orsbeck, ridder,
Rutger van Alpen, Tilgin van Brempt, Heinrich Spede, de zoon van Johan Spede en Rutger
van Eyll genaamd Grubkin.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 6

482.

1391 februari 2
Adolf, graaf, en Margaretha, gravin van Kleef, verklaren hun oudste zoon Adolf als
erfgenaam in alle rechten aan het Huis Kriekenbeke gezet te hebben, die ze volgens uitspraak
van Johan van Honselaer genaamd van den Velde, ridder, daar aan hebben.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 251

483.

1391 mei 9
Huwelijkse voorwaarden tussen Carsilis, oudste zoon van Carsilis van Palant, heer van
Breidenbend, en Catharina, oudste dochter van Conrard van Schoonvorst, heer te Elsloo en
Sittard. Zegelaars: bruidegom en zijn vader, (Willem) hertog van Gulik en Gelre, Arnold van
Rysch…., kanunnik van Aken, Hendrik heer te Gronsveld, Hendrik van Hückelhoven, schout
te Eschweiler, Johan van Kyntzwilre, ridder, Werner van Wiede…., Johan van Eynenburg en
Johan van Eupen.
Archief Salm-Salm Anholt lade 69-1

484.

1391
Reynalt van Gulick en Gelre en heer van Munstereifel*, verklaart dat Johan van Kessel, ten
overstaan van de leenmannen van de heerlijkheid Kessel, aan Arnold Neutken van Roermond
en zijn echtgenote Lise heeft overgedragen de hof groit Marijs te Helden. Medezegelaars:
Otto van Holtmolen en Rutger van Brede, leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 91, met de zegels van de oorkonder en medezegelaars.
Mariaweide
* Het ambt Kessel behoorde tot de dotatie van Reynalt, 2e zoon van Willem hertog van Gulik
en Maria van Gelre.

485.

1391
Herman van Lievendale, ridder, geeft de aartsbisschop van Keulen kwijting voor 486 gulden
en voor 50 gulden, ter delging van een schuld van 800 gulden aan Herman. Idem voor 131
gld. en 131 gld.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 126-128
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486.

1391
Gerrit van Baersdonck heeft een gedeelte van de heerlijkheid Grubbenvorst; dat gedeelte gaat
voortaan Baersdonck heten.
Dilz; Grubbenvorst p. 259

487.

1392 mei 2
66 goudguldens zijn gelijk aan 1 keuls gewichtsmark puur goud. Eén goudgulden is dus 3.38
gram en met 10% zilverlegering. Dus 3.72 gram.
Kleve-Mark 1368-1394 p. 177

488.

1392 mei 12
Frederik graaf van Meurs bevestigt de rechten en vrijheden van Kempen nadat de
aartsbisschop van Keulen hem voor 10.000 cijnsguldens stad en ambt Kempen heeft verpand.
1)
Hansen; Kempen blz. 66
1) in 1396 opnieuw verpand (of pandsom verhoogd?) voor 17.000 guldens. (zie regest 517)

489.

1392 juni 8
Johanna van Hülhoven en haar man Wilhelm van Vlatten verkopen aan Johan van Loon, zoon
te Heinsberg, heer te Dalenbroek de grondheerlijkheid Hülhoven (voor de poorten van
Heinsberg) bestaande uit hof, en het gehele bos van Hülhoven.
Mannbuch Heinsberg pag. 29

490.

1392 juni 16
Johan, heer te Rheydt, verklaart aan Adolf graaf van Kleef 1200 overlandse cijnsguldens
schuldig te zijn. Hij zal binnen 5 weken daarvoor borgen stellen en op pinksteren 1393
betalen. Bij verzuim zal hij na de 5 weken met 7 (leen?)mannen en 8 paarden in Kalkar
komen als gevangene van de graaf. Johan zal binnen 8 dagen alle schietwapens (steenbussen,
donrebussen, kruet, armborste und pijle ind alle geschot) naar Monterberg brengen en
uitleveren, met de gereedschappen, daarbij behorende, zoals aangetroffen op het Huis Rheydt
toen Johan dat weer overnam. Medezegelaars: Scheiffard van Merode, heer te Hemmersbach,
zijn zwager, en Johan heer te Reifferscheid en Bedburg, zijn neef.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 282

491.

1392 juli 28
De aartsbisschop van Keulen beleent Johan van Lievendale met 1/3 van het gerecht van Well
aan de Maas, na dode van Johan van Mirlaer, ridder, broer van zijn moeder. Verder met de
helft van de burcht in Well en de helft van de windmolen aldaar.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 274

492.

1392 september 8
Sander van Eyle beleent Johan van Eyle genaamd Op Gastendonck met Bloemartsgoed en 8½
morgen land genaamd Schuerkensland. Medezegelaar Johan van Assel (leenman).
Kasteel Rechteren, regest 68
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493.

1392 september 29
Voor schepenen van Straelen verkopen Matthias der Gruyter en Bela, echtelieden, hun
levenslang recht op de gruit te Stralen aan Johan Spede en Mese, die een dochter is van
Heynric Gruyter.
Wissen

494.

1392 october 2
Gerard heer te Dijck oorkondt aan zijn broer Arnold heer van Wachtendonk of toonder dezes
12.000 oude gouden schilden schuldig te zijn die hij voorheen schuldig was aab Arnolds
vader Arnold, stiefvader van Gerard. Wegens deze schuld keert Gerard aan Arnold uit de
erfenis van zijn moeder Adelheid van Schoonvorst, vroiuwe van Dijck en Wachtendonk, zijn
de medegave uit haar huwelijk met Konrad heer te Dijck, vader van Gerard, verder enz.
Medezegelaars: Arnold van Hoemen, burggraaf te Odenkirchen, Rutger van Velmerthem,
Johan heer te Rheydt en de schepenen van Dijck.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 288

495.

1392 november 22
Johan heer te Rheydt wordt op zekere voorwaarden leenman van de aartsbisschop van
Keulen voor 50 gulden uit de tol te Zons ’s jaars. Het leen is opzegbaar. Medezegelaars o.a.
Hendrik voogd van Neersen en Godart burggraaf van Drachenfels, ridders.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 329

496.

1392
Goswin van Honselaer kwiteert de aartsbisschop van Keulen voor 52 rijnsguldens wegens
verlies van een hengst in de oorlog tegen Kleef en Mark.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 365

497.

1393 mei 8
Willem van Gulik, hertog van Gelre, sluit een verbond met de stad Keulen tegen de
aartsbisschop van Keulen. Hij levert 100 “gleven” Keulen betaalt hem binnen één maand
10.000 zware goudguldens en 20.000 op termijn. Medezegelaars o.a.: Johan van Honselaer
genaamd van dem Velde, ridder, en Elbrecht van Eyll Everhardszoon.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 459

498.

1393 juli 30
Willem van Gulik, hertog van Gelre keurt een ruil goed tussen het klooster Grafenthal en
Heinric van der Straten, ridder. Heinric verwerft: - de watermolenplaats te Wemde; Het
klooster verwerft: - de hof Kleynen Keylar met diverse landerijen en graanrenten. Getuigen
o.a. Heinric van Wyckrath, ridder, Johan van den Velde, ridder, raden.
Wissen

499.

1393 augustus 29
Herman van Eyl verklaart het Huis Eyl met voorburchten en alle versterkingen, bestaand en
nog te maken, van Adolf graaf van Kleef in leen te hebben ontvangen als open huis van
Kleef. Bij geschillen tussen Herman en een onderdaan van Kleef zal Herman 6 weken lang
zijn recht vorderen bij de graaf.
Kleve-Mark 1368-1394 nr. 307
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500.

1393 october 31
Huwelijkse voorwaarden tussen Rabold van Brempt en Jule Slabbert van Kenswylre.
Huwelijksgoed is een erf te Vlodrop.
Geysteren p. 25

501.

1394 februari 25
Ruelman van Arendael zal zijn oom Heynric van Arendael, ridder, en Johan van Berenbruec
schadeloos houden wegens voor 50 rijnsguldens borg staan bij Hemken Boegel.
Wissen

502.

1394 april 4
Reines van Holthausen en Isabella van Krickenbeck, echtelieden, erfpachten van Frederik van
Wevelinghoven, heer te Grubbenvorst, en van Gerard van Baersdonk, medeheer te
Grubbenvorst van 2 hoven tussen Wijtfelde en Melderslo-er veld tegen 6 malder rogge ’s
jaars te leveren aan de kerk van Grubbenvorst.
Heimatbuch Viersen 1994 p. 54

502A. 1394 october 22
Voor Henric van Kedijchem, voogd en richter, en schepenen van Geldernland dragen Dideric
Kijvit en Aleit, echtelieden, over aan Sander van Koedijchaven hun lijftocht op de hof
Koedijchaven bij Nieukerk alsmede de daarbij behorende laten genaamd Wolfsgoed,
Stuermansgoed, Ottengoed, Iwaensgoed en Colengoed met gewin, gewerf en verval.
Wissen
502B. 1394 december 31
Vriendschapsverdrag tussen Willem hertog van Gelre en Gulik en Adolf graaf van Kleef
gedurende beider leven. O.a. indien Reinald, broer van Willem, het verdrag niet aanneemt, en
vijand wordt van de graaf van Kleef, zal Willem neutraal blijven.
Mede begrepen in het verdrag is de nog minderjarige Gerard van Kleef, broer van Adolf.
Over en weer afspraken over inlossing van Emmerich, slot Zevenaar, de Liemers. Er is een
college van scheidslieden. Overman daarvan is Heinric van Wickrath.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 10
503.

1394
Godfried Spede van Rangenfeld kwiteert aartsbisschop Frederik van Keulen voor 28 gulden,
ontvangen uit handen van Tilman van Brempt, wegens verlies van een paard in de oorlog
tegen die van (Kleef en) Mark.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 756

504.

1394-1523-1
Kleefs leen “die Pleide”, zijnde een waard langs de Rijn bij Huusen (Huissen).
16-2-1394 verheven door Derick van Vlodrop t.b.v. zijn moeder Agnese, vrouwe van
Vlodrop.
28-12-1398 Rutger van Vlodrop onder voorbehoud van toestemming van zijn broer Derick.
29-1-1419 lijfocht voor Elsbe van Wachtendonck, vrouw van Rutger van Vlodrop.
7-11-1445 Willem van Goor na dode Rutger van Vlodrop.
19-5-1451 lijftocht voor Bele van Obbendorpe, vrouw van Willem van Goer.
18-2-1461 Derick van Bronchorst en Batenburg ghuwd met Elysbeten van Ghoir,
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dochter van Willem.
21-3-1471 Johan van Moinfort, ridder.
16-10-1495 Goedert van Draichfelt als man van Elizabeth van Monfort, dochter van Johan.
21-11-1500 belast met 42 enkele goudguldens ’s jaars t.b.v. Steven van Wilack, ridder.
25-4-1513 Wilhem van Kessel t.b.v. Elisabeth van Montfort, weduwe Draeckfelt, en haar
kinderen.
25-10-1523 Wilhelm van Vlodrop t.b.v. Elisabeth van Montfort.
Die Lehnregister des Herzogtums Kleve p. 476-477
505.

1395 maart 18
Heynric van der Straten, ridder, zal Johan van Berenbruke schadeloos houden wegens borg
staan voor 6x50 guldens bij Rutger Tengnagel van Sandwic.
Wissen

506.

1395 juni 24
Margaretha van Aemstellle zal Sander van Kodynchaven, ridder, en Johan van Berenbrueck,
knape, en Geerloch Heyginc schadeloos houden wegens borg staan bij Steven van den Eeger
om hem een Gelders leen te leveren of anders 200 oude Gelderse schilden.
Wissen

507.

1395 juni 30
Sander van Kodynchaven, ridder, zal Johan van Berenbroke schadeloos houden wegens
borgstaan bij Philip van der Steenhorst voor 418 rijnsguldens.
Wissen

508.

1395 juli 6
Op andach sent peters en de pauwelsdach apostelen.
Johan van Kessel, ridder, Mathijs van Kessel zijn zoon, en Henric van Baerle verklaren, dat
aangezien Johan van Kessel aan Arnold Neutken en zijn echtgenote Lise, burgers van
Roermond, heeft overgedragen de hof genaamd groet Maris, gelegen in het kerspel van
Helden, zij vrijwaring verlenen wegens aanspraken tot een jaar na de dood van Johan van
Kessel.
Origineel op perkament, inv. nr. 92, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

509.

1395 juli 6
Ruelman van Arendael, ridder, heer van Well, zal Johan van Berenbruecke schadeloos
houden wegens borg staan bij Henken Schendkens voor 42 gulden.
Wissen

510.

1395 juli 27
Aartsbisschop Frederik van Keulen schrijft aan vorsten en steden, o.a. Roermond, over zijn
geschil met Willem van Gulik, hertog van Gelre, inzake de erfenis van diens ouders.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 848

511.

1395 augustus 1
Herman, heer te Lievendael, oorkondt dat hij vroeger met toestemming van zijn thans
overleden vrouw Mechtilt van Mirlaer zijn burcht Lievendael te Wevelinghoven aan
aartsbisschop Kuno van Trier als momber van Keulen als open huis in leen heeft opgedragen
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en terug ontvangen volgens oorkonde 21 februari 1370. Later heeft hij vernomen dat het goed
van het graafschap Hülchrath zou afhangen. Hij draagt het echter op aan de aartsbisschop.
Verder draagt hij in leen op de heerlijkheid Kerpen, allodiaal, gekocht van Diederik van
Kerpen, heer te Warsberg, gelegen te Wevelinghoven en ontvangt het terug in leen naar
leenrecht van Hochstaden. De aartsbisschop heeft hem daarvoor 1000 rijnsguldens gegeven
waarvoor een rente dient uit de goederen van de aartsbisschop te Wevelinghoven. De rente is
losbaar met 1000.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 852
512.

1395 augustus 10 Kempen
Op verzoek van Hendrik Schenck van Nideggen beleent de aartsbisschop van Keulen zijn
zoon Winand Schenck van Nideggen* met 2/3 van de heerlijkheid Afferden.
Getuige o.a. Tilman van Brempt.
Regesten Erzbischöfe Köln X nr. 857
*) Gehuwd met Aleidis van Bellinghoven

513.

1395-1396
(Namens de graaf van Holland) betaald aan de voogd van Roermond wat de graaf hem
schuldig is wegens een manlaan jaarlijks 30 sch. gr = 3 lb. gr.
RGP 239 blz. 674

514.

1396 januari 26
den nesten gudensdach na conversione sancti pauli
Voor richter en schepenen te wetten verkopen Johan van Rade en Freddze van Eyle,
echtelieden, voor 100 oude gouden schilden aan Rutgher van Momel, schout te Geldern, en
Gertrude, echtelieden, land onder wetten. Medezegelaar Sander van Eyle, broer van Freydze.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 13

514A. 1396 maart 12
Simon, jonggraaf van Salm, heer van Born en Sittard, oorkondt dat wijlen zijn oom Reinald
van Valkenburg, heer van Born en Sittard, aan diens neef Johan van Loon, heer te Heinsberg,
na de dood van Johanna van Chatillon, vrouwe van Gistel, weduwe van Walram van
Valkenburg, heer van Born en Sittard, en na de dood van Elisabeth van Kleef, weduwe van
Reinald voornoemd heeft verschreven 500 rijnse guldens ’s jaars uit het land van Herpen,
losbaar met 5000. Simon neemt die verplichting over indien het land Herpen en de burcht
Ravenstein aan hem zullen vallen
Kleve-Mark Urkunden 1396-1416 nr. 44
515.

1396 augustus 8
Katherina de Hulsberch, weduwe van Sibert van Kessel, ridder, gaf de pastoor van Kessel, 1
malder rogge ’s jaars voor een jaargetijde voor het altaar van de H. Michael.
Jaargetijden parochie Kessel

516.

1396 november 10
Richter en schepenen van Stevensweert verklaren dat Daem, zoon van de molenaar van
Stevensweert, een rente van 2 malder rogge ’s jaars, ten laste van onroerend goed aldaar,
overdraagt aan Johan Trippart van Thorn.
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R.A.L., Borchgrave d’ Altena 184
517.

1396 Bonn
De aartsbisschop van Keulen verpandt de staden, sloten en ambten van Kempen en Oedt aan
Frederik graaf van Meurs, heer te Baar, zijn zwager, voor 17.000 zware guldens.
Regesten Erzbischöfe Köln X 1155 (zie ook regest 488)

517A. 1397 juni 7
Willem, hertog van Berg, Reinald van Gulik, heer van Münstereifel, Johan van Loon, heer
van Heinsberg, Gerard, graaf van Sayn, Johan, graaf van Salm, heer te Born en Sittard, Johan,
heer van Reifferscheid, Reinald, heer van Westerburg en Scheiffart van Merode de jonge
zullen alle personen die zij in de slag van Kleverhamm gevangen genomen hebben
onvoorwaardelijk en zonder enige betaling vrijlaten.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 60
518.

1397 augustus 15
Rentebrief van ’s jaars 30 malder tarwe en 30 malder “meldergyn” voor het klooster Bedbur
t.l.v. de familie Ryfferscheit. Getuigen o.a. Frederik heer te Wevelkoven en te Grebben,
Johan heer van Rheydt, Seger van Swalmen burggraaf te Reifferscheit, Arnold van Brempt
ambtman te Dijck.
Limb. Stirum, regest. 765

518A. 1397 september 8-10
Johan, jonggraaf van Salm, heer van Born en Sittard, doet afstand van het land van Herpen en
burcht en stad Ravenstein t.b.v. Adolf graaf van Kleef en Dirk van der Mark en verzoekt
Johanna, hertogin van Brabant, die te belenen. Adolf met stad en burcht Ravenstein als
Brabants leen. Herpen als allodiaal goed. Schepenen van het land Herpen bezegelen de
overdracht.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nrs. 77-80
519.

1397 october 8
Johan, Otto en Alaret van Buren Johans zonen verpachten met toestemming van hun moeder
Ghertrude, voor 6 jaren aan Dirck Moeren en Gebele, echtelieden te Venlo, het goed en bezit
te Boedonck onder het kerspel Velden. Oorkonders en Ghertrude zegelen.
R.A.L., Charters Arcen

520.

1397 november 6
Heinric van Wachtendonk, zoon van wijlen Arnold heer van Wachtendonk, schenkt
burgemeesteren en raden van Kempen-stad t.b.v. de gemeente van stad en land een weg
(overpad?) gelegen aan de poort bij Heynderpasch.
Hansen; Kempen p. 16

521.

1397
Willem VI van Horn en Johanna van Heinsberg hebben 4 kinderen:
- Willem (VII)
- Machteld, in 1397 kapitteljonkvrouw van Thorn, 17 jaar oud. De elect van Luik staat toe
dat zij geestelijke wijdingen ontvangt als abdis van Thorn. Haar vader zal de abdij in alle
rechten handhaven zolang Machteld leeft. (tot 1446 abdis, overleden 23-11-1459).
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-

Johanna
Oda in 1417 gehuwd met Jan, zoon van Hendrik heer van Ghemen.

Horn, Altena, Weert 1992 p. 130
522.

1397
De heer van Horn beleent Daniel van Goor met Huis te Nunhem met visserij in de beek van
de burg te Nunhem tot de burg van Haelen, met de laten behorende bij het Huis. Voorts
ontvangt Daniel in leen de tienden van Heythuysen, de hof te Helden met tienden, laten en
verdere toebehoren. Daniel verheft mede namens broers en zusters en zal als oudste broer
delen. Present de leenmannen: Willem die Haene, Jan Vogell van Heythuyzen en Goedert
Symonssoen van Houthorne.
R.A.L., Fam. Arch. Van Moorsel 305, 313

522A. 1398 januari 13
Overeenkomst inzake het losgeld uit Kleefse gevangenschap van Reinald van Gulik en Gelre
(heer van Münstereifel). De overeenkomst geldt ook voor Gumprecht van Neuenahr, Nijt van
Birgel, Johan Schellart en Godert van Roer. De losprijs is 25500 schilden, waarvan 4000 te
betalen op 22 februari a.s., 6000 op 24 juni, 5000 op 23 october, 5000 op 25 december.
Reinald moet daarvoor 24 borgen stellen. De rest van 5500 moeten betaald worden op 24 juni
1399.
Reinald zal aan de graaf van Kleef en Mark, indien hij (Reinald) na dode zijns broers Willem
hertog van Gulik en Gelre wordt, alsnog 100.000 schilden of pandgoederen tot dat bedrag
betalen, te voldoen één jaar na opvolging in die hertogdommen. Reinald zal afzien van
inlossing van het verpande Emmerik.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 86
523.

1398 januari 25
up sent pauwelsdage conversio
Gemene schepenen te Arssen oorkonden dat Dedderic van Teygelen Wilhemszoon al zijn
goederen onder (Arcen) overdraagt aan Geraerd van Meerwijc en Werne, echtelieden, zuster
van Dedderic. Schepenen hebben geen zegel en vragen Rutger van Bomell, ambtman te
Arcen voor hen te zegelen. Dedderic zegelt mede.
Auth. afschr. door notaris Petrus de Boede de Heynsberg, openbaar notaris. G.A. Venlo,
kasteel Arcen door 28 nr. 159

524.

1398 februari 7
Dideric van Elen Willemszoon bekent aan Johan van Hoxscot nadeling gelaten te hebben de
beemd genaamd inghen Loetvort, mits betaling van aandeel in heergewade en kosten wegens
leengoed. (omg. Maaseik?). Zegelaars: oorkonder en de Hornse leenmannen Coenraet Haecke
en Johan van Oydenhoven.
Archief parochie Maaseik

525.

1398 februari 23
op sent matijsavont apostolis
Johan Peute van Echyt, richter, Henken Wijnen son van Rijkel en Heinric van Offenbecke,
schepenen te Beesel, verklaren dat Gobel van Beesel met toestemming van zijn echtgenote
Jutte aan Willem Plucsax en zijn echtgenote Nese hebben overgedragen een grondrente van
drie malder rogge ten laste van hun huis en hof en vijf morgen land gelegen aan het Eyxken
84

en voorts ten laste van een grondrente van twee malder rogge, welke Heinken Gobbelsson en
Katherijn Hennen hen schuldig zijn.
Origineel op perkament, inv. nr. 51, met het zegel van Johan Peute van Echt. Mariaweide
526.

1398 februari 24
op sint mathysdage apostels
Wilhm van Tiegelen oorkondt met Dederic zijn zoon en Geraerd van Meerwyc en Weerne
(van Tiegelen), echtelieden, schoonzoon en dochter, overeenstemming te hebben bereikt na
overleg met vrienden en verwanten Mathijs van Kessel, ridder, Godaert pastoor van Kessel en
Rutger van Brede namens de kinderen en Brandt van Brede, Rutger van Boemel en Mertyn
Mertynssoen van Venlo namens de oorkonder. Oorkonder zal jaarlijks op St. Andries aan
Dederic 10 paar koren, half rogge half haver, en aan Geraerd c.s. 12 paar koren, maat van
Arcen, leveren. Daarmee zien zij af van verdere renten gedurende oorkonders leven.
Oorkonder zegelt,medezegelaars Brand van Brede en Rutger van Boemel.
Auth. afschr. door notaris Petrus de Boede de Heynsberg, G.A. Venlo, kasteel Arcen doos 28
nr. 159

527.

1398 februari 24
up sente mathijs apostels
Dederic van Tiegelen, Gerart van Meerwijc en Weerne, echtelieden, geven renversaal van de
akte van heden. Dederic en Gerart zegelen. Medezegelaars Mathijs van Kesell, ridder, en
Godart pastoor van Kessel.
Auth. afschr. door notaris Petrus de Boede de Heynsberg, G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 28
nr. 159

528.

1398 augustus 15
des donresdages up onsser liever vrouwendach assumptie
De hertog van Gelre en Gulik stelt Johan Vinck tot drost en kelner over het ambt Brüggen.
Viersener Urkundenbuch nr. 151

528A. 1398 november 8
Adolf graaf van Kleef en Mark geeft Lueff van Hoensler, Elbertzoon, het goed te Keijlar
zoals Didderic Hagendaern dat vroeger en Wilhem van Yssem nu heeft, te verwerven na de
dode van Wilhem.
Wissen
529.

1398 december 16
Voor Goidart van Vlodrop, deken van O.L. Vrouw te Aken als stadhouder der lenen, en
leenmannen van de Akense proosdij wordt een leengoed bezwaard.
Bongart nr. 92

530.

1398 december 21
op sunte Thomaesdaghe vur kirsdage des hilgen apostels.
Vrederich, heer te Wevelinchaeven en Gribben, en Gerart van Bairsdunck, gezamenlijke
heren te Vurst, verklaren, dat zij Gerart van Heleun, burger te Venlo, het recht verleend
hebben, dat diens halfpachter van de hoeve te Reraeyde onder Blerick heide mag maaien op
de heide van Grubbenvorst.
Hoofdgerecht Roermond nr. 483, proces nr. 3051
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531.

1399 januari 12
Voor schepenen van Wessem draagt Willem Wovensen van Roermond, gehuwd met Steyn
Ruttensdochter van der Smissen, aan Johan van Osen Willemszoon de erfpacht van 6 malder
ut in litera (1386 januari 12, regest nr. 447) over.
Meer d’ Osen 3

531A. 1399 februari 22-24
(Johan van Loon) heer te Heinsberg zal Adolf graaf van Kleef en Mark (wegens de nederlaag
te Kleverhamm in 1397) 12000 oude schilden betalen in 4 termijnen.
Nadere regeling over borgen, leisting e.d.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nrs. 107-108
531B. 1399 mei 28
Johan van Troistorpe, abt van Gladbach, verklaart als leenheer dat Sweder van Hulse aan zijn
zoon Heinrich van Hulse heeft overgedragen de tienden van Kempen, die hij geërfd heeft van
zijn broer Arnolt.
Afschrift op papier, inv. nr. 491. Mariaweide
532.

1399 augustus 8
Johannes de Bavaria, elect van het bisdom Luik, verklaart op verzoek van Willem, hertog van
Gulik en Gelder en graaf van Zutphen, en van de burgemeesters, schepenen en raad van de
stad Venlo zijn goedkeuring te hechten aan de stichting van een kruisherenklooster aldaar en
aan de incorpatie van de sint Nicolaaskapel, waarvan het vergevingsrecht aan de magistraat
behoorde. Hij stelt enige regels onder andere over de inkomsten en gelast de deken van het
kapittel van de H. Geest te Roermond deze besluiten in Venlo af te kondigen. Getuigen:
Johannes de Optem, officiaal, Johannes de Vinario, zegelbewaarder, Lambertus Gregorie de
Rijswijk, Johannes de Monte, Jacobus Schotelaer.
Kruisheren Venlo; Afschrift op perkament, inv. nr. 9; afschrift op papier in inv. nr. 214, f.
284v.-286.

533.

1399 augustus 23
op sinte batholomeusavont dess heyligen apostels
Dederic van Tiegelen Wilhmszoon oorkondt dat hij voor Emont van Eyle Wouterszoon,
leenheer, en Jan van Beerenbroec Dirkzoon en Gherit van Zalem, leenmannen van Emont,
opgedragen heeft ten behoeve van Gherard van Meerwijc en Weerne, echtelieden, zwager en
zuster van Dederic, alle leengoed zoals oorkonders vader van Emont in leen hield, afkomstig
van oorkonders moeder. Oorkonder zegelt. Medezegelaars Mathijs van Kessel, ridder, Reyner
van Boerl, ridder, en Goedevaert van Kessel genaamd Pastoer, oom van de oorkonder.
Auth. afschr. door notaris Petrus de Boede de Heynsberg. G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 28
nr. 159

534.

1399 december 17
Ude die Boese en 32 andere personen (waaronder Reynken van Inkevaert, Arnt van Boechop)
zeggen als partijgangers van Willem hertog van Gelre en Gulik vete aan Johan van Buren.
G.A. Venlo, kasteel Arcen doos 24 en 26
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535.

1399
Testament van Willem hertog van Gelre (overl. 1402). Hij bepaalt o.a. dat de Kartuizers van
Roermond 1000 gouden schilden uitgekersd zal worden.
Nijsten; Hof v. Gelre p. 278, Lacomblet; Urkundenbuch III 1068

536.

ca. 1399
30 met name genoemde personen, waaronder Johan van Wachtendonck, Arnt Spede inghen
Aldenhave, Johan van Wambeeck, Gadert van Asselt, Johan Goltsteyn, Gadert van Tyegelen,
Rutger van Brempt, Sibert van Krekenbeeck, Henric en Sander Vinck, gebroeders, Loef van
Wachtendonk, Deric Gruter de jonge, Deric van Eyle Elbertzoon, bastaard, Thijs van
Vossem, bastaard, zeggen de gebroeders Johan en Ott(o) van Buren vete aan als partijgangers
van de hertog van Gelre.
G.A. Venlo; kasteel Arcen, doos 24 nr. 28

537.

2e helft van 14e eeuw
Leengoederen van Kasteel Holtmeulen te Tegelen (28 stuks) o.a. Reiner van Kriekenbeck van
2 hoven, een is gelegen in het kerspel Beesel, genaamd Nederhof behorende aan Goert
Roffert, de ander in kerspel Bracht genaamd ’t Amersloe.
G.A. Venlo, leenregister Holtmeulen

538.

vóór 1400
Voor den Thienden gehoerende der Kercken tho Karcken, Item die thiende hoerende O.L.
Vrouw altaer Tho Karcken. 2 perkamenten rollen, schrift 14e eeuw.
Guillon 298; koper Fr. Nettesheim f 1,20

538A. 1400 december 9
Eberhard, voogd te Belle, Raboid van Vischenich en Daem van Vischenich, ridders, borgen
voor Stijna, weduwe van Conrad van Holtrop.
Burgau Urkunde 2
539.

1400 december 16
Willem van Gulik, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart de priviliges
van de stad en burgers van Grave bevestigd te hebben, die zij verkregen hadden van de heren
Cuyck en van Joanna, dochter van Wemmer, heer van Cuyck. Voorts bevestigt Willem van
Gulik de privileges die hij verleend heeft, met name het recht van tolvrijdom in al zijn landen.
Hoofdgerecht Roermond nr. 132 proces nr. 753

540.

1400
Wessem zou een collegiale kerk hebben met altaren van St. Agatha, H. Mathias, H. Geest, H.
Bartholomeus, H. Nicolaas en St. Catharina. Ook zou het Gasthuis reeds bestaan (hospitium).
De kerk had als appendices Heel (altaren O.L.Vrouw), Grathem (altaar H. Nicolaas) en
Beegden (altaar H. Joannes). Ook zou er reeds een school zijn.
Parochiearchief Wessem. Hist. aantekeningen

541.

ca. 1400 october 9
Jaargetijde voor Veere de Brey, vrouw van Goedefridus van Kessel, en hun kinderen.
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Jaargetijden parochie Kessel
542.

ca. 1400
Centrale domeinhof in het land Krickenbeck was de “Herzogenhof” te Hinsbeck.
Krickenbeck p. 48-49

543.

ca. 1400
Het ambt Krickenbeck bestaat uit het land Krickenbeck (met 6 schepenbanken: Herongen,
Wankum, Leuth, Grefrath, Lobberich en Hinsbeck waarover één landscholtis) de stad Venlo
(met eigen scholtis) en Viersen (met eigen voogd). Aan het hoofd van het ambt staat de
ambtman of drost.
Krickenbeck p. 40

544.

1401 februari 1
Kwitantie van Grete van Vlodrop voor de uitvoerders van het testament van kanunnik Godart
van den Bungard (Bongard, de Pomerio), deken van het kapittel van O.L. Vrouw te Aken,
vanwege alles wat haar toekomt van genoemde Godart.
Archief Kapittel St. Servaas 1714. N.B. Onder nrs. 1707-1713 bevinden zich nog 7 charters
uit 1399-1400 inzake de afwikkeling van Godart’s nalatenschap. Een van de executeurs was
Margarethe van Vlodrop. Medezegelaars waren soms Godart v. Vlodrop deken van
O.L.Vrouw te Aken en Statz van den Bogart, ridder.

545.

1401 juni 15
Heynric van Baeixen verheft het Hornse leen na dode zijns vaders t.w. de tienden te
Papenhoven met de laten c.a., als bundig leen. Verheft idem 4 bunder land te Baexem in den
Velde, de visserij van der Sproten van Katert tot Exaten aan de brug, en een aanwas te
Buggenum òver de Maas en de “laet” te Horn, Buggenum en Haelen rentende 4 malder rogge
16 oude grijpen, 1 (den.) brabants en 11 kapoenen leenmannen: Jan Vogel en Herman
Kemmel.
R.A.L., Fam.archief Van Moorsel 305 en 313

545A. 1401 juli 8
Nadere regeling tussen Gelre-Gulik en Kleef over de Liemers.
Kleef verlaagt de som van 100.000 schilden door Reinald van Gulik heer van Münstereifel te
betalen tot 50.000, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen uit de tol te Lobith zodra Reinald zijn
broer Willem opgevolgd zal hebben.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 133
545B. 1401 juli 22
Johan van Alphen, heer te Hoenpel, ridder, zal Sander van Kodinchaven, ridder, schadeloos
houden wegens borgstaan bij Pelegrim van Putten wegens huwelijkse voorwaarden.
Wissen
546.

1401 september 9
Johan zoon van wijlen Gerard van Bocholtz pacht de Xantenerhof in Dülken en het daarmee
verbonden schoutsambt. Borgen o.a. Reiner van Kriekenbeck, pastoor in Hinsbeck, Johan
Spee, pastoor te Wankum, Johan genaamd Coesterl, pastoor te Anrath, Willem van Brede,
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plebanus in Berghe, Petrus van Besel, plebanus in Repelen, Johan van Horbeecke, knape,
Isabella, weduwe van Willem van Gruithuis, ridder, Willem van Gruithuis, knape,. Bij
verzuim van de pachter komen de borgen in Xanten in leisting.
Viersener Urkundenbuch 160
547.

1401 september 30
Albrecht van Beieren graaf van Holland enz. sluit voor vijf jaren een bestand met de Friezen
van Oostergo en Westergo. De stad Staveren zal aan Albrecht blijven. Medezegelaars o.a.
(Willem VI van Horn*), heer van Altena.
* Volgens W. v.d. Boel in 1386 van leenrechten in Altena vervallen verklaard.
Dagvaarten 629

548.

1401 october 9
Johan van Heyse doet oorvede en zal tegen Johan en Otto van Buren, gebroeders, niets meer
misdoen.
R.A.L. Charters Arcen

549.

1401
Statuten van het kapittel van de H. Geest (te Roermond)
Guillon 81, koper Jos Habets f 1,10

550.

1401-1431(?)
Johan van Asselt Johanszoon:
- 1401 september: zegt met andere leden van de ridderschap van Gelre de stad Keulen vete
aan;
- in of voor 1411 gehuwd met Styne van Hülss;
- 1413 verkoopt aan de graaf van Meurs de hof Kaulhuysen bij Bockum in het ambt Linn;
- 1413 zal Elbert van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens borgstaan;
- broers en zusters Godart, Dirk, Christina, Margriete en Wolter.
Asselt p. 71-72

551.

1402 januari 2
des neesten maendage na jaersdag
Sander van Eyle zweert oorvede aan Johan en Otto van Buren, gebroeders, wegens vete
namens de hertog van Gelre of namens zichzelf.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 13

552.

1402 maart 11
“des naesten saeterdachs nae den sondach in den vasten als men singht in der heiliger kercken
Letare”.
Reinald, hertog van Gulik en Gelder en graaf van Zutphen, verklaart de privileges van Grave
bevestigd te hebben, die de heren van Cuyck en Johanna, dochter van Wemmer, heer van
Cuyck, verleend hebben. Voorts bevestigt Reinald de privileges die zijn voorouders verleend
hebben, met name het recht van tolvrijdom in al zijn landen.
Hoofdgerecht Roermond nr. 132 procesnr. 753
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553.

1402 april 30
(toe Randenrade op deme huise)
op sente walburgenavent der heiliger jonfrouwen
Scheiding en deling tussen Johan van Bueren, heer te Arcen, en Otto en Alart van Buren,
gebroeders, zoons van wijlen Johan van Bueren, ridder, en Geertrude van Wisschel.
1. Johan: alle erf en goed in de heerlijkheid Arcen met alle schulden;
2. 2. Alard: 100 gelderse guldens ’s jaars uit Arcen, te betalen door Johan;
3. 3. Otto: 50 oude schilden ’s jaars die de gebroeders heffen van hun oom Everard van
Wisschel, ridder, volgens brief. Indien de gebroeders de goederen van Everard erven blijft
Otto daaruit de rente heffen. De vordering op Johan graaf van Kleef delen de gebroeders
voor gelijk deel. Scheiding en deling geschiedde ten overstaan van Reinald hertog van
Gulik en Gelre en Johan van Loon heer te Heinsberg. Medezegelaars: Ruelman van
Arendale, heer te Well, ridder, Wijnant Schinck, heer te Walbeck, ridder, Engelbrecht van
Oersbeck, ridder, Heinrich van Wisschel, knape, Steven van den Egher, knape.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 15

554.

1402 mei 14
Huwelijkse voorwaarden tussen Gerard, zoon van Everhard van Belle, ridder, voogd te Belle,
en Elisabeth, dochter van Philips Scherfgin, schepen te Keulen.
Schaesberg-Tannheim nr. 20

555.

1402 september 11
“des maendaechs na onser Vrouwendaghe nativitas”
Johan Mensensoen, Johan Vreedsensoen en Everhart van Oeden, schepenen te Kessel en
Helden, verklaren dat Arnolt Struver van Kessel aan Dyderik Bouten van Kessel, zoon van
wijlen Harman Bouten, een grondrente van een malder rogge ten laste van een kamp aan de
Heergrave gelegen in de buurtschap Heergrave in Kessel heeft overgedragen. Bezegelaars:
Ziegher van Kessel in ghene Loe, schout van Kessel en Helden, en Arnolt Struver van Kessel.
Kruisheren Venlo. Origineel op perkament inv.nr. 127 met de zegels van Ziegher van Kessel
in ghene Loe en Arnolt Struver; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 123-123v., 273.

555A. 1402 october 10
Nadere regeling tussen Reinald hertog van Gulik en Gelre en Adolf graaf van Kleef en Mark
over de som van 80.000 gouden schilden door Reinald aan Adolf te betalen ( 5 maal 15.000
per jaar en 1 maal 5000 6e jaar) onder verband van o.a. de tol van Lobith.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 143
555B. 1402 october 31
op alreheiligheravondt
Johannes van Brede, rechter, Goeswin van Lomme en Peter Mensenere, schepenen te Venlo,
verklaren dat Goedaert van Nyenheim en zijn echtgenote Katherina aan Johannes van
Zwalmen en zijn echtgenote Styn hebben overgedragen een kamp gelegen buiten de Tygelre
poort.
Origineel op perkament, inv.nr. 264, met het zegel van Goeswin van Lomme, en fragmenten
van de zegels van Johannes van Brede en Peter Mensenere. Mariaweide
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555C. 1402 november 6
Johannes auf der Burg neemt de goederen van St. Gereon te Keulen in pacht te Viersen
gedurende 20 jaren alsmede de verplichting van het dorp op leverantie van de tarwe, haver,
linnen, vlas, zout en 400 hoenders ’s jaars (zie ná 1196, regest 29) voor 500 mark Keuls.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 128
556.

1402
Ludolf van Steenfurt wordt (door de hertog van Gelre) beleend met het Monnikenland.
Machteld van Arkel trok jaarlijks 700 lb. uit dat land en later ook uit Weert en Wessem.
Concurrent van Ludolf was diens halfbroer Willem VI van Horn.
Jaarboek Weert 1992 p. 130

557.

1402
Steven van Oerade verheft de hof te Oerade te Vlodrop als Gelders leen. Hij houdt bovendien
de Gelderse lenen de hof Hoenritte te Tegelen, de laten te Brempt, het vorsterambt in het
Elmpterbos en de hof te Heulehaven.
Oedenrade p. 55

558.

1402-1423
Wolter van Asselt Johanszoon:
- 1402 of eerder: erft Huis Asselt bij Nieukerk;
- 1405 geeft zijn vrouw Hildegonde van den Eger lijftocht aan de hof te Nyersdom;
- 1415 medezegelaar stichtingsbrief Hospitaal en Gasthuis van de H. Geest te Geldern;
- 1419 getuige bij testament Maria van Harcourt, hertogin van Gulik en Gelre;
- 1420 voogd en richter in de voogdij van Geldern;
- broers en zussen Godart, Johan, Dirk, Christina, Margriet.
Asselt p. 73-74

559.

ca. 1402
43 met name genoemde personen, waaronder Wylhem van Kynswylre, Johan van Boedberch
de jonge, zeggen Johan van Buren, heer te Arcen, vete aan als partijgangers van Willem
Budel (achterkleinzoon van Geertruyd van Wisschel, weduwe van Heinric Rost van
Criekenbeck, later gehuwd met Johan van Buren te Arcen).
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 27

560.

1403 januari 14
des sondages vur anthoni
In het bijzijn van Everard van Noye, Herman van der Linden, Henrick van Beringen, Arnt
van Brede, Johan van der Kraken, Henken Hoeft, Coppe Simon van Marijs en Johan
Henricksoen van Ende, hebben Henken van Marijs en zijn echtgenote Congont van Arnolt
Neutken, burger van Roermond, in erfpacht genomen de hoeve groot Marys gelegen in het
kerspel van Helden, voor een periode van acht jaar beginnende de eerstvolgende Pasen.
Origineel op papier, inv. nr. 466 Mariaweide

561.

1403 januari 18
des neisten daichz nae sent anthonis daige
Heinric voogd van Neersen, ridder, drost van het land van Kriekenbeck. Johan van
Zynsselmar, drost van het land van Brüggen.
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Viersener Urkundenbuch nr. 264
561A. 1403 januari 29
Adolf graaf van Kleef en Mark wordt leenman (homo ligius) van Karel koning van Frankrijk
gedurende enige jaren voor 40.000 goudguldens te betalen binnen 4 jaar.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nrs. 136-137.
562.

1403 januari
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan Schellart van Obbendorp, ridder, en Agnes van
Vlodrop.
Geysteren p. 207

563.

1403 februari 6
des dynsdaiges na sente blasius
Gumprecht van Neuenahr bekent Johan van Buren, heer te Arcen, of toonder der brief 70
overlandse rijnsguldens schuldig te zijn wegens verkoop van een paard te betalen in mei e.k..
Borgen: Godart van Royre, ridder, Wilhelm van Berge, knape. Bij verzuim komt hij op
manen van Johan met knecht en paard in herberg te Venlo of Geldern in leisting. Johan mag
de hoofdsom dan bij Johan of lombaarden opnemen ten koste van Gumprecht.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 16

563A. 1403 april 5
Huwelijkse voorwaarden tussen Godert van Ruere, ridder, en Johanna van Voorst, dochter
van Ludolph van Ahaus, waarbij de heerlijkheid en slot en stad Ahaus ingebracht wordt, nog
te lossen van de bisschop van Münster met 12000 rijnsguldens 1), losbaar door Ludolph aan
Godert met 400 rijnsguldens.
1) In 1406 verkocht G. van Ruere Ahaus c.a. aan de Bisschop van Münster
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 152
564.

1403 mei 10
des donnesdaghes voer sinte servatiusdach des heiligen busschops
Vriderich, heer van Wevelichhoeve en Grebbe, verklaart in het bijzijn van zijn leenmannen
Comart van Oetesyck genaamd Hack, en Johann van Gruysdonck dat Beertolt Meertijnssoon
van Venlo en zijn echtgenote Aleyt van Wambeek aan Harmann van der Netten, burger van
Roermond, hebben overgedragen de tienden in het kerspel van Bracht in der moylen genaamd
de tienden in gher Aelst. Medebezegelaars: de voornoemde leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 149, met een fragment van het zegel van de oorkonder. De
zegels van de medebezegelaars zijn verdwenen. Mariaweide

565.

1403 juni 15
Wilhelm Budel wijlen Wilhemszoon verklaart zijn zuster Geertrude 100 gelderse guldens
schuldig te zijn volgens de huwelijkse voorwaarden tussen hun zuster Ermgard en Nicolaas
Rose. Hij zal haar een lijfrente van 10 betalen. Medezegelaar: Johan van Buren, heer te
Arcen, oom van de oorkonder, en Reyner van Burle, ridders, verwanten.
R.A.L. Charters Arcen.
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566.

1403 juni 19
Alle bezittingen van kapittel en cantor van Maria te Aken te Budel worden verpacht aan de
kapitteldeken Godfried van Vlodrop voor 24 jaren.
Reiner Nolden; Besitzungen und Einkünfte des Aachener Marienstifts….; Aachen, 1981 p. 79
sub. e

567.

1403 augustus 24
Godert van Vlodrop, deken van O.L. Vrouw te Aken, is oom van Statz, Godart en Gerhart
van den Bongart, gebroeders.
Bongart nr. 110

568.

1403 augustus 30
des neesten saterdaechs nae sent johansdaghe decollationis
Johan van Hoenslaer, Peterszoon, bastaard, oorkondt alle goederen (te wetten) terug te geven
aan abdis en convent van O.L. Vrouwe Munster te Roermond.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 72-72 verso

569.

1403 september 9
Goswin Stecke ter ener en Dyderick van Eyle en Hillegart, echtelieden, delen de nalatenschap
van Lysabeth van Honseler en Styne van Lotz.
Kasteel Rechteren, regest 87

570.

1403 october 23
Dirc N. zal de prior en klooster van St. Elisabethsdal ieder jaar op St. Andries 3 malder rogge
leveren voor het land tot Milenborgh aan de steenberg en ander goed. Gerard op den Gadem,
pastoor van Horn, zegelt de akte.
R.A.L., St. Elisabethsdal 41

570A. 1403 december 13
Johan van Eijle, scholaster te Wisschel, koopt een bijbouw en land binnen (Rhein)berk bij de
Casselpoort.
Kasteel Rechteren, regest 89
571.

1403 december 19
Sander van Kedichem verkoopt aan Bernt van Eyl de helft van der Hornen zoals geerfd van
zijn ouders. Medezegelaars Sander van Eyl Dederycszoon en Geryt van Yngelsem genaamd
Rost.
Kasteel Rechteren, regest 90

572.

1404 januari 16
op sente anthonis avent abbatis
Sybrecht van Krekenbeck Aernoltsson oorkondt door Margaretha van Elmpt, abdis, en
convent van O.L.V. Munster te Roermond begiftigd te z jn met het pastoraat van wetten, en
zal aanspraken terzake van de H. Stoel te Rome of de bisschoppen van Keulen en Luik voor
abdis en convent schadeloos houden. Namens de oorkonder die geen zegel heeft zegelen
Dederick Baecke en Johan van Osen, schepenen te Roermond.
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Cartularium 2 Munsterabdij fol. 77-77 verso
572A. 1404 maart 9
Gerlach van Vossum (Voshen) verklaart door Arnold heer te Wachtendonk voldaan te zijn
wegens verlies, gevangenschap en schatting, geleden op den Peel, waar hij samen met veel
anderen gevangen was.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 160
573.

op of vóór 1404 maart 18
Jaargetijde voor Mathijs van Kessel en joffer Vretzwinde van Brey, uxoris, en hun kinderen
Willem van Kessel en Gerard(a) van Kessel (huw. voorw. met Broekhuizen 3-11-1411) en
haar kinderen, alsmede van zijn broer Sieger van Kessel waarvoor de kerk heeft 2 sommer
rogge en ½ alde groot, te verdelen: 10 kop voor de armen, de pastoor 1 alde groot voor
presentie, de koster ½ alde groot voor luid en O.L.V. Vroederschap voor gelucht de rest.
Jaargetijden parochie Kessel.

574.

1404 juni 30
Voor schepenen te Well en richter draagt Gerit van Bairle de heerlijkheid Well en het
patronaatsrecht over aan Ruelman van Arendail, ridder, en Aleid, echtelieden. Ruelman heeft
de heerlijkheid gekocht. Zegelaars: de verkoper en de richter Gheret Wolf.
Wissen

575.

1404 september 7
“op onser liever Vrouwenavent nativitas”
Johan van Bueren, heer van Arcen, verklaart dat hij een minnelijke schikking heeft getroffen
met de burgemeesters, schepenen en gemene raad van Venlo in aanwezigheid van de arbiters
Johan van Broichusen, Heynrick van Wisschel en Arnt van Lomme, inhoudende dat de
navolgende goederen van de Venlose burgers in de heerlijkheid Arcen geen schatting of bede
behoeven te betalen, behalve wanneer een heer van Arcen tot ridder wordt geslagen of een
dochter wordt uitgehuwelijkt.
Bezegelaar: Johan van Bueren, Johan van Broichusen, Heynrick van Wisschel en Arnt van
Lomme.
Kruisheren Venlo, Afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 314v.

576.

1404 september 20
op sent mathijssavent des heligen apostels
Johannes van Brede, richter, en Geraert van Hella en Johan Vinck, schepenen te Venlo,
oorkonden dat Goedaert van Nederhoeven (= van Kessel, genaamd Roffaert, als leenheer van
hof Nederhoven te Reuver), met toestemming van Sybrecht van Kriekenbek en Katherine,
zijn zuster, overdraagt aan de broederschap van de H. Geest ten behoeve van de huisarmen (te
Venlo) 7½ groten en ¼ groot erfcijns, gaande uit 4½ morgen land In den Venne, aan het land
van Jacob Users en bij de Renboem.
Gem. Archief Venlo; archief RK Armbestuur inv. nr. 27

577.

1404 november 2, vernieuwd 1405 mei 5
Huwelijksverslag tussen Reinald IV hertog van Gelre en Gulik en Maria van Harcourt door
bemiddeling van Louis van Orléans, zoon van de Franse koning. De bruid krijgt 30.000
gouden schilden mee en krijgt daarvoor als ondergrond slot en land van Kessel. Reinald zal
Maria verder een jaarrente van 10.000 gouden schilden geven, gaande uit de burcht Kaster, de
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stad Kaster, burcht en steden Grevenbroich, Gladbach en Süchteln; verder uit de burcht
Brüggen en versterkte plaatsen Dülken en Rheindalen. Bij vóóroverlijden van Reinald bezit
Maria die burchten en plaatsen levenslang.
Viersener Urkundenbuch nrs. 164, 165.
578.

1404 november 30
op sente andriesdach des heyligen apostels
Alard van Buyren kwitteert Johan van Buyren, heer te Arcen, zijn broer, voor ontvangst van
100 Gelderse guldens.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 17

579.

in of na 1404
Sybrecht van Crekenbeck, priester, pastoor van Wetten, deelt Maria van Dryele, abdis (van
O.L.V. Munster) te Roermond, mede dat de gemeente van Wetten een nieuwe kerkklok wil
gieten (de oude is gebroken) en vraagt om ondersteuning.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 77 verso – 78

580.

omstreeks 1404 januari 13 tot Randenraede
in octava epiphanie
Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre schrijft aan abdis en convent van O.L.V. Munster te
Roermond dat zij op verzoek van wijlen Willem hertog van Gelre Sybrecht van Kriekenbeck
Arnoldszoon aangesteld hebben tot pastoor van Wetten, welke kerk door de graven van Gelre
is gesticht. De pastorie is nu vacant geworden door een wissel te Rome, buiten wil en
medeweten van de hertog en abdis en convent. De hertog wil geen rechten afstaan aan Rome
en vraagt om Sybrecht opnieuw aan te stellen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 78 – 78 verso

581.

1404 (niet 1604)
De schepenen van Swalmen verklaren verkocht te hebben aan Dirk van Vlodrop, 6 bunders
heide wegens zekere som hen betaald voor de terugkoop van de klok van hun parochie(-kerk)
die is neergehaald in de oorlog met die van Brabant en Luik. Perkament; zegel af.
Guillon 798; koper Gemeente Swalmen f 2,-

582.

1405 januari 4
“Anno Domini millesimo quadringentesimo quarto mensis januarii die quarta”.
Matheus Peuyt de Echt, vice-proost van het kapittel van de H. Geest te Roermond, deelt aan
Johannes de Bavaria, elect van Luik mede, dat hij op verzoek van de prior en het convent het
bevelschrift waardoor deze akte getransfigeerd is, in de parochiekerk van Venlo heeft
afgekondigd.
Kruisheren Venlo, afschrift op perkament, inv. nr. 9; afschrift op papier in inv. nr. 214, f.
286-286v.

583.

1405 januari 13
Jacob heer van Mirlaar, ridder, zal Lysbeth van Berenbruec in de lijftocht houden van de
tiend te Ewic, die leenroerig is aan Jacob.
Wissen
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584.

1405 maart 17
op sent gertrudendaech der heliger jonfrouwen
Burgemeester, schepenen en raad van de stad Venlo, verklaren aan de begijnen en gemene
zusteren, die woonachtig zijn bij de Heilige Geest, vrijdom van schat en wachtdienst te
hebben verleend van hun huizen bij de Heilige Geest.
Origineel op perkament, inv. nr. 171, met het zegel van de oorkonder. Mariaweide

585.

1405 juli 28
Wennemar van Zours, ambtman, wetghynus van Jüchen, burggraaf, en Johan van Lievendal,
Johan van Vuerde, Gerard van Volderaide en Rutger van Wailhusen, leenmannen en
burchtmannen van Grevenbroich en de steden Grevenbroich, Gladbach en Süchteln zweren
de overeenkomst vervat in de huwelijksvoorwaarden tussen Reinald IV hertog van Gulik en
Gelre en Maria Harcourt na te leven.
Viersener Urkundenbuch nr. 167. Zie regest nr. 577.

586.

1405 augustus 30
Willem van Reyde, kelner van burcht en ambt Brüggen, en de steden Dülken en Rheindahlen
en de dorpen Bracht en Waldniel zweren als 1405 juli 28. De zegelen (ook Bracht en
Waldniel!).
Viersener Urkundenbuch nr. 169

587.

1405 september 16
Reynald hertog van Gulik en Gelre oorkondt dat zijn zwager Johan van Groesbeke, heer te
Heumen, en Margaretha, echtelieden, overgedragen hebben aan Deric van Vlodrop en
Johanna, echtelieden, Huis en heerlijkheid Caltbeke (=Kalbeck), de hof “opster”
Voert”, de pacht van Hassum, de tienden van Hockenyn, de “passche” bij Gochgerbussch,
“het water van de molen van Schravelen behalve de erfcijns van 8½ mnd. rogge en 8½ mud
malt uit die goederen die de hertog voorbehoudt.
Grauwels I nr. 311

588.

1405 september
Huwelijkse voorwaarden tussen Hubrecht van Broekhuizen Willemszoon en Mechtelt van
Brempt. Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen: Willem, jong en ongehuwd overleden, en
Adriaan. Hubrecht had nog een bastaardzoon: Johan van Broekhuizen genaamd van
Straesburg, die in 1443 studeerde voor priester, Hubrecht erfde op 22-7-1415 van zijn vader
o.a. de halve tol te Venlo. Het echtpaar had ook goederen onder Posterholt, Ophoven en Echt.
Ze woonden op Kasteel Blodrop (of de Triest?).
Maasgouw 1988 p. 74-76. Geysteren p. 25

589.

1405 october 23
Michiel van Brede, richter, en schepenen van Herten, oorkonden dat Johan van den Kampe
van Dorne en Beley, echtelieden, verkopen aan Tilman van Gangelt, burger te Roermond, een
hof te Ool, die vroeger van Jacop van Gangelt was. Zegelaar: de richter.
R.A.L.; afkomstig van Hasselt

590.

1405 october 24
Godert van Nederhoven beleend met de Ransberger hof bij Dülken met 100 morgen land c.a.,
aanbestorven na dode Johan van Gudderade, broer van wijlen Stijne, vrouw van Godert, ten
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Guliksen rechte. Aanwezig de leenmannen Johan Schelart van Obbendorp en Godart en Royr,
ridders.
Viersener Urkundenbuch blz. 471
591.

1405
Johan van Effelt, priester, draagt over aan het kapittel van de H. Geest te Roermond een
jaarrente van 2 oude schilden ten behoeve van een jaarlijkse mis op vrijdag na St., Remigius.
Bissch. Archief, Kapittel H. Geest

592.

1406 september 8 *
Willem, hertog van Gelre, verklaart dat de heerlijkheid Spralant en Oostrum, met het hoog
gerecht behoort aan Willem van Broichuysen, onder voorbehoud van manschap, klokslag en
ban voor Gelre.
* Hertog Willem is in 1402 overleden!
Geysteren p. 146

593.

1406 september 23
op dach neesst mauritius martiris
Johan van Buren en Maria, echtelieden, heer en vrouwe te Arcen, beloven hun (schoon)broer
Alard van Buren jaarlijks op Driekoningendag 15 gelderse guldens te betalen à 11½ keulse
witpenningen, gaande uit de gruit te Arcen, te houden als een manleen, te verheergewaden
met 3 oude koningstournooisen. Belening geschiedde in aanwezigheid van (Reinald) hertog
van Gulik en Gelre en Herman van Yssem, ridder, en Steven van Eger, knape, mannen
daartoe verzocht, die medezegelen als mannen. Dedingslieden: Willem heer te Bruchusen,
Wynand Schink heer te Afferden, Herman van Yssem, ridders, Henric van Wisschel, Seger
van Bruchusen en Steven van Eger, knapen.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 18

593A 1406 november 2
Frederik aartsbisschop van Keulen staat de verpachting van de gruit (te Kempen), die Sander
van Kudinchoven van hem als manleen houdt, toe aan de stad Kempen voor 12 jaren.
Hansen; Kempen p. 21
593B 1406 december 21
Frederik van Sarwerden, aartsbisschop van Keulen, beleent na opdracht door Rutger van
Brempt, knape, Johan van Hembach en Ryckmont, echtelieden, met de hof te Airnheim c.a.
aan de straatweg tussen Airnheim en Lechnich.
Kasteel Rechteren, regest 95
594.

1406-1463
Johan van Asselt Goderdzoon:
1406 koopt van Frederik van Housen en Lisbeth van Boedberg Huis Coull bij Straelen:
1429 koopt met zijn vrouw Lutgard van Ayendonk de hof Ayendonk in het kerspel Straelen,
die hij sedert 1428 in leen hield van de abdij Siegburg;
1436 lid van het verbond der Gelderse ridders;
1438 is leenman van Engelbrecht van Brempt;
1437-1463 schout van de abt van Siegburg in Straelen.
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Asselt p. 75-76
595.

1407 januari 22
(het leger van) Reinald IV hertog van Gelre en Gulik neemt stad en burcht Wachtendonk in
van Arnold IV heer van Wachtendonk. De hertog stelt Goswin Spee (van Langenfeld) als
ambtman en Frank Grüter als kelner (rentmeester). Richter/schout werd Willem van
Langenfeld. Ambtman van 1-10-1409 tot 5-1-1410 was Engelbert van Oirsbeck (van
Vlassrath) die ook ambtman van Straelen was. Verdere ambtmannen van Wachtendonk, dat
sedert 1434 weer Gelders ambtsgebied was waren: 1434-1440: Johan van Gemen (van 14251431 ambtman van Geldern). Op 23-5-1440 verpandt hertog Arnold stad en ambt W. voor
18.000 rijnsguldens, doch Arnold loste op 25-10-1440 het pand weer in en Arnold verpandde
Wachtendonk aan de hertog van Kleef. Kleefse ambtmannen waren 1441-1445? Hendrik van
Wittenhorst, 1445-1448? Dirk en Johan Schenk van Nideggen, 1447/48-1456 weer Hendrik
van Wittenhorst, 1456-1462 Hendrik van Bronkhorst heer te Gronsveld en Rimburg, 1469
Johan van Mirlaer heer van Milendonk tot lossing door Adolf van Gelre in 1469.
Frankewitz; Wachtendonk p. 28-32

596.

1407 maart 1
Reinalt hertog van Gelre en Gulik geeft aan de onderzaten van het kerspel Venray de
gemeente van bossen, beemden, heiden, weiden en broekland zoals ze dat vanouds hadden.
Maasgouw 1987 p. 38

597.

1407 april 4
“op sent Ambrosiusdaech”
Johannes Boen, rentmeester van het kapittel van Sint Servaas als leenheer, verklaart dat hij op
verzoek van Mathijs van den Oever van Kessel in aanwezigheid van Claes van Rutecoeven,
Claes genaamd Coele en Geraert van Rutecoeven, laten van het kapittel van Sint Servaas,
Dirick Moeren, burger te Venlo en Gebel heeft beleend met een hoeve te Offenbeek die van
het kapittel van sint Servaas in erfcijns gehouden wordt. Bezegelaars: Johannes Boen en
Mathijs van den Oever van Kessel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv.nr. 21, met de zegels van Johannes Boen en
Mathijs van den Oever van Kessel; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 188v.-189.

597A 1407 april 15
Johan van Bruechusen zal Johan van Berenbroic schadeloos houden wegens borgstaan bij
Everhart van Wienhorst voor 140 guldens.
Wissen
598.

1407 mei 14
opten heyligen pyncxtavent
Henrick van Wysschel en Cathrine van Breede, echtelieden, oorkonden dat wegens de goede
diensten van hun laten (volgen negen namen) deze uit lijfgewin van de hof te Leuven worden
ontslagen en hun goed voortaan als cijnsgoed van die hof zullen houden (hof te Leuven is in
kerspel en gericht Beesel). Eerste verhef geschiedt met volle cijns. Na overlijden van de
cijnsman moet het binnen 30 dagen in de hof Leuven wederom met volle cijns worden
verheven. Idem geldt bij verkoop. Verder betalen de laten op 11 november gewone cijns; ze
zijn gehouden hun graan te malen op de molen van Offenbeek, die tot de hof van Leuven
behoort. Op zondag na pinksteren komen de laten in de hof te Leuven op jaargeding teneinde
klachten te uiten, te procederen en later desnoods te panden. Oorkonders zegelen beiden.
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Vidimus naar notarieel transumpt van Jacobus Oeken de Venlo, openbaar notaris, door
Gerard den Heer en Jan van den Campe, schepenen te Venlo 21-5-1461.
R.A.L., Heren van Kessel, inv. nr. 323
599.

1407 september 20
“op sent Mathijsavent des heiligen apostels”
Wolter van Paerle, richter, Giesken aan ghenen Loe en Henken Heidenssoen van Bellefelt,
schepenen te Beesel, verklaren dat Mathijs van den Oever van Kessel en zijn vrouw
Katherine met toestemming van hun zoon Goedaert, aan Dirick Moeren, burger te Venlo en
Gebel een hoeve te Offenbeke hebben overgedragen. Bezegelaars: Mathijs van den Oever van
Kessel en Goedaert van den Oever.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 21, met een fragment van het zegel van
Mathijs van den Oever van Kessel en het zegel van Goedaert van den Oever; afschrift op
papier in inv. nr. 214, f. 188-188v.

600.

1407 november 25
“op Sent Katherinendach der heligher jonfrouwen”
Wolter van Paerleir, richter, Giesken aan ghenen Loe en Henken Heidenssoen van Bellefelt,
schepenen te Beesel, verklaren dat Mathijs van den Oever van Kessel en Katherine aan Dirick
Moeren, burger te Venlo en Gebel een hoeve te Offenbeke hebben overgedragen
uitgezonderd de weiden Waesch bij Offenbeker Beke, tegen een rente van drie groten.
Bezegelaars: Mathijs van den Oever van Kessel en Wolter van Paerleir.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 21, met een fragment van het zegel van
Mathijs van den Oever van Kessel en het zegel van Wolter van Paerleir; afschrift op papier in
inv. nr. 214, f. 189-189v.

601.

1407
Willem Frederikzoon van Wevelinghoven verpandt voor 3000 rijnse guldens de heerlijkheid
Grebben aan Willem van Broekhuizen, heer van Broekhuizen, Geysteren, Spralant enz. Het
pand is mogelijk gelost vóór 1422.
Castellogica 1995-1 p. 161 (Nederlandse Kastelenstichting)

602.

1407-1420
De familie Wevelinghoven, halfheren van Grubbenvorst, lenen veel geld bij edellieden uit het
Gelders Overkwartier, met name van die Van Broekhuizen. Het geld werd deels gebruikt
voor verbouw van Huis Grubbenvorst.
Dilz; Grubbenvorst p. 259

603.

1408 januari 10
Reinald IV hertog van Gelre zal de stad Goch schadeloos houden voor het medebezegelen
van de akte waarbij aan de graaf van Kleef en Mark 1/3 van de tol te Lobith is verpand voor
20.000 oude gouden schilden.
Hansen; Goch p. 88

604.

1408 januari 17
op sinte anthoniusdach der heiligen abbatis
Geertruyd, dochter van Willem Buydel, verzoekt haar oom Johan van Buren, heer te Arcen,
om haar toekomende brieven terug te geven. Zegelaars: Henrich, zoon van de pastoor van
Bracht, en haar zwager Thijs Roesen.
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G.A. Venlo; Kasteel Arcen, doos 24 nr. 19
605.

1408 maart 17
“op sent Gertrudendach der heligher jonfrouwen”
Mathijs van den Oever van Kessel en Katherine verklaren dat zij in aanwezigheid van hun
laten Dirick Ludolfssoen van Belfelt en Dirick Beier van Offenbeke, een rente van drie groten
ten laste van hun hoeve hebben verkocht en dragen vervolgens deze rente voor Wolter van
Paerleir, richter, Giesken aan ghen Loe en Henken Heidenssoen van Belfelt, schepenen te
Beesel, over aan Dirick Moeren, burger te Venlo en Gebel. Bezegelaars: Mathijs van den
Oever en Wolter van Paerleir.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament. inv. nr. 21, met de zegels van Mathijs van den Oever
en Wolter van Paerleir; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 190-190v

606.

1408 mei 4
Schepenen te Weert, waaronder Johannes Goer.
R.A.L., Wessem, appèlproces 1629 inv. nr. 101

607.

1408 juli 13
Johan van Bocholt Gerardzoon pacht de Xantenerhof te Dülken en het schoutsambt aldaar.
Borgen: Henric voogd, heer van Neersen, Joris, pastoor te Dülken, Johan pastoor te Hinsbeck,
Udo pastoor te Herungen, Willem pastoor te Berge en (via transfix) Arnt Spede. Later komen
ook de borgen o.a. Willem van Brede pastoor van Berg en Henric Gerardzoon Spede.
Viersener Urkundenbuch nr. 175.

608.

1408 october 18
Lambrecht van Goer, bastaard, richter, en schepenen van Poll, oorkonden dat Arnold heer te
Goer, ridder, aan Goderd van Vlodrop, ridder, voogd te Roermond, en Sophie van der
Nuwerstat, echtelieden, overdraagt t.b.v. de kinderen van wijlen hun zoon Willem van
Vlodrop een erfrente van 10 malder rogge Wessemer maat ten laste van de molen van
Panheel, genaamd tot “Aerwinckell”. De laten van de molen blijven maalplichtig. Zegelaars:
de richter en namensschepenen die geen zegel hebben Arnold heer van Goer, ridder en diens
zoon Johan van Goer.
S. Arch. Aken; Schönauwenarchiv 28

609.

1408-1434
Godart van Asselt Johanszoon:
- c.a. 1400 zegt de gebroeders Johan en Otto van Buren te Arcen vete aan;
- 1408 richter en voogd van Geldern-voogdij;
- 1419 getuige bij testament Maria van Harcourt, hertogin van Gelre en Gulik;
- 1426 genoemd in het testament van hertog Arnold van Gelre;
- kinderen: Johan, Willem, Bernhard, Katharina en Sander.
Asselt p. 71

610.

vóór 1409
Jaargetijde van Gerit van Holthusen. De kerkmeesters heffen daartoe een malder rogge uit
Fuitengoed op gen Staey, 3 vat te spinden 1 vat voor de pastoor en koster en 2 vat voor O.L.
Vrouwebroederschap voor het gelucht.
Kerkarchief Kessel; jaargetijden parochie Kessel
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611.

1409 januari 9
des woensdages na dertiendach
Otto van Bueren, zoon van Jan, kwitteert zijn broer Johan van Buren, heer te Arcen, voor
ontvangst van 25 gelderse guldens leenrente.
G.A.Venlo; Kasteel Arcen, door 24 nr. 21

611A 1409 februari 12
Adolf, hertog van Berg, verleent Sander van Kodinchaven, ridder, wegens verleende diensten
20 zware guldens ’s jaars uit de tol te Düsseldorf. Sander wordt Adolfs leenman.
Wissen
612.

1409 april/maart 26/27
Willem Monichus, bode van de graaf van Holland, gezonden naar Utrecht naar de
rentmeester Arend Pieck. Daags daarna Henken gezonden met brieven aan Diderich van
Wisch, Johan van Bilant, (Gerit? van) Vlodrop, Zeller en Gruesbeec (over het geschil tussen
holland en Gelre over Arkel).
Dagvaarten 744 b

613.

1409 mei 25
“op sent Urbanusdach”.
Wolter van Paarleir, richter, Henken Heidenssoen van Belfelt, Ghiesken aen ghenen Loe,
Gerat aen genen Bosch, Goedert Noete en andere schepenen te Beesel, verklaren dat Mathijs
van den Oever van Kessel en Katherine aan Dirick Moeren, burger te Venlo, en zijn
echtegenote Gebel de weide Wasch gelegen te Offenbeke aen der Beke hebben overgedragen.
Bezegelaar: Wolter van Paarleir, richter.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 21, met een fragment van het zegel van
Wolter van Paarleir; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 191-191v.

614.

1409 mei 28
Stephan van Lieck, voogd te Heinsberg, oorkondt dat Margaretha, vrouwe te Voshem, haar
hof Forschelen (Vorslar) in het kerspel Kirchoven heeft verkocht aan het St. Gangolfstift te
Heinsberg. Transport geschiedt voor Heinsbergse leenmannen Johan van Lieck, Stephan van
Brempt, Johan van Entzenbroich en Dirk van Mersen.
Archiv des Kreises Heinsberg nr. 7

615.

1409 juni 21
des neesten vrijdaechs nae sent vytsdaghe martiris
Richter en gemene schepenen van de dingbank van Echt oorkonden dat Johan Well 5
vrechtenland te Berkelaer bij het hof van het klooster van Roermond, die hij als laatgoed
bezat, overdraagt aan het klooster van (O.L.V. Munster te) Roermond. Bezegeld met het
zegel van de dingbank.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 103

616.

1409 juli 25
Daniël van Duerne draagt over aan zijn schoonzuster Lysbette van Baexen al zijn roerend en
onroerend goed in de parochie Deurne. Getuigen: Mychiel van den Wasberghe, Willem van
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der Heyen, Maes van der Beemen, Henrich van den Haseldonk, Godert van der Braken en
Dirc Muerse.
R.A.L., Fam. Arch. Van Moorsel 343, met rest van schepenzegel Deurne
617.

1409
Godfried de Vlodrop door de aartsbisschop van Keulen beleend met de hof Swalmen in
Wanlo als Liedbergs leen.
Walter Föhl; Der Bürger als Vasall; Neuss, 1965 p. 34

618.

1409
Oudste notulus van burgerlijke zaken voor schepenen van Rees; meest transport- en
renteacten.
Hansen; Rees, p. 162 e.v.

618A 1409
Jaarsdag
Guda van Brempt, weduwe van Gerat ingen Bruele, en de gebroeders Cleisadel doen afstand
van alle vorderingen op Rabode van Bremp v.w.b. tegoed te Aseraide
Geysteren, p. 1
618B 1410 januari 5
Huwelijksvoorwaarden tussen Willem bastaardzoon van Reinold hertog van Gulik en Gelre
en Johanna wettige dochter van wijlen Arnold heer van Wachtendonk.
Echtpaar krijgt burcht, stad en land Wachtendonk, slot Knijp en 200 gld jaarrente, de laatste
losbaar met 3000 rijnsgld.
Een raad van vier houdt financieel toezicht: Johan van Wijenhorst, hofmeester, ridder, en
Johan van Gelre, bastaard, pastoor te Boslar namens de hertog en Werner Scheiffart van
Merode heer te Hemmersbach en Pawijn van Hemberg, ridder, oom van Johanna, voor
Johanna.
Kleve-Mark Urkunden 1394-1416 nr. 238
619.

1410 april 16
Johan van Broeckhuysen, Johan van den Vonderen, Geraert Duvell, Johan Huben, Johan
Gochman, Johan Boens en Johan van den Heythoeven, schepenen te Oostrum (Oesterken),
oorkonden dat hun Heynrick Henselman van Venraede, priester, overgedragen heeft aan
abdis en convent van O.L. Vrouw te Roermond 4 malder rogge ’s jaars Venlose maat,
waarvan hij 1 malder kocht gaande uit Jacop Ruele ’s land etc. Namens de schepenen die
geen zegel hebben zegelt Willem heer te Broekhuizen en Oostrum.
Cartularium 2 Munsterabdy fol. 65-66

619A 1410 juni 4
Geret van Havart en Berte van Parlaer, echtelieden, oorkonden aan hun kinderen Dierik,
ridder van de Duitse Orde, Even, non te Susteren, en Aleit, non te Heinsberg, geschonken te
hebben de hof van Heijmstenroede.
Grauwels, I nr 313
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620.

1410 november 29
Heynrich van Wynckel (*) en Kateryn van Brede verklaren dat het erf van Maes, vrouw van
Thijs Werner, lijfgewinsgoed is in de hof tgenen Soey te Beesel.
(*) Wyschel
Meer d’ Osen 5

621.

1410 december 25
Johan II van Loon heer van Heinsberg stelt zijn burchten open voor Reinald IV hertog van
Gulik en Gelre na bijstandsverdrag. Hij reserveert de jaarlijkse rente van 2250 gld ’s jaars uit
de huwelijksgift van Philippa van Gulik volgens huw. voorwaarden 7-2-1357 en nader
accoord 1-7-1364.
Corsten; Juelicher Quart p. 15

622.

1411 juni 24
Arnold heer van Ghoor zal borg staan voor de abdis van Munsterbilzen wegens eventueel
schade door de erfgenamen van Aleyde van Roede, weduwe van Gerard van Doerne (=
Doenrade) genaamd van den Bonghart.
R.A. Hasselt; Munsterbilzen 999

623.

1411 oktober 9
“op sunte Dyonisiusdach des heylighen martelers”
Johan Beerkensoen en Goetswijn Scroeder, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat
Dyrick Bout van Kessel en Margriet toestemming aan Claes van Walberch, burger te Venlo,
gegeven hebben om een grondrente van een malder rogge te innen die Arnold Struwer van
Kessel voordien aan Dyrick Bout had verkocht. Bezegelaar: Dyric van der Heyden, scholtis
in het land van Kessel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 127, met het zegel van Dyric van der
Heyden; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 273-273v.

624.

1411 december 7
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre en Maria (d’ Harcourt), hertogin, verpanden de
burchten en landen Schönforst en Münstereifel aan Johan II van Loon, heer van Heinsberg
wegens 8000 gulden. Johan zal het beheer als ambtman voeren gedurende 3 jaren. Als
Reinald binnen 3 jaar lost en daarna kinderloos overlijdt gaan de burchten en landen over op
Johan, die daartegen afziet van de rente van 2250 goudgld. vanwege huwelijksgift van
Philippa van Gulik volgens huw. voorwaarden op 7-2-1357 en 1-7-1364.
Corsten; Juelicher Quart p. 15

625.

1412 april 5
Overlijdt Hildegundis van Kriekenbeck, echtgenote van Mathias van Kessel, ridder. Liet aan
de kerk van Kessel na een jaarrente van 7 oude groten.
Jaargetijden parochie Kessel

626.

1412 april 26
Overlijdt Reynerus van Kessel, pastoor (investitus) van Kessel, die stichtte 2 malder rogge
voor de pastorie van Kessel.
Jaargetijden parochie Kessel
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627.

1412 mei 25
op sent urbanusdach papae
Zegher van Kessel Johans zoon, leenheer, verklaart in het bijzijn van Johan van Wijlre,
Heinken Gobbelsson en Raeben van den Kruytsbergh, leenmannen, dat Dederic Bake aan
Peter van der Masen, priester en pastoor te (Maasniel?) Nyel, heeft overgedragen de tienden
van Beesel, die van wijlen Heinrick van Heertzelenbach waren, het derde deel van de smalle
tienden en de cijnzen daarop. Heinrick van Heertzelenbach had de tienden van Beesel
verkocht aan Sybrecht Losschard, waarna Dederic Bake de tienden van Beesel beschudde.
Medebezegelaar: Johan van Wijlre.
Origineel op perkament, inv. nr. 62, de zegels van de oorkonder en medebezegelaar zijn
verdwenen. Mariaweide

628.

1412 mei 26
des neestendachs na sent urbanusdach papae.
Wolter van Pardelaer, richter, Geraert van ghenen Bosch en Henken Wynen, schepenen te
Beesel, verklaren dat Dederic Bake aan Peter van der Masen, pastoor te Maasniel, vrijwaring
heeft verleend met name voor het beschudrecht op de tienden van Beesel, die van wijlen
Henric van Heertzelenbach waren, en die Dederic Bake aan Peter van der Masen heeft
verkocht. Bezegelaar: Wolter van Pardelaer.
Origineel op perkament, inv. nr. 63, het zegel van de bezegelaar is verdwenen. Mariaweide

629.

1412 mei 26
des neesten daechz nae sent urbanusdach papae.
Dederic Bake en Henric van Osen, burgers van Roermond, verklaren dat zij vrijwaring
verlenen van het beschudrecht op de tienden van Beesel, die aan wijlen Heinrix van
Heertzelenbach toebehoorde en die Dederic Bake had verkocht aan Peter van der Masen,
pastoor te Nyel.
Origineel op perkament, inv. nr. 64, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

630.

1412 juni 23
Thijs en Egbert van Holtmoelen, Gerardsz., gebroeders stellen hun molen te Rynkensvoort
wegens 1400 gulden schuld als onderpand voor schepenen van Maasbree.
Heimatbuch Viersen 1994 p. 54-55

631.

1412 september 8
Johan van Steinhorst beleent na opdracht door Henrich van Eyl, Bernd van Eyl met ¼ deel
van de Hornen. Medezegelaars (leenmannen) Johan van Asselt en Johan up den Berghe.
Kasteel Rechteren, regest 104

632.

1412 september 17
Op tekening van de goederen afhangende van de burcht Born bij Brüggen (zelfs deels een
Gelders leen).
Mackes; Born bij Brüggen II p. 44-45

633.

1412
Huis en hof Born (Herrenhof bij Brüggen) bezit zeven afhangende lenen, ongeveer 30
keurmedige goederen in Born en Bracht, cijnsgoed in Bracht, Breyell en Tegelen, tiend en
patronaatsrecht te Born. Vanaf 1136 begint St. Pantaleon te Keulen goederen te Born te
104

verwerven. In 1305 is de Herrenhof bezit van de abdij. De abdij beleende huis en hof in de
15e eeuw aan de heren van Wevelinghoven en de graven van Meurs.
Mackes; Born p. 114. Bij vermeldingen heer van Born vóór 1300 betreft het meest Born bij
Brüggen i.p.v. Born bij Sittard.
634.

1412
Op verzoek van Johan van Broekhuizen, ambtman van Kessel, begeeft Hubrecht van
Broekhuizen Willemszoon zich met twee gewapende mannen per schip naar Zaltbommel. Op
het schip waren in totaal 31 mannen onder leiding van die ambtman.
Maasgouw 1988 p. 74

634A. 1413 februari 23
op sent mathijsavent des heiligen apostels
Burgemeester, schepenen en raad van de stad Venlo, verklaren dat de stad Venlo aan de
begijnen en zusters, die woonachtig zijn bij de Heilige Geest, vrijdom van dienst en andere
verplichtingen hebben verleend ten aanzien van goederen in der Weiden, die zij van
Lambrecht Mercator en Kopken de piper en anderen hebben gekocht, en die zij zelf zullen
opbouwen en bewonen.
Origineel op perkament, inv.nr. 171, met het zegel van de oorkonder. Mariaweide
634B. 1413 maart 2
Johannes Borrit, pastoor van de parochiekerk van de Heilige Martinus in de stad Venlo
verklaart, dat aangezien Johannes van Beieren, elect van het bisdom Luik, aan de zusters van
het begijnhof bij de kapel van de Heilige Geest het recht heeft verleend om de regel van de
Heilige Augustinus aan te nemen en om een kapel en kerkhof in te wijden, hij deze
maatregelen goed zal keuren, zulks mede op verzoek van de hertog van Gulik en Gelder. Hij
scheldt de zusters bepaalde parochierechten kwijt tegen de jaarlijkse vergoeding van twee
pond zilver.
Medebezegelaars: Arnoldus de Lum, rentmeester van de hertog, Sibertus de Krekenbeke,
scholtis, en Henricus Rating, burgemeester van Venlo.
Origineel op perkament, inv. nr. 1. De zegels van de oorkonder en medebezegelaars zijn
verdwenen. Mariaweide
635.

1413 juni 19
des eersten maendages na sent vytsdach des heligen mertelleirs
Jacob van der Herstraten, Johannes van der Herstraten, Siebe van den Broick, Jacob van der
Heiden Baetsen man, Claes Knevel, Gerat Ketelbueter en Art Thoerman, schepenen te
Maasbree, verklaren dat Johan de Reuver, ridder, en zijn echtgenote Grete aan Art van
Lomme en zijn echtgenote Baetsen hebben overgedragen negen morgen beemd gelegen bij
Broecker dijck. Bezegelaar: Dirick van der Heiden, scholtis in het land van Kessel.
Origineel op perkament, inv. nr. 135,met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

635A. 1413 juni 19
Johan de Reuver, ridder, en Grete, echtelieden, verkopen aan Arnt van Lomme en Baetse,
echtelieden, een weide van 9 morgen te Maasbree, gelegen achter het Huis van Rutger van
Brede bij de Broekerdijk, tussen land van Dirick van der Wijer en de gemeente.
Jaarboek Maas- en Swalmdal 1986 p. 67, naar Kreis-Heimat-Museum Kevelaer; archivalia
van het klooster Mariaweide te Venlo
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636.

1413 september 7
Steven van Hirteveld wordt door Johan van Berenbruec Karelszoon, zijn neef, gevraagd diens
(Johans) vrouw Guedke, Stevens schoonzuster, lijftocht te verlenen aan de tiend en het
penninggeld van Johan van Berenbruec te Weeze, die Steven als Kleefs leen bezit. Getuigen:
de Kleefse leenmannen: Johan van Berenbruec Arndzoon, Dirck van Keyldonck en Helmich
van Scevyck.
Wissen

637.

1413 november 15
Voor laten van Panheel verklaart Johan van Baexem de jonge Henriczoon aan zijn oom Johan
van Baexem de oude 17 malder rogge ’s jaars uit de hof van Ensebroeck schuldig te zijn.
Meer d’ Osen 11

638.

1413
De jongheer Willem van Horn, zoon van Willem heer van Horn, verheft in het kapittel te
Luik het slot Horn gelegen bij het land van Horn met rechten en afhangen; idem heerlijkheid
en dorp Kortessem c.a., Loonse lenen.
Oude land van Loon, 1981 p. 79-80

639.

1414 maart 29
Johan van Oyst zal Johan van Berenbroic schadeloos houden wegens borg staan bij Willem
van der Rijn voor 77 rijnsguldens en 7 malder rogge,
Wissen

639A. 1414 juni 22
Dirk aartsbisschop van Keulen benoemt Willem zoon van Wevelkoeven tot ambtman van
Kempen.
Hansen; Kempen p. 21 en 66
640.

1414 juli 12
Johan van Bocholt (Gerardzoon) pacht de Xantenerhof te Dülken met het schoutsambt
Borgen o.a. Henric voogd, ridder, heer te Neersen, Sibert van Kessel, Arnold Spede, Henric
Spede.
Viersener Urkundenbuch nr. 178

641.

1414 december 12
Bondgenootschap tussen Johan II van Loon, heer van Heinsberg, en Adolf hertog van Berg
(beide pretendenten op Gelre en Gulik na kinderloos overlijden van Reinald IV van Gulik en
Gelre).
Corsten; Juelicher Quart p. 16

642.

1414
Lyke Peters betaalt 4 gulden aan de ambtman van Kessel omdat kennelijk onwaar is wat ze
gezegd had over een andere vrouw die een heks (“molkentreckse”) zou zijn.
Bijdr. en Meded. Gelre LXXX (1989) p. 26
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643.

1414
Stadsrekening Nijmegen:
- bode naar Roermond 2 lb.
idem en naar Arnhem 2 lb. 10 st.
idem Johan die Yeger naar Roermond om de munt 4 lb. 3 st. toen die van Roermond in
het raadhuis waren
2 kwart maelmysyen en 1 kwart romangar
1 overl. rijnsgld. = 4 lb.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 1 p. 54-56

644.

1415 februari 6
anderen dag na st. agatha
Egbert van Holthausen attesteert over de laten die vanouds gelegen zijn op de Nette en
gespleten uit de hof Alt-Krieckenbeck.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 97

644A. 1415 april 17
Willem van Brochusen en Druda, echtelieden, doen afstand van Lubbretsbroek groot 14
morgen die hun schoonvader/vader Johan Stolt aan Johan van Brochusen, gruiter te
Uerdingen had verkocht. Het goed ligt vermoedelijk te Kempen-stad.
Hansen; Kempen p. 22
645.

1415-1539
Het leen 30 malder rogge ’s jaars uit de molen te Leeuwen (bij Beesel) bij Harve gelegen.
Gelders leen
- Johan van Harve 1415;
Alart van Buren van Arcen, 1424;
Otto van Buren van Arcen, idem de molen te Offenbeek, de laten in de hof en de hof te
Leeuwen, visserij in de Maas te Beesel, behorende bij die hof, 1424;
Alert van Buren en Fye, echtelieden, verkopen 2 malder en 1 sommer rogge ’s jaars
Keulse maat aan Arnt van Lomme en Baetse, echtelieden, uit de laten te Leuwen en de
molen te Offenbeeck ,1429
Wolter van Buren na dode Otto, 1448
Fye van Holthuysen genaamd van Buren, ontvangt het goed te Leeuwen, met de laten, en
molen, zoals gespleten uit de hof tegen Scheyde, 1459;
Bely Conincx, vrouw van Gerrit Krebbens, het gehele goed te Offenbeeck, na dode haar
vader Gaert Coninck, 1461 (verm. pandschap)
Wolter van Buren, 1467, de molen te Offenbeeck, de laten in de hof, hof te Leeuwen en
de visserij in de Maas, 1467
nieuwe eed 1473 oct. 23
Fye van Holthuysen eed vernieuwd 30-1-1474
Walter van Bueren, eed vernieuwd, 1493
Derck van Buren ontvangt het leengoed te Beesel, 16-1-1511
Herman van Ossenbroek, erfgenaam van Derck, en momber van de kinderen van Otto
van Buren, 20-7-1520
Johan van Buren, drost, 1-4-1539
Hof van Gelre Roermond nr. 204
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646.

1416 juni 13
op sunte antoniusdach
Johan van Groesbeek, heer te Hoemen, Roelman van Arendael, heer te Well, Johan van der
Straten, ridder, Evert van Wischel, ridder, Wilhelm van Kriekenbeke, Evert van den Ham,
Reyner van Zeilleren, Johan van Berenbroek Arntzoon, Otto van Buren Johanszoon, Henric
François van Nersdom, Wilhelm van Wisschel, Arnt van der Horst, Henric van Scevik,
Herman van Rode, Geret Bloemendael, Derich die Haen en Henric van der Weyden
oorkonden op 7 januari 1416 te Goch in het Gasthuis een bezegelde brief gezien te hebben
waarbij Gadeken van Aefferden, vrijgraaf van Reinald hertog van Gulik en Gelre en met
name genoemde vrije mannen in gespannen bank te Walverden op klacht Gerard Wameldinck
recht gesproken heeft over Johan Kerchof wegens doodslag. Oorkonders verklaren dat de
vrijgraaf dat oordeel in het Gasthuis te Goch heeft bezworen.
G.A. Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 24

647.

1416 juli 13
op sent margretendach virginis
Johan van Wijlre verpacht zijn tol te Kessel, die hij van Willem van Kessel heeft gekocht,
voor 10 jaren aan burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond à 32 gulden van
13 oude vlaamsen ’s jaars. Willem van Kessel die de tol mag inlossen zal de verpachting in
dat geval niet ongedaan maken. Willem verklaart verder dat de stad tol mag inlossen van
Johan van Wylre. Johan zal dan de tol in leen opdragen t.b.v. de stad en de twee brieven
inzake mede overreiken en de hoofdbrief van wijlen hertog Reinald, Willem mag weer
inlossen binnen de 10 jaren en nog 6 jaren daarna met 260(?) overlandse rijnsguldens
Roermondse koers. Na 16 jaren is inlossing niet meer toegestaan. Willem van Kessel
verklaart verder dat indien hij de tol van Margrete weduwe van Rijkaltz van Kinswylre, inlost
hij de stad (Roermond) haar gebruik daaraan zal handhaven zoals de stad dat nu heeft jegens
Margrete. Indien de stad Roermond haar tol te Haenssem en de beide tollen te Asselt wil
heffen te Kessel zal Willem zich daartegen niet verzetten. De stad mag die tollen ook elders
heffen.
Stadsarchief Dordrecht; Gemeene Maashandelaars nr. 560; archief nr. 115

648.

1416 augustus 10
Johan van Hattem (bastaard-) zoon van hertog Reinald van Gelre, verzoent zich met de abdij
Gladbach. Medezegelaars Heinric Spede in den Aldenhoeve en Sibrecht van Kriekenbeck,
schouten te Venlo.
Viersener Urkundenbuch nr. 183

649.

1416 september 4
Johan van den Kirchoff Janszoon de oude doet voor Johan van Buren, heer te Arcen, oorvede
niet meer te veld te trekken tegen Johan van Buren. Hij zal zich niet wreken wegens het
sneuvelen van zijn vader Jan van den Kirchoff. Indien een van zijn medehelpers zich tegen
Johan van Buren keert komt Johan in Arcen in gevangenschap. Medezegelaars Goeswijn van
Ayendonck Arntszoon, Gaert Roffert Gaertzoon, sluiter te Gelre, Gerard ten Dijck, ridder te
Arcen, en gemene schepenen van Arcen.
G.A. Venlo; kasteel Arcen, doos 24 nr. 25, R.A.L., Charters Arcen

650.

1416 october 18
ipso die luce evangeliste
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………met het zegel van een convent. Medezegelaars: Gerit van Vloidorrp, ridder en voogd
van Roermond, en Johan van Broichusen, heer van Wickraide en drossaard van Venlo.
Afschrift op papier, inv. nr. 491. Mariaweide
N.B.: Fragment van akte
651.

1416 october 26
Overlijdt Mathias van Kessel, ridder; liet na voor het jaargetijde van zijn moeder Katherine
van Hulsberch, 1 malder rogge ’s jaars te verdelen volgens akte.

Jaargetijden parochie Kessel.
651A. 1416 october 28
ipso die beatorum apostolorum Sijmonis et jude
Heinrich van Hulse, zoon van Sweder, verklaart aan het klooster Maria Weide te hebben
verkocht zijn korentienden in het land en kerspel van Kempen, die Sweder van Hulse, zijn
vader zaliger, zoon van Godart, ridder, na de dood van Arnoltz van Hulse, zijn broer, had
geërfd. De tienden omvatten 20 malder rogge en 30 malder haver, leengoed van de abt van
Gladbach. Voorts verklaren Derich van Pelde en zijn echtgenote Aleid van Hulse, zuster van
Heinrich van Hulse, afstand te doen van eventuele aanspraken. Tenslotte verlenen Heinrich
van Hulse, Derich van Pelde, Frederich van Hulse, Geldolf van Hulse en Johan Schaffert van
Noirshaven vrijwaring.
Medebezegelaars: Heinrich van Hulse, Frederich van Hulse, Geldolf van Hulse, Johan
Schaffrath van Noirshaven (Morshoven) en Derich van Pelde.
Origineel op perkament, inv. nr. 100, met het zegel van de oorkonder en de zegels van de
medebezegelaars. Afschrift op papier, inv. nr. 491. Mariaweide
651B. 1416 november 14
in crastino beatii brictii episcopi
De aartsbisschop van Keulen, hertog van Westfalen, verleent zijn goedkeuring aan de
verkoop door Henricus de Hulse aan het klooster Maria Weide van de tienden in het land van
Kempen en aan de belening door de abt te Gladbach.
Afschrift op papier, inv. nr 491. Mariaweide
652.

1416 november 22
De hertog en hertogin van Gelre ontvangen in Nijmegen roomskoning Sigismund. Later
trekken ze samen naar Roermond waar ze op 22 november arriveren.
Nijsten; Hof van Gelre p. 282

653.

1416 december 18
Johan van Loon, heer van Heinsberg, zijn vrouw Margaretha van Gennep, Johan van Loon,
oudste zoon van Willem van Loon, graaf van Blankenheim, en Johan van Loon, proost van
Aken en Maastricht, verkopen de heerlijkheid Gruitrode en de hof te Rotem voor 13.450
rijnsguldens aan Ywan van Cortenbach, landkommandeur van Biezen.
Grauwels III nr. 1675

654.

1417 januari 28
Huwelijkse voorwaarden tussen Oda van Horn, dochter van Willem VI heer van Horn en
Johanna van Heinsberg, en Jan, zoon van Hendrik, heer van Ghemen. Dedingslieden namens
Horn: haar broer Willem VII heer van Horn, Jan heer van Heinsberg, Leeuwenberg en
Gennep, Jan Schelart van Obbendorp en Gerard van Vlodrop, erfvoogd van Roermond. Oda
109

ontvangt 2500 rijnsguldens ineens, waarvoor Jan van Heinsberg borg staat voor 100
rijnsguldens ’s jaars uit de heerlijkheid Gennep. Willem VI zal 150 rijnsguldens ’s jaars
geven uit het Monnikkenland totdat hij 1500 rijnsguldens betaald heeft. Jan van Heinsberg
mag zijn 100 rijnsguldens lossen met 1000. Als Willem VII kinderloos overlijdt valt zijn
erfenis aan zijn zusters Machteld en Oda. Indien Machteld geestelijke blijft. De bruidegom
geeft de bruid 200 oude gouden schilden ’s jaars ten laste van de stad Nijmegen.
Horn, Altena, Weert 1992 131-132
Neuenahr 433 Inv. Meurs 1600 D Urk. 36 met 8 zegels

655.

1417 maart 16
Johan van Buren heer te Arcen zegt Frederik van der Nyersen, ridder, en Fye, echtelieden,
vete aan. Tevens zeggen 12 personen, waaronder Deric van Wisschel Dericzoon, Willem van
Tegelen Willemszoon, Heinric van Meerwick Gerardzoon, Hubert van Culenborch en Jan
Roffart, ook vete aan.
G.A. Venlo, kasteel Arcen, doos 24 nr. 34

656.

1417 maart 17
op sent gertrudendach der heyliger jonffrouwe
Richter en schepenen van Echt oorkonden dat Johannes Wel en Hadewich, echtelieden,
overdragen aan het klooster (van O.L.V. Munster) te Roermond een jaarrente van 2 kapoenen
en 2 oude vlaams en een keurmede gaande uit 6 bunder land gelegen te Opwyck op de Rode
Beek, zoals die vroeger van Johan Hollant en Ryse, echtelieden, waren. Namens het klooster
is nu gevest broeder Heynrich. Schepenen zegelen met het schepenzegel.
Cartularium 2 Munsterabdij folio 103 verso

657.

1417 april 29
Voor (leden van het kapittel van) St. Lambertus te Luik, de heer van Horn en de heer van
Ghoir worden te Wessem de grenzen tussen de landen van die heren vastgesteld. De
schepenen van Heel zeggen dat Conrardt Heuftman, die 42 jaren meier van het kapittel van
Luik in Heel was, van schepenen en ouderen te Heel vernam dat de grens ging achter
Pollaertshof recht op een else, van die else recht naar een land de Haehaeker, dat van het
Roermonds klooster is, rechtdoor voor het huis van Zeie van der Sleyden op de Heelbalck, de
Heelstraat uit voor het huis van Gerart van Holtum op de Hagendoren, de andere weg voor
het huis van Mensser te Exsaten waar de molen stond, van de molen recht door de heide over
een berg genaamd Scherpenheuvel en van de berg weer naar Pollaertshof. Deze grenzen
worden bevestigd door schepenen en ouderen van Beegden, Pol en Panheel. In de gemeente
daarin zijn gerechtigd die van Wessem binnen de stad, het kerspel Heel en die van Beegden
binnen het dorp. Het kerspel Heel is gerechtigd in de gemeente van Wessem en Beegden is
gerechtigd in de gemeente van Heel.
R.A.L., Hof van Gelre doss. 299 Grenzen Wessem

658.

1417 augustus 3
Willem VII heer van Horn wordt door Jacoba van Beieren, gravin van Holland, hersteld in
het bezit van zijn heerlijkheid Altena.
Jaarboek Weert 1992 p. 132

659.

1417 augustus 4
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Goeswyn en Herman van Hoenselar Karelszonen, gebroeders, maken scheiding en deling na
bemiddeling van de gebroeders Luef en Goeswyn van Hoenseler, Gerit van Yssem, Henric
van Hoenselar, Goessen van Hoenselar Johanszoon en Goessen van Hoenselar Luefzoon.
Goeswijn krijgt de hof te Dyrenvort, leen van Gerit van Yssem, het Prayengoed dat allodiaal
is, een goed bij Alder Wedem (oud pastoorshuis) in Winnekendonc met gewin en gewerf en
goed te Drypt. Herman krijgt de vrije hof te Nyersen te Wetten, 15 morgen land in percelen,
lijfswins-roerig aan Gherit van Yssem, tiend in Nyersschenvelde, leenroerig aan Engelbrecht
van Oisbeck, enz.
Wissen
660.

1417 augustus 20
Johan van Buren, heer te Arcen, bericht de stad Neuss dat enkele van haar inwoners te Arcen
paarden hebben gestolen en in Neuss verkocht. Dienaren van Johan hebben de paarden
teruggekocht. Hij wil teruggave van geld. Indien Frederic van der Nyerssen en Heinric van
der Nyerssen, burgers van Neuss, euveldaden tegen Johan willen ondernemen zal hij zich
weren.
G.A. Venlo, kasteel Arcen doos 24 nr. 33

661.

1417 october 19 (datum of “Vincent” is waarschijnlijk niet juist)
Willem van Elmpt verkrijgt van Vincent graaf van Meurs, pandheer van Wassenberg, wegens
goede diensten een weiland bij Halraderhof onder Herkenbosch.
Jaarboek HVR 1992 p. 165

662.

1417
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem heer van Horn en Johanna van Montigny.
Neuenahr 432; Inv. Meurs 1600 D 554

663.

1417
Henrick Schenk van Nideggen, ridder, heer te Walbeck, en Aleyt van Rade, echtelieden, en
hun zonen Wynant Schenk, ridder, en Henrick Schenk oorkonden dat tussen Steven van
Brempt en hun dochter/zuster Johanna huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt waarbij de
ouders van Johanna 1700 rijnsguldens toezegden, waarvan 1000 terstond aan Steven te
betalen, die Steven moet beleggen en die bij kinderloos overlijden terugvallen op de stam
Schenk behoudens vruchtgebruik voor Steven. De resterende 700 zullen Wijnant en Henrick,
gebroeders, betalen binnen ½ jaar na dode huns ouders, bij verzuim heft Steven een jaarrente
van 70 rijnsguldens uit de heerlijkheid Walbeck totdat met 700 gelost is. Bij kinderloos
versterf vervalt geërfd goed op de stam van waar het kwam. Medezegelaars en
huwelijkslieden: Rabolt van Brempt, ridder, Rutger van Vlodrop, Reynolt van Brempt en
Willem van Barle.
Auth. afschr. van Herman Hoevell, secretaris van Emmerik, G.A. Venlo, Kasteel Arcen,
doos 24 nr. 29

664.

1418 april 10
Johan van Tyenhoven, meier, Johannes van Osen, priester, Johannes Boen, Heyne van
Baexen, Johan van der Steghen, laten van het kapittel van sint Servaas, verklaren dat Dirick
Moer van Venlo en Gebel aan Meynart Mertens, sterfman van de Kruisheren, een hoeve
hebben overgedragen te Offenbeke in het kerspel Beesel die zij in cijns hielden van het
kapittel van sint Servaas. Bezegelaars: Johan van Tyenhoven, Johannes van Osen, Johannes
Boen, Heyne van Baexen en Heynrick Vyncke, rentmeester van het land van Horn.
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Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 21, met de zegels van Johan van Tyenhoven,
Johannes van Osen, Johannes Boen, Heyne van Baexen en Heynrick Vyncke; afschrift op
papier in inv. nr. 214, f. 191v.-192.
665.

1418 mei 25
Edwart van Gulik, bastaard, en Styngen van Belle, stellen hun schoonmoeder/moeder
Elisabeth van Belle verzekering uit over haar toekomende inkomsten uit goederen te
Pouckelmunte, Odenkirchen, Duersdall, Geystenbeck en Efferen.
Schaesberg-Tannheim nr. 21

666.

1418 october 19
incrastino luce evangeliste
Peter van der Maesen, pastoor te Maasniel, verklaart dat het klooster Maria Weide de
geschonken en nog te schenken goederen mag behouden. Medebezegelaar: Johan, prior van
het klooster Bethlehem te Roermond en visitator van het klooster Maria Weide.
Origineel op perkament, inv. nr. 9, met de zegels van de oorkonder en de medebezegelaar.
Mariaweide

667.

1418 december 18
Reinald, hertog van Gelre, en Maria, hertogin, zijn Willem van Gulik, bastaard, heer te
Wachtendonk 1000 rijnsguldens schuldig en zullen hem jaarlijks 100 rijnsguldens uit de
inkomsten te Düren betalen.
Schaesberg-Tannheim 158

668.

1418 1) december 29
op st. thomastag apostels
Willem van Apelteren Daniëlszoon doet afstand van eventuele rechten op de hoge en lage
heerlijkheid Spralant en Ostrum, zoals Willems vader die verkocht had aan Willem van
Broichuysen, heer van Geysteren.
Geysteren p. 147
1) 1417 bij kerststijl

669.

1418
Getuigenis over de brug te Leveroy (Leverloe) anno 1411. Rutger Gereons, Eggell van den
Bergh et alii oorkonden dat in 1382 op juli 25 verklaring is afgelegd over de hof van
Hoechden.
Vidimus in schepenakte Roermond 6-6-1565 Hoofdgerecht 366
Archief Munsterabdij Roermond, regest 153

670.

1419 januari 7
Vestgen Betmers, Willem Schoenweves, Jacob van den Rode, Johan Scheyven, Goddart
Krieckels, Godart van Ophoven en Dyrick Huddel, schepenen van Heythuysen, oorkonden
dat Rutgher van den Hoeve van Roggel, mede namens zijn moeder Meycken van den Hoeve,
verkoopt aan Johan Gruweberghe van Heythuysen een jaarrente van 4 malder rogge
Heythuyser maat gaande uit Reuyersbaent, uit huis en hof te Roggel met 5 bunder land.
Bezwaring van het laatste goed geschiedt voor Goddart Krieckels als leenheer van Nese
Pasteels en zeven laten. Zegelaars: de schepenen met schependomszegel.
R.A.L., Horn 421
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671.

1419 januari 24
Henric Buyck van Heiden, drost te Geldern, en Aleit van Montfoert, echtelieden, zullen Johan
van Buren, heer te Arcen, schadeloos houden wegens borg staan wegens 20 overlandse
rijnsguldens ’s jaars bij Goessen van Hoenseler die zij Goessen schuldig zijn uit hun hof te
Voewinkel onder Pont, losbaar met 200.
R.A.L., Charters Arcen

672.

1419 februari 1
Zegher van Kessel en Yda van Eelen, echtelieden, verklaren dat Johan Pollart de jonge,
burger te Roermond, hen een erfrente van 8 malder rogge uit een land in de Beeghder Oe,
tussen de landweer en de beemden van Johan Pollart, behorende tot diens hof te Heel, heeft
afgelost.
Meer d’ Osen 6

673.

1419 mei 19
Johan van Goor, zoon van Daniel heer te Goor, en Willem van Kriekenbeck oorkonden
inzake een geschil tussen Gerard van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, en Johan van den
Grienden inzake gerechtigheid van weiden in de Roermondse Weerd.
R.A.L., Hof van Gelre Roermond portf. 470, afschr. 1647 van Nic. Maen

674.

1419 juli 17
Arnt upten Aerde doet oorvede en zal tegen Johan van Buren, heer te Arcen, en diens land,
onderzaten en helpers niets meer misdoen. Medezegelaars Seger van Broichusen Segerzoon
en Jenneske van Sceelbergen Gerartszoon.
R.A.L., Charters Arcen

675.

1419 vóór augustus 12
Gottfried van Vlodrop, deken van het Mariakapittel te Aken, vermaakt aan de dekenij van dat
kapittel 2/3 van de inkomsten die Gottfried heeft te Nuth.
Reiner Nolden; Besitzungen und Einkünfte des Aachener Marienstifts……; Aachen, 1981 p.
355-356.

676.

1419 augustus 12
Uit het legaat van deken Godfried van Vlodrop 1) koopt het Mariakapittel te Aken voor 1500
rijnse guldens de Neuenhof in het kerspel Nuth van Walram van Printhagen. Het goed is
leenroerig aan de hof Merkelbach. De leenheer Godfried van Kortenbach en leenmannen
belenen een kanunnik van het kapittel als sterfman.
Reiner Nolden; Besitzungen und Einkünfte der Aachener Marienstifts……Aachen, 1981, p.
281
1) Het legaat moest in dier voege worden belegd dat de dekenij 2/3 en het kapittel 1/3 van
de opbrengst kreeg.

677.

1419 september 15
Huwelijkse voorwaarden tussen Goswin Begijn, ridder, en Aleide van Goor, dochter van
Arnold van Goor, ridder.
Schloss Haag 808; met 9 zegels.
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677A. 1419 november 25
Frederik van Hülss verkoopt aan Lewe van Cloerlant de tienden te Keen en 11 mark jaarrente.
Medezegelaars: Guetke van Hülss, vrouw van Frederik, Geldolf en Johan, zoons van
Frederik, en Gottschalk van Raede wegens de beide minderjarige zoons van Frederik, nl.
Heinric en Frederic.
Hansen; Kempen p. 22
678.

1419 december 2
Testament van Maria (d’ Harcourt), hertogin van Gulik en Gelre, waarbij zij een kapel sticht
bij het gasthuis van Geldern. Notariële akte van 1420 en bevestiging door schepenen van
Geldern.
Kleine codex 4° in 32 blz. Guillon 73, koper Friedrich Nettesheim ƒ 2.—

679.

1420 februari 5
Arnt heer te Blitterswijk, ambtman van Kessel, en schepenen der dingbank van Kessel en
Helden verklaren dat Gheret van den Stade en Aleide, echtelieden, vestigen t.l.v. hun huis en
hof en 4 bunder land op ghen Staden en op ½ bunder genaamd de Alde Steyl, gelegen tussen
land van Arten en Dirick van den Wier enz. een erfrente t.b.v. klooster Keizerbosch.
R.A.L., Keizersbosch

680.

1420 maart 30
upten heyligen Palmavont
Jannes die Coester, Jan van den Staede en Jan Goessenssoon, laten te Lottum, verklaren dat
Sander Vinck, Sander Vinck en Korstgen Vinck, gebroeders, wettige zonen van Sander Vinck
voornoemd, verkopen aan Johan van Darth en diens echtgenote Aliden, al hun erfthinsgoed
met het water, in de heerlijkheid Lottum, dat ze “haldende sijn” van “onser Vrouwen van
Nuyssen” (de abdis van Neuss).
Hoofdgerecht Roermond 484, procesnr. 3127, eenvoudig afschrift van 1555

681.

1420 april 1
Overeenkomst tussen Johan II van Loon, heer van Heinsberg, en Adolf hertog van Berg
inzake de verdeling van het hertogdom Gulik na te verwachten kinderloos overlijden van
Reinald IV van Gulik en Gelre. Ze stellen een protocol op en zullen binnen 14 dagen de akten
zegelen. Beide verwerpen iedere regeling terzake op te stellen door Reinald IV. Adolf krijgt
dan stad en ambt Randenrath en Johan burcht en ambt Born en stad Sittard. De rest is ¾
Adolf en ¼ Johan.
Corsten; Juelicher Quart p. 17

682.

1420 juli 16
des derden daghes nae sunt margarietendach virginis
Petrus van der Masen, pastoor te Maasniel, verklaart dat het klooster Maria Weide de
geschonken en nog te schenken goederen mag behouden. Medebezegelaars: Arnt van Lom en
Johan Vincken, schepenen te Venlo.
Orig. op perkament, inv. nr. 10, met zegels van oorkonder en medezegelaars. Mariaweide

683.

1420 october
Willem heer te Horn enz. verklaart dat hij de erfpachten die vroeger door zijn rentmeesters
Henrick Vynck en Dyrick Heuttens verpacht zijn aan Johannes Mechelmans Bevoltsoen van
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Thorn en aan Johan Hanssen van Loezen gaande uit de olieslagmolen te Dasselray voortaan
zal invorderen op de burcht Horn op halfvasten met 60 kwart zoete olie (smaltz).
R.A.L., Thorn 807; 16e eeuws afschr.
684.

1420 december 13
op sent luciendach der heyligher jonkfrouwen ende martiris
Richter en schepenen van Echt oorkonden dat Heyn van Meersen heeft verkocht aan (adbis)
en convent (van O.L.V. Munster) te Roermond 5 bunder aanwas boven Cruchten op de
Masen. Namens de abdis is gevest broeder Heynrick. Bezegeld met schepenzegel.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 103 verso – 104.

685.

1420
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Horn, heer van Parweys, en Metta van
Reifferscheid de jongere. Haar broer Johan e.a. doteert haar met 4000 rijnsguldens en zijn
aandeel in de tol te Kaiserwerth.
Neuenahr 1264; Rhede Akten W 54

686.

1420
Stadsrekening Nijmegen
(bode) Jan die Kock naar Roermond 38 meuwen
idem idem voor landdag in Arnhem op St. Remigius
daags na Scolastisce (11-2-1421) een bode naar Roermond om hen uit te nodigen naar
Nijmegen met de overige steden 1 rijnsgld.
zondag 1 maart zonden die van Roermond hun klerk om met de raad (van Nijmegen)
te spreken
raden van de hertog en de 4 hoofdsteden te Nijmegen van 2 april tot 10 april, idem op
17 april later is R… weer aldaar (mei/juni?), idem jan. 1421
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 1 98-107

687.

1421 januari 9
Jan van Mirlaar heer te Milendonck, raad van Jan hertog van Beieren als graaf van Holland
en Zeeland.
Dagvaarten nr. 956

688.

1421 februari 23
Scheiding en deling tussen Heinric en Deric Schynck en hun zusters, kinderen van wijlen
Wynant Schynck (?)
1.
Heinric krijgt jaarlijks 150 kleefse guldens à 10 vlaamse plakken of à 13 vlaamsen,
gaande uit het halve goed te Niftrik, het halve goed te Millingen en de koren- en
oliemolen te Goch, de halve hof te Ratem en de hof te Afferden, zoals wijlen Wynant
die bezat. De rente wordt jaarlijks betaald door Deric. Na overlijden van (andere)
Henric Schynck van Niedeggen, ridder, en Aleid van Rade, echtelieden, en Nese van
Blitterswyck en Johan van Eilstwyck ontvangt Heinric daaruit 120 rijnsguldens à 20
witpenningen en doet dan afstand van de 150 kleefse guldens. Heinric krijgt kerkegift
van Heyen levenslang. Na zijn dood valt dat terug op de heerlijkheid Afferden.
Heinric doet verder afstand van alle erfenis van zijn grootouders Henric Schynck van
Nydeggen, ridder, en Aleid van Rade, en ouderlijk versterf.
2.
Deric krijgt geheel ouderlijk versterf doch neemt ook alle schulden over.

115

De delingslieden: Henric Schynck van Nideggen, ridder, Herman van Ishem, ridder,
Rutger van Vlodrop, Henric Schenck van Nideggen, …..van Yshem en Henric van
Bairle.
G.A. Venlo, kasteel Arcen doos 24 nr. 36
689.

1421 april 6
Voor schepenen van Asperden zien Heinric en Loef van Berenbroek, gebroeders, af van
jaarrente van 1 malder rogge t.b.v. altaar in het gasthuis van Goch, bediend door priester
Gadert.
Hansen; Goch p. 88

690.

1421 april 13
Johan van der Straten, ridder, draagt aan de burgemeesters van Goch een stuk land over,
gelegen bij Deric van Vlodrop “pas”, dat hij in erfcijns had.
Hansen; Goch p. 88

690A. 1421 mei 21
Johan Schaffrait van Morshoven voor ½, Heinric Duijker van Hülss, Heinric van Wijenhorst
en Siebrecht Spede, elk voor 1/6, verkopen aan het St. Jansaltaar in Kempen-stad de
Pellantertiend, te leveren te Kempen met de kleine tiend, zoals ze die in leen houden van
Johan van Pellant
Hansen; Kempen p. 23
691.

1421 mei 25
des neesten sonnendaechs na des heylgen sacramentsdaghe
Richter en schepenen der dingbank Echt oorkonden dat Beel, weduwe van Henke
Godaartsson, draagt over aan Peter Ywaens en Katherijne, echtelieden, haar vruchtgebruik op
1½ bunder griend naast de griend van het klooster (van O.L.V. Munster) te Roermond, die
vroeger van Heyn van Meersen was, 1 bunder land in de Leyme, in 2 percelen, bij het land
van het klooster, 3½ vrecht land tussen die van de dochter van Wynrich van Wilderaede en
van Engel B….., 1½ vrecht tussen land van Wynrich’s dochter en Lodewich van Breyde.
Peter Ywaens c.s. wordt gevest en verkoopt vervolgens de 1½ bunder griend voor 64
rijnsguldens aan Marie van Dryel, abdis van O.L.V. (Munster) te Roermond t.b.v. het
klooster. Bele Hermansdochter en Peter en Lyse, kinderen van wijlen Lemme van den
Panhuys zien af van alle rechten op die griend.Bezegeld met schepenzegel.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 104-105

692.

1421 juli 4
Reinald IV van Gulik en Gelre verpandt voor 10.000 rijnsguldens Born en Sittard aan
Frederik graaf van Meurs-Saarwerden. Het pandschap mag pas na 3 jaar gelost worden. De
graaf van Meurs lost nog een rente ten laste van het pand in zodat de pandsom opliep tot
17.000 rijnsguldens.
Corsten; Juelicher Quart p. 18

693.

1421 augustus 7
Reinald IV hertog van Gelre en Gulik en Maria hertogin, lenen van hun neef Frederik graaf
van Meurs 12.000 zware overlandse rijnsguldens en verpanden daarvoor burcht en ambt
Brüggen met de steden Dülken en Rheindahlen. Gedurende de verpanding moet de burcht een
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bezetting van 10 man houden, waarvoor de hertog 25 rijnsguldens ’s jaars betaalt. De hertog
zal uit de opbrengst van het gebied de graaf jaarlijks 1450 rijnsguldens betalen en niet meer
en verder 2 voeder wijn, 150 malder haver, de breuken van 5 mark of minder en daarboven
het gedeelte dat de ambtman van Brüggen vroeger ontving.
Viersener Urkundenbuch nr. 189
694.

1421 october 18
op sent lucasdach des heilegen evengelisten
Willem van Ghoer ruilt met Marie van Dryell, abdis, en convent van O.L.V. (Munster) van
Roermond. Willem staat af:
2 morgen land in Wessemerveld, die van Ghijs Stockem waren;
1 morgen land bij Coen Stockem;
½ bunder die van Gaede Ghijskens was;
1 vrecht land aan de Bekamp;
en verkrijgt:
erf bij zijn graaf te Heel en de tiendkamp aan Gryete Lievenkamp, langs de straat bij de
kloosterhof te Heel. Medezegelaar Johan heer te Ghoer, broer van de oorkonder.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 149-149 verso

695.

1421 december 22
Akte waarbij de proost van de kerk van de H. Simeon te Trier als pauselijk gemachtigde,
proost en kapittel c.a. van St. Servaas te Maastricht ontslaat van alle eventueel opgelopen
kerkelijke straffen en excommunicatie wegens niet gehoorzamen aan de literae monitoriae in
een geschil over een kanonikaat en prebende tussen Johannes de Pempelvorde en Godefridus
de Vlodrop, beide inmiddels overleden.
Archief Kapittel St. Servaas nr. 113

696.

1421 december 28
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre verpandt Frederik graaf van Meurs het slot Born en de
steden Sittard en Susteren. Het pand kan binnen 3 jaren slechts tegelijk met het verpande
Brüggen “in der Moele” en alle andere verpande goederen gelost worden. Daartoe behoren de
pandgoederen die de hertogen Reinald III en Eduard aan de graaf Dirk en Johan van Meurs
verpandden. Getuige o.a. Engelbert van Orsbeck, ridder.
Viersener Urkundenbuch nr. 190

697.

1422 januari 30
De stad Goch staat de begijnen aldaar in de Molenstraat toe gewand te maken zoals burgers
van Goch. De begijnen staan wat dit betreft onder gezag van werkmeesters en gezworenen
van het wolleambt van Goch.
Hansen; Goch p. 89

698.

1422 juni 9
Reinald IV hertog van Gulik en Gelre en Maria hertogin lenen van Frederik graaf van Meurs
27.500 zware overlandse rijnsguldens en verpanden daarvoor slot, burcht, land, stad en ambt
Brüggen en de steden Rheindahlen en Dülken met alle domeinen en rechten en het gerecht
Venrath. Met renversaal van de pandhouder. Medezegelaars voor graaf Frederik Walraven
van Meurs, heer van Baer, broer van Frederik en o.a. Arnold van Breempt.
Viersener Urkundenbuch nrs. 192-193
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699.

1422 juni 23
op sent Johansavent baptist
Wolter van Paerle, richter, Johan Heydenssoen van Belfelt, Gerat Heutman, Geerman
Heynen, Tijs van Lewen, Hen Rutten der smyt, Hen Tilmanssoen en Rueb van den
Cruytsberch, schepenen te Beesel, verklaren dat Dirick Moer, burger te Venlo en zijn
echtgenote Gebel aan de kruisheren een hoeve met toebehoren gelegen te Offenbeck die zij in
erfcijns hielden van het kapittel van sint Servaas en een perceel groot negen morgen, die zij in
erfcijns hielden van die van Ertzolbach en nu van heer Peter van Besel, hebben overgedragen.
Bezegelaar: Wolter van Paerle, richter.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv.nr. 21, met het zegel van Wolter van Paerle;
afschrift op papier in inv. nr. 214 f. 192-192v.

700.

1422 juli – october 7
Rekening tol van Gorinchem:
Merten van Remunde , 12 quartier zout
Merten van Remunde , 18 knie hout
Walraven van Remunde, 10 knie hout
Merten van Remunde , 23 quartier zout
Mois van Remunde
, 13 quartier zout
Jan van Zwalmen
, 66 koppen wede
RGP 236

701.

1423 juli 12
Johan van der Nyersen, bastaardzoon van de voogd van der Nyersen, doet oorvede en zal
niets meer ondernemen tegen Johan van Buren, heer te Arcen, en diens land en
onderzaten.Medezegelaar: Mathys van Kessel, kapelaan te Arcen.
G.A. Venlo; kasteel Arcen, doos 24 nr. 37

702.

1422 november 22
Willem Buydel verklaart van Jan van Buren, heer te Arcen, zijn oom, op de wissel te Venlo
315 Franse schilden ontvangen te hebben.
G.A. Venlo; kasteel Arcen, doos 24 nr. 38

702A. 1422 december 3
Arndt van Hoenslair zal Heinric van Hoenslair schadeloos houden wegens borgstaan bij
Heinric Tripken voor 51 overlandse rijnsguldens en zal bij verzuim in leisting gaan te
Geldern of Xanten.
Wissen
703.

1422
Rutger van Vlodrop en Elske van Wachtendonk, heer en vrouwe van Vronenbroek, doen een
stichting in de kapel van Vronenbroek. In 1432 wordt die stichting t.b.v. Johannes de Doper
en St. Jan Evangelist door de deken van St. Victor te Xanten ingewijd.
Reichskammergericht Teil 6 M 1109
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704.

1422
Henrick Pollart ontvangt het Hornse leen te Pol dat Jan Vogels in leen hield en vroeger Polle
van Venlo. Present de Hornse leenmannen: Henric van Baxen, Jan van Mersen en Jan
Tripparts.
R.A. L., Wetzlar 1525 proces contra Willem van Vlodrop

705.

1422/23
Stadsrekening Nijmegen.
ontvangen van Catherina, dochter van Gerit Tengnagel, non te Roermond, 90
rijnsguldens, waarvoor zij een lijfrente van 9 rijnsguldens ’s jaars krijgt. idem van
Griet Gruenwalts, non te Roermond, 7 rijnsguldens ’s jaars voor 70 rijnsguldens.
bode Peter Schut naar Roermond en naar ridders en knechten met verzoek naar
Nijmegen te komen
Raadsvrienden Jan Puls en Sander van Redinchaven naar Hambach gereden met
andere steden bij de hertog (aldaar) wegens geschil tussen Roermond en de heer van
Heinsberg, waren 11 dagen uit. Twee schepenen van Nijmegen met ridderschap en
andere steden naar Kessel gereden wegens een geschil tussen het land van Kessel en
heer van Horn.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 1 p. 142-150

706.

1423 mei 13
op sunte servaesdach des heiligen bisscops
Heynrich van Eyk, de bode van Beesel, leenheer namens Rycsart van der Byessen, Jan
Heyens, Goedken Moelners en Heynrich Mettensoen, laten, verklaren dat Heynrich van Eyck
en zijn echtgenote Lysen aan Peter van der Masen pastoor te (Maas)niel hebben overgedragen
het huis en erf te Rykel. Bezegelaar: Rycsart van der Byessen.
Origineel op perkament, inv. nr. 53, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

707.

1423 juni 30
Na het overlijden van Reinald IV van Gulik en Gelre op 25-6-1423 te Terlet bij Arnhem laten
hertog Adolf van Berg en Johan II van Loon, heer van Heinsberg zich als heren (resp. ¾ en
¼) van het hertogdom Gulik huldigen door ridderschap en steden van Gulik.
Corsten; Juelicher Quart p. 18
Corsten; Mit roher Gewalt p. 109

708.

1423 juli 13 (Colne)
Frederik graaf van Meurs oorkondt dat slot, stad en ambt Brüggen met de steden Rheindahlen
en Dülken en burcht Born en de steden Susteren en Sittard verpand zijn voor 114.000 zware
overlandse rijnsguldens, deels door vroegere leningen van Reinald IV hertog van Gulik en
Gelre en deels door leningen van Adolf hertog van Gulik en Berg en Johan van Loon, heer
van Gulik en Heinsberg.
Viersener Urkundenbuch 195

709.

1423 september 14
op der heylghen cruytsdaghe exaltationis
Wolter van Paerdelaer, leenheer, en zijn laten Heynrick Thysson en Gobbel van Dulken,
oorkonden dat joffer Agnes van Meersen, non van O.L.Vr. Munster te Roermond, ontvangen
heeft 2 stuk baand vanouds genaamd de Roderborsche Teende, zoals haar ouders bezaten,
gelegen achter Raethem in de beemden, één stuk gelegen tussen beemden van het klooster
119

van Daelhem en die van Hille Man en het andere stuk tussen die van Hille Man en die van
(Munster-)klooster te Roermond, welke beemden Agnes zijn aanbestorven na dode van haar
zuster Barbara, vrouw van wijlen Mathijs van Meghen en na dood van Mathijs als
vruchtgebruiker, welke beemden laatgoed zijn behorende in de hof te Paerdelaer. Agnes
draagt met toestemming van Marie van Dryel, abdis van O.L.Vr. Munster, over aan het
Munsterklooster via Cornelis van Stamraede, donaatbroeder van dat klooster. Wolter zegelt
mede namens de laten.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 125 verso – 126
710.

1423 september 23
Arnold hertog van Gelre doet zijn intrede te Roermond met troepen van de ambtman van
Venlo.
Nijsten; Hof van Gelre p. 263

711.

1423 december 16
Willem van Wachtendonk, ambtman van Venlo, Viersen en Kriekenbeck, zendt een bode
naar Engelbert van Orsbeck (ridder) en Henric ….. van Gelre te Viersen, toen mijn heren
(hertog Arnold van Gelre) vijanden kreeg. (Die van Viersen werkten vervolgens aan herstel
van de landweer).
Viersener Urkundenbuch 194

712.

1423 december 20
Reiner van Oederade verkoopt de rechten van zijn vrouw Adelheid van Bocholtz aan zijn
zwager Arnt van Wachtendonk.
Oedenrade p. 57

713.

1423
Mathilde van Heinsberg, begijn, en enkele burgers van Roermond, staan af aan het begijnhof
aldaar een jaarrente van 12 (escalins)
Guillon 268; koper Schreurs f 0.60

714.

na 1423
Arnold hertog van Gelre verzoekt de abdis van O.L.Vr. Munster te Roermond de eerst
beschikbare prebende te verlenen aan Johan Roede van Caster, een van ’s hertogens
schrijvers.
Nijsten; Hof van Gelre p. 44

715.

1424 januari 17
op sunt anthonysdach
Wolter van Parle, schout, Johan Heynenssoen, Gerwijn Heynensoen en de overige schepenen
te Beesel, verklaren dat Peter van der Masen, pastoor te Maasniel, aan het klooster Maria
Weide heeft overgedragen een grondrente van twee malder rogge ten laste van vier bunder
land gelegen bij Offenbeck in het Wornveld, die aan wijlen Heynen van Nederhoven en zijn
echtgenote Kunne toebehoorde. Bezegelaar: Wolter van Parle.
Origineel op perkament, inv. nr. 11, het zegel van de bezegelaar is verdwenen. Mariaweide
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716.

1424 mei 10
Arnold hertog van Gelre beleent Dierik van Vlodrop met Huis te Kalbeeck, de hof op der
Voert en de pacht van Hassum, mits betalende 8½ mud rogge en dito malt ’s jaars aan de
hertog, alsmede water van de molen te Schravelen te Hudderaide.
Grauwels I nr. 333

717.

1424 juni 14
Burgemeester, schepenen en gezworenen der stad Straelen oorkonden Sander van
Kodinchaven, ridder, en Aleide, echtelieden, gevraagd te hebben dat iedere ingezetene van
het kerspel mocht brouwen of tappen, hetgeen goedgevonden is doch per vat gebrouwen
hopbier voor de verkoop 1 oude vlaams of per 10 haringsvaten maat met kop 9 oude vlaams
rechten, te betalen binnen 8 dagen op boete van 5 schellingen. Bij ontduiking verbeurt de
schuldige 5 mark en dubbel accijns. Voor oorkonders die geen zegel hebben zegelen
Engelbrecht van Oirsbeke, ambtman van Straelen, Herman van Ysshem, ridder, en het
schepenambt Straelen.
Wissen

718.

1424 juni 15
Goeswijn Passaert, richter, Andries Keuffaert en Hen Huynselman, schepenen der Dingbank
(Maas)nyel, verklaren dat Emont en Johan, kinderen van wijlen Dederic Pollart, verkopen aan
Henne, bastaard van Dederic Pollart, hun (half-)broer, en diens vrouw Kathrine ten erfrente
van 2 malder rogge ut in litera 23 october 1354. Verkopers staan garant voor hun broer
Michiel die in het buitenland is.
R.A.L., Kartuizers Roermond 7

719.

1424 augustus 3
op sent Stephensdach in latijn geschreven inventio sancti Stephani
Wolter van Pardeler, richter, Raboll van den Kruytsberghe en Johan der Smyet, schepenen te
Beesel, verklaren dat Gadaert van den Oever, met toestemming van zijn moeder Katherine
van den Oever, ten behoeve van Derick Moren en Gebel afstand doen van alle aanspraken op
lijfgewinsgoed te Offenbeck. Bezegelaar: Wolter van Pardeler, richter.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 22, met een fragment van het zegel van
Wolter van Pardeler; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 192 v. – 193.

720.

na 1424 augustus 3
Jaargetijde van Mathijs van den Oever en Katherine, echtelieden. Zij hebben gelegateerd 2
oude groten op de hoeve tegen de Hoeven van Bilsen (Beesel?). Daarvan krijgt de pastoor 1½
vlaams de broederschap van O.L.Vrouw idem voor het gelucht en de koster 1 vlaams voor het
luiden.
Jaargetijden parochie Kessel

721.

1424 augustus 9
st. laurentiusavond
Arnold, hertog van Gelre, beleent Willem van Broichuysen, erfhofmeester van Gelre, met
Oostrum en Spralant, idem met Huis Geisteren en de heerlijkheid, te weten het eerste ten
Zutphensen, het tweede ten Kuiksen rechte.
Geysteren p. 150
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722.

1424 augustus 30
De heer van Arcen beklaagt zich tegenover de hertog van Gelre over stad en burgers van
Neuss. Hij spreekt over een dag van overleg te Wachtendonk.
G.A.Venlo; kasteel Arcen doos 24 nr. 39

723.

1424 november 22
op sunte ceciliendach
Raeb van den Cruysbergh, Johan Tilmanssoen en de schepenen te Beesel, verklaren dat
Katrijn Brukers, heer Peter van Assel, pastoor te Repel, en Gaedscallick, broers, heer Peter
van der Masen, pastoor te Beesel, Gobbel, Sybken, Tysken, Johan en Lenard, broers , en
Kirstken Strick en zijn echtgenote Lysbeth verklaren zich te zullen houden aan de bepalingen
van het testament van Peter van der Masen, priester. Bezegelaar: Reyner van Obbendorp,
schout.
Origineel op perkament, inv. nr. 12, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

723A. 1424 november 23
Johan van Loon, heer van Gulik, Heinsberg en Leeuwenberg draagt een pandbrief van zijn
neef Adolf hertog van Gulik-Berg op het land Leeuwenberg, voor zover het betreft goederen
van Agnes van der Sleiden, vrouwe te Steijne, over aan Willem van Nesselroede, zoon van
Vlecken.
Wissen
724.

1424 december 10
des neesten sonnendaechs na onser vrouwendaghe conceptionis
In het geschil tussen abdis (van O.L.Vr. Munster) te Roermond en Johan van Palant met
Johan Schelaert, drost van Montfort, als overman hebben Karselis van Palant, Willem van
Hommerden, Peter Tegher, namens Palant, en Dederick Hillen, Mathijs van Gangelt en Johan
van Baexen, namens de abdis, inzake het onderhoud van het dak van het koor van de kerk van
(Stevens)weert. Iedere partij zal een pastoor kiezen uit het concilium van Susteren die op het
komende kapittel van Susteren de zaak naar voren zullen brengen. Indien er geen uitspraak
komt zullen meesters van rechten te Luik of te (Maas)tricht gevraagd worden. Hun uitspraak
is bindend. Het klooster heeft vrijdom van bede op haar land te (Stevens)weert. Geschied te
Roermond op het raadhuis.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 107

725.

1424
Condschap van die altsten van Kessel (betreffende de grenzen met Helden en Neer).
Guillon 51; koper gemeente Helden ƒ 3,50

726.

1424/25
Stadsrekening Nijmegen:
ontvangen van Walraven Kremer te Roermond 250 rijnsguldens, waarvoor lijfrente van 25
rijnsgld. Bodelonen: maandag na pinksteren (12-6) met een brief naar Roermond over de
ossen die die van Münster weggenomen hadden. Op 7-1-1425 bode met brief naar Roermond
met een copie van de brief van Zutphen. Op 11-1-’25 antwoord van R. naar Zutphen.
Stadsrekenboek Nijmegen dl. 1 p. 194-204

122

727.

1424-1451
Johan van Asselt Wolterzoon (moeder is Hillegond van den Eger) (vader Wolter is in 1402
beleend met Huis Asselt bij Nieukerk en is in 1420 voogd en richter in de voogdij Geldern, in
1424 als zodanig opgevolgd door zijn andere zoon Steven) is beleend met Huis Semont nabij
Tönisberg. In 1424 opnieuw beleend. In 1445-1447 is Johan voogd en richter van de voogdij
Geldern. In 1451 geschil met Loef oppen Grave voor schepenen van Nieukerk.
Geldrischer Heimatkalender 1993 p. 37-38

728.

1425 januari 17
up sunte ainthonisdach
Reyner van Obbendorp, schout in het Ambt Montfort, Raeb van den Cruytsbergh, Johan
Ruttensoen en de overige schepenen te Beesel, verklaren dat Peter van der Masen de oude aan
het klooster Maria Weide heeft overgedragen zijn huis gelegen aan de straat naar Obroick in
het dorp Beesel, een stuk land genaamd de Crumsteghe en anderhalve bunder land gelegen
aan de weg van Rykelrebroick naar in die Hasselt.
Origineel op perkament, inv. nr. 14, met het zegel van Reyner van Obbendorp. Mariaweide

729.

1425 januari 17
op sunte anthonydach
Helwich van Kessel Johanssoen, leenheer, verklaart in het bijzijn van zijn leenmannen Raeb
van den Cruytsbergh en Gherit Ilten, dat Peter van der Masen de oude, priester, aan
Hendriken van Mengheden, rector van het klooster Maria Weide, heeft overgedragen de
tienden van Beesel die van wijlen Heinrich van Hertzelenbach waren, het derde deel van de
smalle tienden, vier morgen land gelegen aan de Maas en een beemd gelegen naast het land
van Katrijnen Brokers. Medezegelaar: Willem van Kryekenbeick.
Origineel op perkament, inv. nr. 55, met de zegels van de oorkonder en medezegelaar.
Mariaweide

729A. 1425 maart 8
Willem Rover, abt van Gladbach, verklaart Heinrike van Mengheden, rector van het klooster
Maria Weide, te hebben beleend met de tienden van Kempen in het land en kerspel van
Kempen, die het klooster van Heinrich van Hulse had gekocht.
Getuigen: Claes en Gerart Toepenninghe, broers, Maess ten Rijde, Gherit ter Hornen en
Hennes Loyer, leenmannen.
Medebezegelaar: het klooster van Gladbach.
Origineel op perkament, inv. nr. 102, met het zegel van de medebezegelaar. Het zegel van de
oorkonder is verdwenen. Afschrift op papier, inv. nr. 491. Mariaweide
729B. 1425 maart 8
De rector, priorinne en de gezamelijke conventualen van het klooster Maria Weide te Venlo
van de reguliere orde verklaren dat de tienden van Kempen gelegen in het land en kerspel van
Kempen, die ze van Heinrich van Hulse hadden gekocht, een leengoed is van het klooster
Sint Vitus te Gladbach en dat het klooster de tienden zal verheergewaden met twee mark
Brabants en een vierdeel wijn voor de leenmannen.
Medebezegelaar: Johan, heer van Wickradt.
Afschrift op papier, inv.nr. 103. Mariaweide
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730.

1425 maart 17
op sunte geertrudendach
Gyse Noyte, stadhouder van de leenheer, het klooster Maria Weide, Metten, weduwe van
Derichs Baken, Raben van den Cruytsbergh, heer Peter Gobbelszoon, pastoor te Beesel, Abel
van der Masen, Heyn Gheenen, Rath van der Lynden en Heyn Reynen, laten, verklaren dat
Peter van der Masen de oude aan het klooster heeft overgedragen zijn huis en erf gelegen te
Beesel. Voorts verklaart Katherine Brokers dat zij jaren geleden het huis verkocht heeft aan
Eva en dat Peter het na haar dood heeft geërfd. Bezegelaar: Derick Baken Mettensoen.
Origineel op perkament, inv. nr. 13, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

731.

1425 juli 7
Petrus van der Masen de oude, priester en donaatbroeder van het klooster Maria Weide,
verklaart zijn testament te hebben gemaakt ten overstaan van de heer Heinrich, rector van het
klooster Maria Weide, en in aanwezigheid van Johannes, prior van de Kruisheren te Venlo.
Hij vermaakt aan het klooster de hof gelegen te Rykel, twee bunder akkerland gelegen in der
Schuylt, het goed genaamd van Eertzersbach, namelijk vier morgen akkerland gelegen in het
Oirbroickervelde en de rechten daarop zoals hij dat heeft gekocht van Derick Baken,
viereneenhalve morgen akkerland gelegen in den Rodervelde, de kamp genaamd die
Kromsteghe en het huis gelegen in het dorp Beesel. Met toestemming van de rector van het
klooster vermaakt hij een legaat aan het kapittel van Sint Lambertus te Luik en aan de kerk te
Beesel. Voorts moet het klooster aan zijn zuster Katharina onderdak verschaffen voor de rest
van haar leven. Gaedschalken van Assel krijgt zijn leven lang jaarlijks twee malder rogge.
Peter van der Masen, pastoor te Beesel, krijgt zijn brevier, zijn kamp gelegen bij de Maas en
zijn kamp gelegen bij Obrouck, welke laatste kamp na zijn dood aan de kerk van Beesel zal
toebehoren. De zoon van zijn broer Gobbel krijgt viereneenhalve morgen in het Wijlreveld
met de last om aan Peter van Assel, pastoor te Repel, jaarlijks twee malder rogge te leveren.
Heer Peter, Gobbel, Mathijs, Sijbken, Jenyken en Lenard, broers, kinderen van zijn broer
Gobbel, Kirstken Strick en zijn echtgenote Lysbeth, Katrijnen, zijn zuster, en haar
kleinkinderen Mathijs, Johannes en Peter van Scheilbergh krijgen elk een legaat. Peter van
der Masen de oude verklaart niets schuldig te zijn aan Mathijs, Gobbelszoon, wegens de hof
’t Ghen Vleut gelegen te Kessel. Medebezegelaars: Johan, prior van de Kruisheren, Arnt van
Lomm en Johan Vyncken, schepenen te Venlo, en het klooster Maria Weide.
Origineel op perkament, inv. nr. 15, met de zegels van de oorkonders en medebezegelaars.
Mariaweide

732.

1425 juli 25
op sunte jacobsdach des heiligen apostels
Reyner van Obbendorp, richter in het amt van Montfort, Johan Heydenssoen, German
Heynensoen en de schepenen te Beesel, verklaren dat Peter van der Masen de oude, aan het
klooster Maria Weide heeft overgedragen de hof te Rykel gelegen in het kerspel van Beesel.
Vervolgens doen de heer Peter, pastoor te Beesel, Gobbel, Tyes, Sybken, Jeniken en Lenard,
broers, Kirstken Strick en zijn echtgenote Lysbeth, kinderen van Gobbel zaliger, een broer
van Peter van der Masen de oude, afstand van hun rechten.Voorts heeft Gobbel aan het
klooster Maria Weide overgedragen een perceel land behorende tot de hof te Rykel, dat hij in
leen houdt van Johan van Oest en Helwich van Kessel.
Origineel op perkament, inv.nr. 16, met het zegel van Reyner van Obbendorp, Mariaweide

733.

1425 augustus 1
Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, en Johan van Wylre oorkonden dat de hertog
van Gelre aan Johan van Oyst 10 à 11 bunders heide heeft geschonken in het gerecht van
124

Swalmen, volgens brief van de hertog die Johan van Oyst bezit. Oorkonders dragen de
verkrijger het goed over (believen wer huem die gicht der heyden).
Schloss Haag 4229
734.

1425 augustus 3
op sunt stephansdach inventionis
Reyner van Obbendorp, richter in het ambt van Montfort, Raeb van den Cruytsbergh, Johan
Ruchten en de schepenen te Beesel, verklaren dat Mathijs en Johannes van Scheilbergh,
broers, van het klooster Maria Weide hebben ontvangen hun aandeel in de 100 Arnhemse
gulden, zijnde het legaat uit het testament van Peter van de Masen de oude aan hun en hun
broer Peter, groot 66 2/3 Arnhemse gulden.
Origineel op perkament, inv. nr. 17, met het zegel van Reyner van Obbendorp. Mariaweide

735.

1425 september 3
op sunt remakelsdach
Helwich van Kessel Johans zoon, verklaart het klooster Maria Weide te hebben beleend met
de helft van circa viereneenhalve bunder land, behorende tot de hof te Rykel, gelegen in het
kerspel van Beesel, die voorheen toebehoorde aan wijlen Gobbel Growels, welke helft van
circa viereneenhalve bunder land aan Peter van der Masen de oude toebehoorde. Getuigen:
Heyn (van Eyk), de bode van Beesel, Teys Tijlmanssoen genaamd Hertenstruck en Heynken
Sluesken, leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 18, met het zegel van de oorkonder. Mariaweide

736.

1425 september 22
Jenke en Jacob, gebroeders, zonen van Deric Vinck vangen Holt doen oorvede en zullen
tegen Johan, Willem en Arnt van Buren, gebroeders, zonen van wijlen Johan, en hun moeder
en de medehelpers bij het vangen van oorkonders (schoon-)broer Deric van Bodunck niets
meer misdoen. Zegelaars: Willem van Crikenbeke, Reyner van Breempt, Johan van
Holthusen en Willem van Tegelen.
R.A.L., Charters Arcen

737.

1425/26
Stadsrekening Nijmegen:
15-2 bode naar Roermond om naar Nijmegen te komen. Op 19-2 brief van die van
Roermond naar Arnhem gebracht.
Op 23-2 bode naar Roermond om naar Kuik te komen met de andere steden
in mei/juni geregelde brieven op en neer inzake de hertog van Kleef. Ook inzake
interdict.
Op 11-1-1426 in een deel van de ridderschap, heer Alert (secretaris) van Roermond en
de raad van Zaltbommel een gelach aangeboden. Op 2-2-’26 die van Roermond op het
raadhuis te Nijmegen.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 6 p. 253-269

738.

1426 februari 23
Derick Schenk van Nydeggen zal de gebroeders Heynric en Lueff van Berenbrueck
schadeloos houden wegens borg staan bij Johan van Myrlar, heer te Milendonck, voor 335
overlandse rijnsguldens.
Wissen
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739.

1426 februari 24
Huwelijk tussen Ruprecht van Berg, enige zoon van Adolf van Berg, hertog van Gulik, en (de
veel oudere) Maria d’ Harcourt, hertogin-weduwe van Gulik en Gelre, weduwe van Reinald
IV van Gulik en Gelre. Ruprecht overleed 12-8-1431 (éérder dan Maria).
Corsten: Juelicher Quart p. 19 en 20

740.

1426 maart 28
des donresdachz na onser liever vrouwendach annuntiationis
Reynaer Schelaert van Obbendorp, bastaard, richter, Rabolt van den Cruytsberge, Johan
Rutten en de schepenen te Beesel, verklaren dat Peter van Scheilbergh van het klooster Maria
Weide heeft ontvangen 33 1/3 Arnhemse gulden, zijn deel van het legaat van 100 Arnhemse
gulden dat door Peter van der Masen de oude aan hem en zijn broers is nagelaten.
Origineel op perkament, inv. nr. 19, met het zegel van Reynaert Schelaert van Obbendorp.
Mariaweide

741.

1426 april 1
Johan van Loon oudste zoon te Heinsberg oorkondt dat de rentmeester van zijn vader aan
Heyn Avenbroek en Mette, echtelieden heeft uitgegeven diverse percelen in erfpacht onder
Herten in 9 percelen nader omschreven tegen 10 malder rogge en 19 malder haver ’s jaars.
Heyn stelt onderpand zijn huis en hof te Merum.
Register erfpachten Dalenbroek blz. 144

742.

1426 juni 7
des vrydaghes nae achte daghe des heiligen sacraments
Inghelbrecht van Holtmolen, leenheer, verklaart het klooster Maria Weide te hebben beleend
met de helft van circa viereneenhalve bunder land, behorende tot de hof te Rykel gelegen in
het kerspel van Beesel, die van wijlen Peter van der Masen de oude was, en voorheen
toebehoorde aan wijlen Gobbel Gruwels. Getuigen: Goedert van Kessel en Heyn van Eyck,
de bode van Beesel, leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 20, met het zegel van de oorkonder. Mariaweide

743.

1426/27
Stadsrekening Nijmegen
Op 26-2-1426 bode naar Roermond om te Nijmegen te komen
Op 9-5 bode naar Roermond en verder naar Keulen wegens Kerstin van Rijnbergen. Op 11-5
bode naar Roermond; 18-6 bode naar Roermond; op 4-12 bode naar Roermond; op 30-12
idem, op 1-2-'27 idem. Twee schepenen van Nijmegen naar Maashees om die van Roermond
te spreken (11-12). Op 17-11 zijn die van Roermond op het raadhuis te Nijmegen. 4 kwart
wijn, 2 kwart hopbier. Op 22-11 Roermond, ridderschap Overkwartier en Venlo op raadhuis
Nijmegen. Op 5-2-’27 aan die van Roermond (te Nijmegen) gelag gedaan, 4 kwart wijn.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 1 p. 310-322

743A. 1427 juni 12
Diederik (Theodoricus), aartsbisschop van Keulen, verpandt aan Johan Balderich de Jonge en
Mechteld, echtelieden, zijn tol binnen (Rhein)berck wegens verschillende schulden.
Kasteel Rechteren, regest 135
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744.

1427 juni 23
Aleit van Goor, weduwe van Goeswin Begijn verklaart dat haar neef Werner van Gronsveld
pachten en cijnzen heeft gelost die Gerart van den Bongart zaliger vroeger aan Goeswin
Begijn had verpand voor 120 rijnsguldens. De inkomsten lagen in Amstenrade en
Coenenrade. Medezegelaars: haar zwager Godert Dobbelstein van Doenrade en haar
voormund Johan van Remerstock.
R.A.L., Eys nr. 11

745.

1427 juli 20
des sondaghes voir sunt marien magdalenendaghe
Gerit Hoeftman, Johan Tylmanssoen en Gerwin Heynensone, schepenen te Beesel, verklaren
dat Katrijn Brukers heeft verklaard geen aanspraak te hebben op enige goederen van heer
Peter, haar broer, met name het huis gelegen te Beesel. Voorts verklaart Katrijn Brukers dat
ze is ingetreden in het klooster Maria Weide.
Afschrift op papier, inv. nr. 21. Mariaweide

746.

1427 juli 21
op sunte maria magdalenenavont
Rycsart van den Biessen en zijn echtgenote Fya van Wildenraide, verklaren dat ze aan het
klooster Maria Weide hebben overgedragen hun cijnsrechten op circa viereneenhalve bunder
land gelegen te Rykel in het kerspel van Beesel genaamd Gobbelsgoed.
Origineel op perkament, inv. nr. 22 met het zegel van de oorkonder. Mariaweide

747.

1427 augustus 23
op sunte bartholomeusavont des heiligen apostels
Peter van Scheilberghe Segerssoen verklaart dat hij de gift die Peter van der Masen de oude,
broer van Katrijnen Bruykers, heeft gedaan aan het klooster Maria Weide, te weten een huis
gelegen in het dorp Beesel dat voorheen toebehoorde aan wijlen Willem Bruykers en zijn
echtgenote Katrijnen, goedkeurt. Medebezegelaars: Arnt van Lom en Jacop Canne,
schepenen te Venlo, Hellwich van Kessel en Gerit Roffert.
Origineel op perkament, inv. nr. 23, met de zegels van de oorkonder en medebezegelaars.
Mariaweide

748.

1427 september 8
Willem heer van Horn enz. verleent Claes Bormans van Baexen het gebruik van heide, weide
en turf en gebruik van gemeente in het land van Horn t.b.v. zijn goed te Baexem.
R.A.L., Horn 342 fol. 68; afschr. uit 1766

748A. 1427 october 9
Johan van Bruechusen, heer te Loe, zal Heinric van Berenbrueck en Johan Veulbyr
schadeloos houden wegens borgstaan bij Wijnranc van Yonceray wegens 258 overlandse
rijnsguldens.
Wissen
748B. 1427 december 4
Johan van Palant verkoopt Anselm van Raboetrode 80 malder graan ’s jaars uit zijn hof te
Wijer voor 800 goudguldens.
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Schaesberg-Tannheim 1271
749.

1427 december 12
(Willem) heer van Horn (enz.) beleent Johan van Goor, zoon van Lambert, met Huis te
Nunhem c.a. en de tienden te Heythuysen, zoals zijn broer Daniël daaruit gestorven is.
Getuige: Willem van Goor, voogd van het land van Horn. Medeoorkondende leenmannen:
Daniel van Goor en Wyllem van Keels.
R.A.L., Fam. Arch. v. Moorsel 313; 18e eeuws afschr. van afschr. van 17-6-1571; idem nr.
305, afschr. van 17-6-1571

750.

1427/28
Stadsrekening Nijmegen:
verkochte lijfrente van 4 rijnsguldens aan Aleit van Bomel, non te Roermond, voor 40
rijnsguldens eens. diverse boden naar Roermond tussen 17 maart 27 en 2 februari 1428 (13
keer) o.a. wegens moeilijkheden met de stad Keulen, Geldersen zitten daar gevangen. Op 192- zijn die van Roermond en heer Schelert (van Obbendorp) op raadhuis Nijmegen. Op 27-3
idem en idem te idem. Op 13-9 gelag voor die van Roermond en Venlo op raadhuis.
Stedendag te Nijmegen op 29-10.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 1 p. 350, 357-366

751.

1428 januari 22
vincentendach martiris
Wilhelm heer te Horn enz. schrijft Arnold hertog van Gelre met het verzoek zijn neef
Frederik, graaf van Meurs en Saarwerden, als voogd van zijn zoon Jacob en van Johanna,
Frederiks dochter, (bruid) van Jacob “na geleigenheit des hylichsvurwerden” te belenen met
de heerlijkheid Weert en met het Monikkenland (de belening vond verm. niet plaats).
R.A.L., Hof van Gelre Roermond 488; 16e eeuws afschr. Weerter jaarboek 2001 p. 167-168

752.

1428 januari 22
Willem heer van Horn enz. verklaart dat in de huwelijkse voorwaarden voor zijn zoon (Jacob)
met Frederik graaf van Meurs en Sarwerden (en diens dochter = Johanna van Meurs)
vastgesteld is dat de graaf van Meurs t.b.v. hun kinderen macht heeft over sloten, steden,
heerlijkheden, gerechten, dorpen en lieden, renten, gelden c.a. behorende bij Horn, Weert,
Altena en Monikkenland.
R.A.L., Thorn 18899, afschr. uit 1656 naar copie uit ca. 1570/80

753.

1428 (januari 22)
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob, enige zoon van Willem VII heer van Horn, en
Johanna, dochter van Frederik graaf van Meurs. Frederik zal bij het huwelijk een bruidsschat
van 12000 Arnhemse guldens inbrengen. Willem staat, als de graaf het verlangt, zijn lenen
Horn, Weert, Altena en Monikkenland af aan de graaf die als voogd van het toekomstige
echtpaar die landen zal bewaren. Frederik neemt vervolgens het daadwerkelijke beheer over.
Willem VII overlijdt in 1432 te Aken.
Horn, Altena, Weert 1992 p. 134-135

753A. 1428 mei 12
Johan van Palant leent van Anselm van Raboetrode 200 rijnsguldens op zijn goed te Wijer.
Zijn broer Reijnard van Palant staat borg. Aflossen binnen twee jaar.
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753B. 1428 mei 30
in octave van pinxen
De schepenen van Kempen verklaren dat jonker Johan van Brochusen, heer van Wyckeraede,
en jonkvrouwe Alef van Merode, vrouwe van Wyckeraede, aan het klooster Maria Weidde
hebben overgedragen een grondrente van 16 par koren, half rogge, half haver, ten laste van
een goed genaamd Honpasch, gelegen bij Kempen.
Afschrift op papier, inv. nr. 507. Mariaweide
N.B.:
1.
Slot van akte ontbreekt.
2.
Datum ontleend aan inv. nr. 408
754.

1428 juni 11
op sunte barnabasdach apostoli
Voor Peter van der Masen, priester en profesbroeder van het klooster Maria Weide, de
schout, de burgemeester, schepenen en raad van Venlo verschenen Peter, pastoor te Beesel,
Gobbel, Tys, Jenniken en Lenard, broers en kinderen van wijlen zijn broer Gobbel. Voorts
verschenen Segher van der Horst, Heinrich van Esshoven, Tys van Reye, Tys van der Birck,
Johan Tijlmanssoen en Tys Hertenstruyck, om hun klachten naar voren te brengen. Op de
klacht dat Peter van der Masen de hof Tghen Vlont had verkocht, waarop hun vader Gobbel
recht had evenals op vier morgen land in het Obroker velde, antwoordt Peter van der Masen
dat hij de hof Tghen Vlont en de vier morgen land in het Obroker velde met zijn eigen
middelen heeft verworven, en dat hij hun vader de hof Ymmeloe heeft gegeven. Op de klacht
dat hun vader recht had op Vauwesgoed gelegen te Rykel in het kerspel van Beesel, verklaart
Peter van der Masen dat hij uit Vauwesgoed een rente van zes malder rogge ontving. Voordat
zijn vader een pelgrimstocht naar Sint Jacob ondernam, verdeelde hij zijn goederen onder zijn
kinderen, waarbij de zes malder rogge aan Peter van der Masen toevielen. Op de erfenis van
Eva, tante van Peter van der Masen, beweren de kinderen van Gobbel recht te hebben, waarop
Peter van der Masen antwoordt dat hij deze goederen bij testament heeft verkregen zonder dat
zijn broer en zusters er ooit aanspraak op hebben gemaakt. Op de klacht dat hij een huis heeft
gebouwd op het land van Gobbel, antwoordt hij dat hem het betreffende perceel is afgestaan.
Peter van der Masen verzoekt de magistraat van Roermond (?) zijn neven te weerhouden van
verdere aanspraken. Bezegelaars: Heinrich Drab, scholtis, Arnt van Lom, Bertolt
Mertenssoen, Johan Vinck, Sybrecht van Kriekenbeik, Jacop van Kanne en Jacop Dries,
schepenen te Venlo.
Origineel op perkament, inv. nr. 25, met de zegels van de oorkonders en medebezegelaars.
Het zegel van Sybrecht van Kriekenbeik is verdwenen. Mariaweide
N.B.: Zie regest nr. 128.

755.

1428 juni 14
Maes Bolten, richter, Heyn Gevertz en Heinric van den Wijngaerde, schepenen der dingbank
van (Maas)nyel, oorkonden dat Michiel Pollart Dedericzoon de verkoop van een jaarrente van
2 malder rogge door zijn broers Emont en Johan aan zijn bastaardbroer Henne Pollart ut in
litera (1424 juni 15) goedkeurt.
R.A.L., Kartuizers Roermond 7; transfix met 23 october 1354 en 15 juni 1424.

756.

1428 juni 15
op sunte vitusdach
Heinrich Tyes, burgemeester, Mathys van Gangelt en Johan van den Grynde, schepenen te
Roermond, verklaren dat zij Peter van der Masen de inhoud van de getransfixeerde akte
hebben horen vertellen.
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Origineel op perkament, inv. nr. 25, met de zegels van Heinrich Tyes en Johan van den
Grynde. Het zegel van Mathys van Gangelt is verdwenen. Mariaweide. Was getransfixeerd
met 1428 juni 11.
757.

1428 juli 14
op avent visitationis marie
Agnes van Barick, abdis van O.L.V. Munster heeft op verzoek van schout en gerecht van
Nederweert wegens de brug te Levelrae (Leveroy) haar kapelaan Libert en broeder Derick
gestuurd en heeft de vordering laten vervallen.
Vidimus in schepenakte Roermond 6-6-1565, Hoofdgerecht 366

758.

1428 juli 16
Maes Bolten, richter, Heyn Gevertz, Johan Losschter en Heinric van den Wijngaert,
schepenen der dingbank (Maas-)nyel, oorkonden dat Henken, bastaard van Dederic Pollart,
en Katharina, echtelieden, verkopen de rente van 2 malder rogge ut in litera 23-10-1354 aan
de kartuizers van Roermond.
R.A.L., Kartuizers Roermond nr. 7; transfix met 1354 okt. 23, 1424 juni 15, 1428 juli 14

759.

1428 augustus 23
op sunte bartholomeusavont des heiligen apostels
Segher van der Horst en zijn echtgenote Nese van Kessel verklaren alle cijnsrechten die ze
hadden op een bunder land genaamd in der Schuelt, gelegen in het kerspel van Beesel, te
hebben overgedragen aan het klooster Maria Weide.Getuigen: Tyss Hertenstriuyck en Ruth
Hennikenssoen van der Linden, laten. Medebezegelaar: Johan van Holtmolen.
Origineel op perkament, inv. nr. 26, met de zegels van de oorkonder en medezegelaar.
Mariaweide

759A. 1428 augustus 30
Johan van broichusen, heer te Loe, zal Henric van Berenbroic en Johan Vailbyr schadeloos
houden wegens borgstaan bij Derick Schenck van Nydeggen voor 140 Arnhemse guldens.
Wissen
760.

1428 november 30
Johan van Loon (heer te Heinsberg), ¼ heer van Gulik, bekent Willem VII van Horn 1000
guldens schuldig te zijn.
Neuenahr 496; inv. Meurs 1600 D 554

761.

1428 december 30
Het kapittel van St. Servaas te Maastricht verpacht aan Johannes de Halen, priester, diens
broer Macharius, Paulus de Sprakenhese en Hubertus in ’t Velt de tienden te Weert voor 9
jaren tegen 10 lb. oude groten tournoois, 5 solidi, 31 grote lb. was en 31 kapoenen ’s jaars.
R.A.L., St. Servaas 887; regest Doppler 488

762.

1428
Voortdurende vijandelijkheden tussen Gulik en Gelre in het grensgebied. Aan Gelderse zijde
strijden o.a. Sander van Eyl, Johan van Broekhuizen, Sander van den Egher, Goswin Spede.
Viersen wordt afgebrand.
Viersener Urkundenbuch nr. 204
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763.

1428/29
Stadsrekening Nijmegen.
Boden naar Roermond tussen 8 april 1428 en 1 februari 1429 (16 keer).
Op 30 mei aan de raad van Roermond 2 veerdel wijn geschonken.
23 augustus. De hoofdsteden van Gelre zijn te Nijmegen. Aan de heer van Heinsberg een
zilveren kan geschonken; woog 7 mark 2 lood, kosten incl. maakloon 8 rijnsguldens per mark
+ stadswapen te vergulden 58 rijnsguldens. Groot feestmaal voor Heinsberg (61 man).
Gadeke, stadsbode van Roermond.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 2 p. 18-36, 63

763A. 1429 januari 3
Wilhem van Hoenselar Peterszoon en Aleit Stijnen Tackendochter, echtelieden, dragen voor
richter en schepenen te Weeze hun vrij eigen goed, erfcijnsen en verder bezit te Weeze over
aan Harman van Hoenselar.
Wissen
764.

1429 juli 13
Wapenstilstand tussen hertog Arnold van Gelre en de hertog van Gulik en Berg gedurende 4
jaren. Bij de bevestiging namens Arnold zijn aanwezig Walraven van Meurs, heer van Baer,
Johan heer te Wickrath, erfkamerheer van Gelre, en Rutger van Vlodrop, knapen.
Viersener Urkundenbuch nr. 207

765.

1429 juli 26/27
Voor richter en schepenen te Wetten verkoopt Johan van Berenbroic aan Harman van
Hoenseler zijn recht op de molen te Gehynge en de waterloop, zijnde Gelders leen, en zijn
recht op de hof te Veler, leenroerig aan Rutger van Rull. Borgen: Rutger van Rull, Derich van
Pellant en Clais van Boytbergh.
Wissen

765A. 1429 augustus 17
Nese van Berenbruick, zuster van Johan van B., kloosterjoffer te Vorssenbergh (bij Xanten)
verkoopt haar deel van de hof te Veler in Wetten aan Harman van Hoenseler.
Wissen
766.

1429 augustus 27
Voor richter en schepenen te Wetten draagt Walter van Sprynckelhaven aan Harman van
Hoenseler over zijn rechten op de molen te Gehynge en aan de hof te Veler.
Wissen

767.

1429 november 13
Johan die Ruever, ridder, en Wynant Spede attesteren over de rechten van de molen van heer
Brant van Brede te Rynckenfuort, eerder eigendom van Geraet van Holthuysen. Die van
Helden hebben daar hun banmolen.
Jaarboek Maas- en Swalmdal 1986 p. 67-68, naar archief Scheres d’ Olne nr. 658
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768.

1429
Arnt van Lomme en Baetse, echtelieden, kopen van Alaert van Bueren en Fye van
Holthuysen, echtelieden, een erfpacht van 2 malder en 1 sommer rogge ’s jaars, Keulse maat,
gaande uit de laten te Leeuwen (Beesel) en de molen te Offenbeeck. Alaert en Fye bezitten de
halve hof te Leeuwen.
Jaarboek Maas- en Swalmdal 1986 p. 67 naar R.A.L. Hof van Gelre nr. 204 fol. 199

769.

1429/30 februari 10
Stadsrekening Nijmegen: Boden naar Roermond tussen 15-2-1429 en 13-1-1430 (13 keer).
Op 4-12 de hoofdsteden van Gelre bijeen te Nijmegen
Op 16-1-1430 die van Roermond op stadhuis
Op 28-1 de 4 hoofdsteden van Gelre te Nijmegen
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 2 p. 88 – 105

770.

1430
Johan Schellaert van Obbendorf, drost van Montfort, draagt aan de gebroeders Antonis en
Baldanus de Montefia alle recht dat hij heeft op het Lombaardenhuis, zoals hertog Reinald
hem dat heeft toegezegd.
Bissch. Archief post 121 sub. 8

770A. 1430 mei 30
Daem yngen Dyepraem en Drude, echtelieden, verkopen aan Karl van Hoenseler
Harmanzoon hun recht op de hof te Veler in het gerecht Wetten, leenroerig aan Harman van
Hoenseler.
Medezegelaars: Harman van Hoenseler, leenheer, Derich van Pellant en Eylbert van Eyll.
Wissen
771.

1430 juni 16-28
Sibert van Wachtendonk Sibertszoon krijgt de parochiekerk van Süchteln, vrijgekomen
omdat Johannes van Wachtendonk Sibertszoon een prebende en kanunnik plaats bij St.
Apostelen te Keulen heeft verworven.
Viersener Urkundenbuch nr. 210.

771A. 1432 juli 6
Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de heer van Heinsberg en zijn leenmannen ten
behoeve van Johannes Aeben en Aleyd ten laste van Johannes Bruwer en Metza van 90
Arnhemse gulden, waarvoor zij vier morgen land te Kempen als onderpand stellen, met
retroactum van 1424.
Venner; charters, nr 89
771B. 1432 juli 27
Henric van Blitterswick, heer van Afferden, zal Henric van Berenbroic schadeloos houden
wegens borgstaan bij Van Steenouwen voor 226 overlandse rijnsguldens.
Wissen
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772.

1430 augustus 12
Broeder Heinrich van Oirsoy, prior van het Kartuizerklooster te Roermond, enerzijds en
broeder Heinrich van Mengheden, rector van het klooster Maria Weide te Venlo anderzijds,
verklaren dat ze het eens zijn geworden over de achterstallige lijfrenten van Peter van der
Masen. Het Kartuizerklooster draagt over aan het klooster Maria Weide zijn aandeel in een
beemd genaamd Karrikens Baendt, gelegen bij Wijlre aan de Swalm in het kerspel van
Swalmen, waarvan het andere deel aan Herbert Rouwen behoort. Medebezegelaar: Peter van
der Masen.
Mariaweide. Origineel op perkament, inv. nr. 155, met de zegels van de oorkonders en
medebezegelaar. Afschrift op papier, inv. nr. 156

773.

1430 september 4
Sander van Eyl Geertszoon en Ermgaert, echtelieden, verkopen aan Janne van Eyl, vrouw van
wijlen Bernt van Eyl, en haar zoon Johan een deel van de Hornen in het kerspel Alderkirken
(Aldekerk), dat zij in leen hebben van Wolter van Steynhorst. Medezegelaars de leenheer en
de leenmannen Dierick van Eyl en Johan op den Bergh.
Kasteel Rechteren, regest 142

774.

1431 januari 25
Het bevelschrift van de keizer aan bannerheren, ridders, knechten, ambtlieden en gemene
steden van Gelre en Zutphen om te verschijnen op de volgende rijksdag teneinde zich te
verklaren op de klacht van Adolf hertog van Gulik dat zij weigerden hem als hertog van Gelre
etc. te erkennen, wordt in de stad Roermond betekend door de bode Hans van Schale,
wapenkoning.
Gelre Geldern Gelderland; Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern, Geldern 2001 p.
109

775.

1431 maart 30
Voor schepenen van Kapellen dragen Derich Barendonck en Stijna ux over aan Heinrich van
Wyenhorst en Henke (ux) de erfenis van Fye van Wyenhorst en de toekomstige erfenis van
Johan van Wyenhorst.
Venner; charters nr. 156

776.

1431 april 5
des donnerdaechs na den heylghen paeschdaghe
Te (Ven)raye in de kerk op het koor verscheen voor Johan van Broekhuizen, drost van
Kessel, en de gemene schepenen en kerspellieden van (Ven)ray en heer Alaert van
Gruysdunct, pastoor te Lochem, en heer Alaert Lydynck en Heynrick van Meerwick, Johan
van Meersen en Willem Kelleneer over een kleernis van 32 jaren geleden te Venlo tussen de
hertog van Gelre en het klooster van Roermond inzake de tienden van Venray. Goesen van
Bushuysen en Husken Lenmicson, schepenen van Venray, waren daar aanwezig. Verder
verklaren Jacop van Buschuysen genaamd Gochman, Johan Scouter, Willem van den Anxt,
luidende: alle zadelgoed dat vanouds smaltiend aan het klooster van Roermond etc.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 61 verso-62

777.

1431 augustus 9
op sent Laurensavent des heilgen martelerss
Peter Symons en Heyn van Huys, schepenen van Kessel en Helden, verklaren dat Arnt
Yngelen en zijn zuster Nese Yngelen aan de kruisheren een grondrente van vier malder rogge
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ten laste van een perceel akkerland hebben overgedragen. Bezegelaar: Johannes van
Schelbergen, scholtis in het land van Kessel.
Kruisheren Venlo, Afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 114v.-115
778.

1431 november 7
Adolf hertog van Gulik verzoekt alle geestelijke en wereldlijke vorsten, knechten en steden,
die van Egmond, die zich hertog van Gelre noemt en tollen heft, zich daartegen te verzetten
omdat Egmond dat recht usurpeert.
Hansen; Rees p. 180; gelijkt. copie op papier

779.

1431 december 4
op sente barbarendach der heyligher jouffrouwen
Aernolt van Huerne heer te Kessenich oorkondt op de hof op Visscher Oe van Willem van
Ghoer geen recht of aanspraak te doen. Als Willem 3 bussel hout haalt op Vissersweert mag
Aernolt 2 daarvan halen. Als Willem 3 runderen weidt mag Aernolt er 2 bij weiden. Als
Willem 3 penningen heft uit de weerd mag Aernolt nog 2 bijheffen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 116

780.

circa 1431
Beschrijving van de hof te Heel, eigendom van abdis en convent van O.L.V. Munster te
Roermond.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 116 verso – 117

781.

circa 1431
Beschrijving van de hof van (Willem van Ghoer) op de Visscher Oe (onder Kessenich).
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 116 verso

782.

1432 maart 24
op onss liever vrouwenavent annuncionis
Willem van Ghoer en Arnolt zijn zoon oorkonden hun hof c.a. op de Vysscher Oe met abdis
en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond geruild te hebben tegen de Kloosterhof te
Heel (Hedel), gelegen voor het huis van de oorkonders, welke hof een vrij leen van de heer
van Horn is, welke leen verheven zal worden zodra de heer van Horn volwassen zal zijn etc.
Borgen en medezegelaars: Johan heer te Ghoer, Daniel van Ghoer, gebroeders, en Willem
van Vlodrop, erfvoogd te Roermond.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 114-115 verso

783.

1432 maart 24
op onss liever vrouwenavent annunciationis
Marie van Dryele, abdis, en gemeen convent van O.L.V. (Munster) te Roermond oorkonden
met toestemming van de (vader-)abt van Camp geruild te hebben met Willem van Ghoer en
Aernolt zijn zoon hun hof op de Visscher Oe tegen de abdij-hof te Heel (Heyel), gelegen
voor de hof van Willem van Ghoer, bestaande uit huis, akkers, baand, heide en weide. De 2
malder rogge ’s jaars en kapoenen en cijnsen die de abdij te Heel hief gaan ook over op
Willem van Ghoer. Twee stukken land van de hof behoren onder de heerlijkheid Pol van
Daniel van Ghoer en doen deswege 3 oude groten en 1 oud moirke. Bezegeld met het
conventszegel. Medezegelaars: Johan Schelaert van Obbendorp, ridder, drost te Montfort,
Johan heer te Ghoer, Daniel van Ghoer, Johan van Oyst, Willem van Vlodrop, erfvoogd van
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Roermond, Johan van Brede en Geraert Haecke van Thoer. De abt van Camp zegelt ter
bevestiging.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 112 verso- 113
784.

1432 juli 6
Voor de heer van Heinsberg en diens leenmannen verklaart Johannes Bruwer en Metza
schuldig te zijn aan Johannes Aeben en Aleyd 90 arnhemse guldens (hoofdsom) gaande uit 4
morgen land te Kempen. Met retroakte 1424.
Venner; charters 89

785.

1432 juli 21
Scheiding en deling van de erfenis van Johan van Bocholtz en Katharina van Brede door:
Johan van Bocholt en Willem van Bocholt, gebroeders, Gerard van Eyl 1) en Katharina van
Bocholt en Gerard van Holt 2). Aanwezig verwanten en vrienden o.a. Engelbert van Orsbeck,
ridder, Arnt van Wachtendonk en Wolter van Parle.
Viersener Urkundenbuch nr. 215
1)
2)

786.

gehuwd met Elisabeth van Bocholt
gehuwd met Gudula van Bocholt

1432 augustus 26
des dynxdaeghs nae sent bartholomeus daghe
Geraert van Oederaede, richter, Johan van den Grynde en Heynrick van Loeven, schepenen te
Roermond, verklaren dat Thomas Kuysken en zijn echtgenote Bele van Peter Neutkens een
huis in erfcijns hebben ontvangen gelegen in de Nyerstraat tegen twee gulden ’s jaars.
Origineel op perkament, inv. nr. 675, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

787.

1432
des neesten guedesdaech nae den sonnendaghe (onleesbaar)
Frederik graaf van Meurs etc., momber van het land van Horn, oorkondt dat de abdis van
O.L.V. (Munster) te Roermond haar hof te Heel heeft geruild met Willem van Ghoer tegen
zijn hof op Visscher Oe. Frederik beleent Willem van Ghoer met die hof te Heel voor diens
zoon Arnold van Ghoer. Aanwezig de Hornse leenmannen: Johan van Ghore, Willem van
Vlodrop, erfvoogd te Roermond, Johan van Wylre en Gadaert van Holthuerne, die
medezegelen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 115 verso – 116.

788.

1433 april 4
Akte, waarbij Henric van Holtmolen, pastoor te Tegelen, verklaart dat hij aan Daem van den
Bruele geheten van Brempt een griendje te Sint Odiliënberg, behorend bij Overen, verpacht
heeft en dat hij de pacht van de eerste 17 jaar ontvangen heeft.
Venner; charters nr. 99

789.

1433 juni 15
Johan II van Loon, heer van Heinsberg, staat aan zijn 2e zoon Willem af ¼ van het
hertogdom Gulik. Willem was door huwelijk in 1411 graaf van Blankenheim. Hij zou verder
uit de Heinsbergse erfenis Leeuwenberg verkrijgen.
Corsten; Juelicher Quart p. 20
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790.

1433 juli 12
op sent margrietendach der heiliger joncfrouwen
Goessen Spede, Eylbert van Eyl Eylbertszoon, Harman van Hoenseleer en Johan van Pellant,
knapen, scheidslieden namens abdis en convent van Roermond en de mannen van wapenen
en de gemeente van Wetten oorkonden dat twist is geweest over het dak van de (parochie)kerk op het nieuwe koor dat het kerspel gemaakt heeft, welke plicht het klooster bestreed.
Overeengekomen is dat abdis en convent het zuidelijk dak van het koor zal dekken en
onderhouden en het kerspel het noordelijk dak. De scheidslieden zegelen namens beide
partijen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 79 recto en verso

791.

1433 december 18
Heinric van Loeven door de abdij St. Pantaleon te Keulen beleend met de Passartz- of
Krakenhof te Süchteln (ook Vorsteleen) na transport door Willem Passart.
Viersener Urkundenbuch p. 474

792.

1433
Alard van Bueren geeft in erfpacht aan Dederick op der Maesen van Beesel de visserij op de
Maas aan de zijde van Beesel, gaande van de Hanssumerbeek tot de Eyckersteeg met het steel
voor 9 schellingen ’s jaars. De visserij is tijnsgoed van de heer van Kessel.
Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweide

793.

1433
Willem heer van Wevelinghoven en Alfter, erfmaarschalk van het stift Keulen, verkoopt met
toestemming van zijn leenheer (= abt en convent van St. Pantaleon te Keulen) en na dode
zijns vaders Frederik en zijn vrouw Richarda van Alfter het goed Born (bij Brüggen) voor
3000 overl. rijnsguldens aan zijn oom Frederik graaf van Meurs en Serwaarden.
Reichskammergericht in Hauptstaatsarchiv Düsseldorf nr. C 1021/2354

794.

1433
De Geldersen vallen in het hertogdom Gulik. Zij worden gesteund door een gedeelte van de
Gulikse ridderschap alsmede door Johan II van Loon, heer van Heinsberg.
Corsten; Juelicher Quart p. 21

794A. 1433
op sent johansavent baptist sijnre gebuerte
Sibrecht ven Krekenbeck en Gerat van Menss, schepenen te Venlo, verklaren dat Gerat van
Boicholt en zijn echtgenote jonkvrouwe Lisbet door overeenkomst een geschil hebben
beëindigd met Reyner van Holthuse en zijn echtgenote Gebel en Johan van Lomme, zoon van
Arntz, en zijn echtgenote Lisbet over de goederen die Gerat van Stalbergen, de vader van
Lisbet en Gebel, van Gerat van Boicholt had uitgewonnen. Gerat van Boicholt en Lysbet
zullen tegen betaling van 200 oude schilden deze goederen behouden.
Scheidslieden namens Gerat van Boicholt en Lisbet waren zijn zwager Gerat van Holt, Johan
Vinck en Jacop van Kanne.
Scheidslieden namens Reyner van Holthuse en Gebel waren Merten Mertenssoon, de vader
van Reyner van Holthuse, Merten van Ruremunde en Heinrick van Greverade.
Origineel op perkament, inv. nr. 271, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide
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795.

1434 februari 15
des anderen daegs na sent valentijnsdaige
Johan Vinck en Gerat van Menss, schepenen te Venlo, verklaren dat Katherina Brukers van
Beesel, zus van wijlen Peter van Beesel, heeft verklaard dat zij geen goederen in het klooster
Maria Weide heeft gebracht behalve de lijfrente die zij jaarlijks van het Kartuizerklooster te
Roermond ontvangt.
Origineel op perkament, inv. nr. 27, met het zegel van Johan Vinck. Het zegel van Gerat van
Menss is verdwenen. Mariaweide

796.

1434 mei 28
des vrijdaeghz na sent urbanusdage pape
Gadert Zupesey van Ophoven verklaart aan jonker Willem van Goer 4 bunder land in 3
percelen nabij de jonkershof op Visscher Oe, zoals hij die van zijn ouders geërfd heeft en
zoals de jonker heeft verkocht aan (abdis en convent van) Roermond. Gadert verklaart op dat
land geen recht meer te hebben. Op verzoek van Gadert zegelen de schildknapen Johan van
Dasswijlre en Zegher van Kessel.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 119 – 119 verso

797.

1434 september 20
op sent Mathijsavent des heiligen apostels
Goetsen Scroeder en Goedert Windelen, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat
Willem, zoon van Goedert Arnts, en Katherine aan de kruisheren een grondrente van een
malder rogge betalen ten laste van een perceel akkerland op de Steinlinck. Bezegelaar:
Heinrick van Merwick, scholtis in het land van Kessel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 125. Het zegel van Heinrick van Merwick is
verdwenen; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 124 – 124v.

797A. 1434 december 7
Philips, hertog van Bourgondië en Brabant, verkoopt aan de landkommandeur van Biezen
(Duitse Orde) peel-land bij Gemert voor 600 guldens mits jaarcijns van 50 oude groten
tournoois en een jaargetijde voor Philips in de kerk van Biezen te Maastricht.
Grauwels, I nr. 352
798.

1434 december 13
Voor schepenen van Kessel(?) verklaren Johan Quyten en echtgenote aan Willem van Kessel
11 Arnhemse guldens en 5 kromsterten schuldig te zijn.
R.A.L.; charters uit Hasselt, 1953, onbeschreven.

799.

1434 december 19
Het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies, te Dyon verzameld, slecht de geschillen
tussen (Frederik) graaf van Meurs en Johan van Horn, heer van Baucignies, over de voogdij
over Jacob van Horn.
Keussen; Urkundenbuch Mörs-Krefeld II nr. 1887
Reiffenberg; Histoire de l’ ordre du Toison d’ Or 18
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800.

1434 december 22
Sigismund, keizer, geeft Johannes Pollart van Ruremunda, paltsgraaf, volmacht om diverse
benoemingen etc. te verrichten en bastaarden te legitimeren.
Archief Hackfort 657, regest 36

801.

1434
Diederik van Linnep en Elisabeth van Sayn-Wittgenstein, echtelieden, verpanden het dorp
Orsbeck en goederen te Birgelen en Wassenberg aan Willem van Vlodrop voor 600
overlandse rijnsguldens. In 7-2-1441 zou Thonies van Orsbeck en zijn broer Engelbrecht
Orsbeck voor 10 jaren verkocht hebben, met recht van inlossing binnen die tijd. Verkoop
geschiedde voor Johan van Loon, heer te Heinsberg, stadhouder van Wassenberg namens
Brabant.
Reichskammergericht Teil 6 N 307

802.

1434 –1502
Sander van Asselt Goderdzoon:
gehuwd met Barbara van Wachtendonk, die de hof Beeck onder Grefrath in leen hield
verkoopt in 1457 aan Arnold van Dorsdale 25 malder haver erfpacht in Süchteln
in of voor 1486 overleden; zijn vrouw Barbara op 18 januari 1502 volgens
necrologium Munsterabij.
Asselt p. 76

803.

1435 januari 3
in der octaven sunte johans evangelist
Reyner van Obbendorpp, scholtis in het ambt Montfort, Gilke Femkens, Ghyse Noiten en de
schepenen te Beesel, verklaren dat Thyss Hertenstruyck van het klooster Maria Weide in
erfpacht heeft genomen anderhalve bunder akkerland genaamd in der Rodervelde, gelegen te
Beesel, tegen een rente van twee malder rogge. Hij stelt mede als onderpand een morgen
akkerland grenzend aan Heselsgoed. Bezegelaar: Reyner van Obbendorp.
Origineel op perkament, inv. nr. 28. Het zegel van de bezegelaar is verdwenen. Mariaweide

803A. 1435 januari 7
des anderen daigs na den heiligen derteendach
Lambrecht Mercator, richter, Sibrecht van Krekenbeck en Jacob de Weldich, schepenen te
Venlo, verklaren dat Peter van Lit afstand doet van alle rechten en goederen die zijn zuster
Merrie van Lit aan het klooster Maria Weide heeft geschonken. Voorts doet Peter afstand van
alle goederen waarover hij geschillen heeft gehad met het klooster, welke door arbitrage zijn
beëindigd.
De scheidslieden namens het klooster waren, Johan Vinck, Gerat van Menss, Merten van
Ruremunde en Heinrick van Grevenraide.
De scheidslieden namens Peter van Lit waren, Johan van Poll, de zoon van Peter, Jacob en
Johan van Poll, broers, zonen van Johan, en zijn zwager Johan van Beringe.
Origineel op perkament, inv. nr. 320, met de zegels van Lambrecht Mercator en Jacob de
Weldich. Het zegel van Sibrecht van Krekenbeck is verdwenen. Mariaweide
803B. 1435 januari 10
Deric van Wijenhorst genaamd Lueff en Dyenken van Bruijchusen, echtelieden, oorkonden
Sander van Kedinchaven, ridder, en diens erfgenamen, 3 jaar na Sanders dood 600
arnoldusguldens te betalen uit de hof te Laesdonk. Indien Deric van Sander zou erven, deelt
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hij naar rato. Als de som niet betaald wordt, vervalt Deric’s erfrecht. Als Deric kinderloos
overlijdt, krijgt zijn vrouw lijftocht en na haar dood vervalt het aan Deric’s erfgenamen.
Medezegelaar: Henric van Berenbruijck.
Wissen
804.

1435 januari 24
op sente pauwels avent conversio
Aernolt van Huerne, heer te Kessenich, en Lysabeth van Heynsberg, echtelieden, oorkonden
in tegenwoordigheid van hun leenmannen Geraert Haecke, Reynaert van Oenhaven, Johan
van Stockbrueck en Johan Gaeven en in tegenwoordigheid van Johan van Yttervort, schout,
en Reynaert in ghen Heze, Johan van den Voyrste, Peter van der Moest, Peters Hoevelman,
Rutgher van Eesscher en Thijs Schaverts, schepenen van Kessenich, verkocht te hebben aan
abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond oorkonders deel van de aanwassen en
grienden langs de Maas, deels betuind, deels onbetuind, boven, beneden en langs het
Kloostersham op Visscher Oe. Verkopers behouden zich de heerlijkheid voor. Naast de
oorkonders zegelen de leenmannen en de schout.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 117 – 118 verso

805.

1435 januari 25
op sente pauwelsdaghe conversio
Johan van Loen, oudste zoon van de heer van Heinsberg bevestigt de verkoop aan abdis en
convent d.d. 24-1-1435.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 119

806.

1435 maart 24
op onser liever vrouwen avent anunciationis
Derrich Goetsenssoen en Katherine van den Over, echtelieden, oorkonden eerder verkocht te
hebben aan het kruisherenconvent van Venlo 30 morgen land te Offenbeek in het kerspel
Beesel, in 5 percelen die nader worden omschreven. Transport geschiedt nu voor de leenheer
Alart van Bueren omdat het lijfgewinsgoed is en drie van diens laten. Op verzoek van de
verkopers zegelt Reyner van Obbendorp, schout te Beesel.
Bron: Kruisheren Venlo inv. nr. 22 A

807.

1435 maart 26
des neesten saterdaiges nae onser liever vrouwendach annunciationis
Alart van Bueren, leenheer en Fije, verklaren dat zij voor de laten Gheerken de Wever,
Willem Yngendaill en Maess, zoon van Hen Ruyssen aan broeder Dirick van Greeffrade en
broeder Moren ten behoeve van de kruisheren tien bunder lijfgewinsgoed hebben
overgegeven tegen een grondrente van een oude Vlaamse. Bezegelaars: Alart van Bueren,
leenheer, zijn echtgenote Fije en Gerit van Kessel genaamd Roffart.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 23, met de zegels van Alart van Bueren, Fije
en Gerit van Kesell; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 193v. – 194 v.

808.

1435 mei 12
op sent Servaessavent des heilighen bisschops
Goetsen Scroeder en Symon Loenen, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat Heyn
Pyddel der Meelre en Aleit, burgers van Venlo, aan de kruisheren een grondrente van een
malder rogge ten laste van een perceel akkerland genaamd de Tiegelacker en een perceel
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opden luden Raide hebben overgedragen. Bezegelaar: Heinrick van Merwijck, scholtis in het
land van Kessel.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 113v. – 114v.
809.

1435 juni 6
Johan van Broichusen, heer te Loe en Gheysteren, erfhofmeester van Gelre, zal Henrick van
Berenbroick schadeloos houden wegens borg staan met Johan van Broichusen, heer te
Weerdenberg en Amerzoyen, zijn broer, bij Goeswijn Steck voor 3500 overlandse
rijnsguldens.
Wissen

810.

1435 juli 24
des sonnendaeghz op sent jacopsavont
Dederic Pollaert, deken van de kerk van de H. Geest, en Heinric Thijsson, schepen te
Roermond, verklaren dat zij heden op het kerkhof te (Stevens)weert zagen en hoorden dat
heer Alart Ludynck, kanunnik in de H. Geest te Roermond, namens abdis en convent van
(O.L.V. Munster te) Roermond aan kerkmeesters, schepenen en gehele gemeente van
(Stevens)weert, toonde de uitspraak van de officiaal van Luik en twee advocaten, mr. Peter
van der Moelen en mr. Joest van der Beckart, dat de abdis het dak van het kerkkoor 10 of 20
jaren onderhouden zou hebben of dat door de gemeente was gedaan. De aanwezigen konden
het eerste niet verklaren. Oorkonders zegelen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 107 verso – 108

811.

1435 juli 25
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan Hillen en Mettele van Loeven, weduwe van Lambert
van der Kraecken. Getuigen namens de bruidegom: Gerard van Oederade, Vullinck van
Holtmeulen en Arnold van Dursdoel.
Oedenrade p. 55

812.

1435 augustus 17
des seventienden daeghz in den oestmaende
Jacop van Neten, priester, kanunnik, en Geraert Haeck, meier te Thorn, oorkonden dat
Gobbel Leyken van Thorn, de leidekker, verklaart heeft dat hij wel 12 of 20 of 30 jaar
geleden aan het dak van het koor van de kerk van (Stevens)weert gewerkt heeft maar nimmer
in opdracht van de abdis van (O.L.V. Munster te) Roermond maar steeds in opdracht van de
gemeente.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 108 verso

812A. 1435 october 20 1)
Theodericus (Diederik), aartsbisschop van Keulen, geeft het slot Gruitrode in leen aan
Diederik van Betgenhusen, landcommandeur van Biezen.
Grauwels, III nr. 1679 bis
1) Herhaald op 19 november 1438 t.a. p. nr. 1682
812B. 1435 november 2
Sander van Eyll doet aan Johan van Raide zoen wegens geschil over Pouters en diens vrouw.
Medezegelaars: Johan van Brempt.
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Bongart, nr. 199
813.

1435 november 29
op sent Andriesavent des apostels
Ghijsbrecht Neuten en Segher van Hoeghsteden en gemene schepenen te Beesel verklaren dat
Mechtelt van der Heze aan Willem Woest en Merrie een grondrente van zes malder en twee
summer rogge heeft overgedragen ten laste van een perceel akkerland en een weiland aan de
Maas en ten laste van hout en hooigewas op de Hoelrestraten, alle gelegen te Overtegelen op
de Beke in het gericht Beesel. Bezegelaar: Reyner van Obbendorp, scholtis en ambtman van
Montfort.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 120, met het zegel van Reyner van
Obbendorp; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 153 – 153v.

814.

1436 februari – maart
Vrijdag vóór St. Petrus ad Cathedram (17 februari 1436) krijgt de stad Linnich boodschap dat
de vijand (de Geldersen) sterk (in aantal) in Heinsberg stond: op zaterdag vóór halfvasten (17
maart 1436) zijn de Geldersen in groot aantal te Heinsberg gekomen. 10 maart 1436 stuurt
Philips de Goede, hertog van Bourgondië en Brabant enige raden naar Sittard om te
bemiddelen. Aan de zijde van Gulik staan: Adolf hertog van Gulik en Berg, Willem van
Loon, heer van (1/4) Gulik en graaf van Blankenheim en de stad Keulen. Aan de Gelderse
kant staan Arnold hertog van Gelre, Johan II van Loon, heer van Heinsberg (+1439), en diens
zoon (de latere) Johan (III +1441) (Johan II staat dus tegen zijn zoon Willem)
Corsten; Juelicher Quart p. 21

815.

1436 juni 24
Johan van Oest en Derick van Oest Johanszoon zullen Henrick van Berenbruyck schadeloos
houden wegens borg staan bij Derick Schijnck voor 200 overlandse rijnsguldens en levering
van 28 malder rogge. Bij verzuim leisting te Goch.
Wissen

816.

1436 juni
Thomas van Oest zal Henric van Berenbruyc en Sander van Eyll schadeloos houden wegens
borg staan bij Gerit van Stenen voor 75 malder rogge.
Wissen

816A. 1436 juli 12
Wolter van Eyle verklaart na dode zijns moeder Hille niet in haar nalatenschap te delen met
zijn broers Jorden en Johan van Eyle alvorens hij het goed van Goterswick, door hem
verkocht aan Johan van Esselvort en Drude, echtelieden, weer zal hebben ingebracht op
straffe van leisting binnen (Rhein)berck mèt zijn borgen.
Kasteel Rechteren, regest 159
817.

1436 december 1
Met name genoemde schepenen van Haelen oorkonden dat Filips de molenaar van
Overhaelen met zijn 3 kinderen verkopen aan Hendrik Vogel te Haelen een jaarrente van 4
malder rogge uit hun hof te Overhalen en uit de molen, boven de 14 malder die de heer reeds
daaruit heft. Filips draagt de molen over aan Hendrik. De rente is binnen 10 jaar losbaar met
130 Roermondse guldens. Indien de rente binnen die termijn niet gelost wordt is de molen
definitief eigendom van Hendrik.
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R.A.L., Keverberg 427 auth. afschr. 17e eeuw.
817A. 1437 maart 25
Johan van Bruychuesen, heer te Loe en Geisteren, zal Henric van Berenbruyc schadeloos
houden wegens borg staan bij Heyneric van der Aelsvoirdt voor 320 oude schilden.
Wissen
818.

1437 juni 24
op sente jansdach baptists
Wilhm van Tiegelen Wilhmszoon verklaart geen recht te hebben op de tiend te Arcen en de
kerkgift, zoals zijn neef Heynrick van Meerwijck die thans bezit en van de heer van Meurs in
leen houdt; evenmin op de hof te Arcen genaamd Tegelen, die oorkonders zwager Wilhm
Kelner nu bezit, welke goederen toebehoorden aan oorkonders vader. Medezegelaars Jan van
Udem, zwager van de oorkonder, en Frederick Duker Adolfszoon.
Auth. afschr. door notaris Petrus de Boede de Heynsberg G.A. Venlo; Arcen doos 28 nr. 159

818A. 1437 juni 29
Willem van Brueckhuysen Hubertszoon, Henric van Beerenbroick en Henrick van Merwick
zijn aan Yelis van Heylbeck 100 overlandse rijnsguldens schuldig, te betalen op St. Jan e.k.,
bij verzuim leisting te Goch of Xanten.
Wissen
818B. 1436 juli 13
Johan van Bruychuysen, heer te Loe en Geisteren, zal de gebroeders Henric en Luef van
Berenbruyc schadeloos houden wegens borg staan bij Deric van Pellant voor 200 overlandse
rijnsguldens.
Wissen
819.

1437 september 21
Johan van Boytberg, erfmaarschalk van Gelre, en zijn zoon Bernhard zullen de gebroeders
Henric en Luef van Berenbroic schadeloos houden wegens borg staan bij Ludolph Henricson,
pastoor te Aefferden, voor 750 rijnse goudguldens.
Wissen

819A. 1437 september 27
Henric van Abruyck zal Deric Schinck van Nyddeigen heer te Afferden en Walbeck, Lueff
van Berenbruyc en Rutger ingen Swegerray schadeloos houden wegens borg staan bij Johan
Vaelbyr voor 100 oude schilden of 150 rijnsguldens.
Wissen
820.

1437 december 20
op sent thomaesavont apostoli
Johan Schelaert van Obbendorp, ridder en drost in het land Montfort, leenheer namens hertog
Arnolt van Gelre, verklaart dat voor hem, Johan van Oest en Johan van Wijlre, leenmannen,
Dederic Bake aan Lambrecht van der Craken en zijn echtgenote Dille heeft overgedragen een
grondrente van zes malder rogge ten laste van een hof gelegen te Rykel in het kerspel van
Beesel. Medebezegelaars: voornoemde leenmannen en Dederic Bake.
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Origineel op perkament, inv. nr. 54, met de zegels van de leenmannen. De zegels van de
oorkonder, en medebezegelaar Dederic Bake zijn verdwenen. Mariaweide
821.

1437
Johan (II) van Loon, heer te Heinsberg, verkoopt aan Willem van Vlodrop, erfvoogd v.
Roermond, een jaarrente van 20 oude schilden.
Reichskammergericht Teil 6 N 314

822.

1438 maart 1
Johan van Holtmolen, Cristina van Holtmolen, echtelieden, en Otto van Holtmolen,
verklaren, dat aangezien Emont van Oevertyegelen hen de smalle tienden te Tegelen,
Overtegelen en aen gen Loe verkocht heeft, het erf van Emont op de Heerleacker aan gen Loe
vrijdom van smalle tienden zal genieten. Voorts verklaren zij in de kerk van Tegelen een
eeuwig brandende lamp te zullen onderhouden en voor die van Tegelen, Overtegelen en aan
gen Loe een beer te zullen houden.
Authentiek afschrift op papier, procesnr. 838. Hof van Gelre te Venlo

823.

1438 maart 26
des guedendachs nae halffvasten
Reynar Scheelart van Obbendorp, richter, Willem Baerss en Gerit Strijker, schepenen van
(Odiliën)berg oorkonden dat Johan Plucker en Beel, echtelieden, verkopen aan Marie van
Dryel, abdis van O.L.V. Munster te Roermond, erf en bosch genaamd ingen Aldenraet, naast
het kloosterbos in gen Raetken, voor 3 malder rogge Montforter maat ’s jaars op St.
Andriesdag. De abdis mag de rente lossen met aanwijzing van ander onderpand. De richter
zegelt mede namens schepenen die geen zegel hebben.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 47 – 47 verso.

823A. 1438 mei 19
Richter en schepenen in Nyenkerken oorkonden dat Hilken van Eyle, weduwe van Derick van
Eyle, aan Johan van Eyle Berntzoon recht geeft tot het inlossen van de renten uit
Geylinckshof die hij haar verkocht heeft.
Kasteel Rechteren, regest 166
824.

1438 juni 28
op sunte peter ende sunte paeuwelsavont der heiligher apostelen
Gadert Windelen, Dries vanden Velde en Henne Schoemeker, laten van de Onze Lieve
Vrouwekerk te Kessel, verklaren dat Deric van den Wijer en jonkvrouw Hadewich aan de
kruisheren een grondrente van vier malder rogge min een vat hebben overgegeven ten laste
van enige percelen aan de Herstraten in het kerspel Maasbree die meester Jan die Schroeder
en Henkens op dye Heyde in erfcijns houden van de Onze Lieve Vrouwekerk te Kessel.
Bezegelaar: laatgerecht van de Onze Lieve Vrouwekerk te Kessel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 130, met het zegel van het laatgerecht van
Onze Lieve Vrouwekerk; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 122v., 315v.

825.

1438 september 15
op den octaven onser liever vrouwen nativitatis
Reyner van Obbendorp, richter in het ambt van Montfort, en de schepenen te Beesel
verklaren dat Lyse, weduwe van de bode van Beesel, en haar zoon Heynken ten behoeve van
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het klooster Maria Weide afstand doen van al hun rechten op Gobbelsgoed gelegen te Rykel.
Bezegelaar: Reyner van Obbendorp.
Origineel op perkament, inv. nr. 29, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide
826.

1438 september 19
vrijdag na sint lambertusdag
Willem van Vlodrop, erfvoogd, leenheer, oorkondt dat Rut Huynselman en Haedwyge,
echtelieden, verkopen aan Heinric Middelman en zijn broers uit een leengoed te Melick,
gekocht van Dederic van Merssen en Mette, echtelieden, een jaarrente van 8 malder rogge
Roermondse maat, binnen 20 jaar losbaar met 60 gouden overlandse rijnsguldens voor 3
malder. Leenmannen: Bernaert Breydels, Dederic Wylde van Merssen en Lambrecht van
Kruchten.
Stadsarchief Maastricht; coll. losse charters

827.

1438 november 10
Johan van Wylre oorkondt uit genegenheid jegens Johan van Oeste en op wens van zijn
overleden vrouw Bertte aan Johan te hebben overgedragen de erven en goederen op
Maeswert gelegen, behorende bij de hof van Nopp, uitgezonderd de baand, waar Johan van
Wylre 100 gulden aan Johan voor heeft betaald volgens brief.
Schloss Haag 303

828.

1438 november 19
Adolf, hertog van Kleef, staat de Ursulinen van Kalkar toe zelf bier te brouwen voor eigen
gebruik, mits betaling van 3 oude schilden ’s jaars (wegens verlies van accijns).
Hansen; Goch p. 115

829.

1438 november 29
Huwelijkse voorwaarden tussen Steven van Asselt Wolterzoon en Margaretha van
Bellinghoven Dirksdochter. Dedingslieden: Sander van den Eger, Johan van Asselt
Goderdzoon en Reinard en Hendrik van Kriekenbeck, gebroeders. Steven stelt haar lijftocht
aan 100 Arnoldusguldens ’s jaars.
Asselt, p. 78

830.

1438 december 18
Bij testament schenkt Joannes de Lovanio (van Leuven) het huis de Lombart c.a. in
Roermond en 4000 rijnse goudguldens als klooster van St. Hieronymus voor reguliere
kanunniken van de congregatie van Windesheim onder de bescherming van O.L. Vrouw, St.
Hieronymus, kerkleraar, HH Joannes de Doper, Joannes Evangelist, Augustinus en Victor.
Van de schenking zou de kloosterkapel gebouwd worden en de rest belegd in renten in het
hertogdom Gelre.
Habets; Hieronymus p. 313-314.

831.

1438-1466
De bouw van het Hieronymusklooster te Roermond begint in 1438 en duurt tot 1466. Het huis
de Lombard was niet groot. De kloosterlingen moesten een 10-tal naburige huizen aankopen.
In 6-7-1444 wordt het klooster opgenomen in de congregatie van Windesheim door de
prioren van de kloosters Neuss, Gaasdonk, Aken en St. Elisabethsdal.
Habets; Hieronymus 315, 323-324.
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832.

1439 januari 4
Thoemaes van Oyst zal Luef van Berenbroeck schadeloos houden wegens borg staan bij
Steven van Hertevelt en diens beide dochters.
Wissen

833.

1439 januari 5
op den heiligen derteenavent
Mathijs van de Oever verklaart dat hij afstand doet van zijn rechten op tien bunder
lijfgewinsgoed te Offenbeck in het gericht van Beesel, die door Dirick Goetsen en Katherine,
respectievelijk zwager en zuster, aan de kruisheren zijn overgedragen.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 24, met het zegel van Mathijs van de Oever;
afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 194v.

834.

1439 januari 22
Johan III van Broekhuizen heer te Wickrath verkoopt een jaarrente van 25 malder haver uit
het kerspel Süchteln, genaamd Voogdleen, half aan Arnold van Dorsdale en half aan Barbara,
dochter van Reinald van Wachtendonk.
Viersener Urkundenbuch 237

835.

1439 januari 24
“do starff her Johan van Loen*, eyn here van Heynsberch, der alwege eyn upsetzich man
geacht ind vernoempt was up goide stede to verderven ind den kouffman up der straissen zo
schynnen, dardurch he rijch wart”
Corsten; Juelicher Quart p. 13
*Johan II van Loon, heer van Heinsberg (c. 1365-1439), zoon van Godert/Godfried en
Philippa van Gulik, dochter van hertog Willem I van Gulik (+ 1361).

835A. 1439 januari 24/februari 5
Voor schepenen van Gennep verkopen Herman van Honseler en Alet, echtelieden, aan Jacop
en Griete van den Bleeck een jaarrente van 13 malder rogge uit de Venschen tiend, te leveren
te Afferden of in de stad Gennep. Onderpand is hun halve hof c.a. en ander goed te Gennep.
Herman mag de rente weer inlossen.
Wissen
836.

1439 februari 3
Johan van Lieck (zoon van Steven) beleend met het Heinsbergse leen de hof te Kirchoven,
die van Sybrecht Hortmeleye geweest is.
Mannbuch Heinsberg pag. 57 nr. 2

837.

1439 februari 3
Johan van Brede beleend met het Heinsbergs leen de hof in den Broick in het kerspel
Dremmen (=Oberbruch)
Mannbuch Heinsberg pag. 58 nr. 4

838.

1439 juli 17
Johan van Aue (Burgau) beleend met het huis Burgau, Heinsbergs leen. Getuigen o.a. Willem
van Vlodrop, erfvoogd te Roermond.
145

Mannbuch Heinsberg pag. 59, nr. 9
839.

1439 juli 25
op sunt jacobsdach des heyligen apostels
Reyner van Oppendorp, scholtis, Gerart Heutman, Thijs van ghenen Bos, Segher van
Hoechstaden, Ghijs Neuten, Peter Windelen, Gyel Femken en Ditken Berben, schepenen te
Beesel, verklaren dat Mechteld van der Hese van Venlo aan de kruisheren een grondrente van
vijf malder rogge heeft overgedragen ten laste van negen percelen in den Loerrenvelde in het
kerspel Tegelen waaronder een perceel genaamd der Mijnnenacker en een perceel gelegen in
den camp. Bezegelaar: Reyner van Oppendorp, scholtis te Beesel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 134, met een fragment van het zegel van
Reyner van Oppendorp; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 139 - 139v

840.

1439 augustus 20
Johan van Hoemen, zoon te Odenkirchen, beleend met de voogdijen te Neersen en
Uerdingen, Heinsbergse lenen. Getuigen o.a. Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond
en Steven van Lieck.
Mannbuch Heinsberg pag. 59, nr. 10

841.

1439 september 28
op sunte michielsavent
Dederick Baick verklaart dat hij aan het klooster Maria Weide heeft verkocht zijn hof gelegen
te Rykel in het kerspel van Beesel. Borgen: Heinrich van Kriekenbeick, van Roermond, en
Leemken in gen Daill. Medebezegelaars: Heinrich van Kriekenbeick en Willem Baick.
Origineel op perkament, inv. nr. 31, met de zegels van de oorkonder en medebezegelaars.
Mariaweide

842.

1439 september 28
op sunte michielsavent
De schepenen van de dingbank Beesel verklaren dat Derick Baick aan het klooster Maria
Weide heeft verkocht zijn hof gelegen te Rykel in het kerspel van Beesel. Bezegelaar: Reyner
Schellert genaamd van Obbendorp, scholtis.
Origineel op perkament, inv. nr. 30, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

842A. 1439 november 2
Erfscheiding tussen de gebroeders Henric en Lueff van Berenbruyck wegens de nalatenschap
van wijlen hun nicht Aleyt van Koynckhaven, gesloten na bemiddeling van Lambert van der
Masen e.a.
Henric krijgt: hof te Heelsom, hof te Voerthe over de Maas met pachten, cijnzen en
lijfsgewin, leenroerig van Kuik, tiend te Voirtseler, 8 morgen land in Loempehenvelde
afhangend van het Nyencloester, 1 morgen land te Goch, de cijnzen die Aleyt in stad en veld
Goch hief, het water, de huizen in de Hertogstraat te Goch, 1 moestuin buiten de Steenpoort.
Loef krijgt: de hof te Plese, tiend te Voirnyck, huis aan de markt te Goch, moestuin buiten
Goch enz.
De Hof te Donsel blijft ongedeeld. Ongedeeld blijft de gruit te Straelen.
Rijske, dochter van Luef, krijgt 3 malder ’s jaars enz.
Wissen
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843.

1439 december 4
santa barbarendaigh
Henrich van Merwick en Agnesa van Oerade, echtelieden, oorkonden dat Wilhem van
Tegelen en diens erfgenamen mogen inlossen de tiend en het patronaatsrecht van de
parochiekerk Arcen, zoals Wilhem die aan oorkonders met brief heeft overgegeven tegen 100
arnhemse guldens à 16 meurse witpenningen ’s jaars, evenwel niet gedurende het leven van
de oorkonders. De kleine tienden die Gerrit van Meerwick, vader van Henrich gedurende zijn
leven gepacht had van Golande van Tegelen, welke eigendom verstorven is op Wilhem van
Tegelen en door Willem aan Gerrit is verpand voor een grijs paard, waarmee Willem
nederlaag leed te Gorcum, en waarvoor Gerrit 37½ blauwe guldens à 9 kromstaarten betaald
had, half aan Johan Rutgersoen en half aan Heincken Drusken te Arcen zal tegelijk met de
tiend en het patronaatsrecht gelost dienen te worden. Indien de pastoor Jacob van der Haetert,
aan wie Wilhem het pastoorschap gegeven heeft, komt te overlijden, dan zijn oorkonders
collator. Indien Wilhem een pastoor benoemt, is die niet gerechtigd in 21 malder rogge (’s
jaars uit de tiend?) die niet verpand zijn. Medezegelaars: Willem Kellner, zwager van de
oorkonder, en Derick van Tegelen, zwager van de oorkondster en de dedingslieden Henrich
van Barle en Frederik Duicker Adolfszoon. Verder zegelen de schout van Arcen, Johan van
Udam, en de gemene schepenen van Arcen.
Eenv. afschr. naar auth. copie van T. Roos. GA Venlo, Arcen doos 28 nr. 158. Oedenrade p.
55-57

844.

1439
Marie van Dryel, abdis van O.L.V.(Munster) te Roermond zendt een misgewaad naar Echt
bestaande uit groen-gestreept zijden laken.
Aantekening Cartularium 2 Munsterabdij fol. 161-163. Vervolgt met een schenking aan Echt
in 1455 ten tijde van Aelheyt van Bomel en latere schenkingen aan Echt en Zaeffelen tot
1555.

845.

1440 april 5
Thonyss van Hillenshem, richter, Goessen Bangen en Arnolt Vroegopts, schepenen van
Swalmen, oorkonden dat Willem van Elmpt en Lysabette, echtelieden, verkopen de ½ hof op
Graet, waarvan Willem van Ghoir de andere helft heeft, aan Gerard van Zwalmen en Bela,
echtelieden, tegen 5 overlandse rijnsguldens jaarrente.
R.A.L., Kapittel H. Geest

846.

1440 april 8
Johan van Brede als leenman van Heinsberg getuige bij een belening.
Mannbuch Heinsberg, pag. 60 nr. 16

847.

1440 juni 7
Dierick van Hetterscheit, Dierick van Eyll, Sander van den Eger, Wolter van Eyl, Danell van
Goer, Gerart Vaeck, Tielman van Eyll en Johan van Dart maken huwelijkse voorwaarden
tussen Johan van Eyll Berntszoon en Agnes van Drypt Johansdochter.
Kasteel Rechteren, regest 176

848.

1440 juni 14
op sent vytz avont
Schout, burgemeesteren, schepenen en gehele gemeente van het dorp Echt oorkonden dat de
burgemeesters en de gemeente aanspraak maakten op de klokspijs van het O.L.V.
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Munsterklooster te Roermond, waarover proces was ontstaan, waarna accoord is gesloten met
Marie van Dryell, abdis, en gemeen convent, welke convent een vrije gift heeft gedaan,
waardoor alle aanspraken e.d. zijn afgedaan. De abdis zal inzake de klokken nimmer meer
aangesproken worden. Bezegeld met het dorpszegel.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 108 verso-109
849.

1440 juli 8
Arnt Stamelaert van Uden, Heynrick Dycbyer, Johan Balvart, Roloff Lonys en Teelman van
Doerne, schepenen in ’s Hertogenbosch, oorkonden dat heer Lambert van Vancte (?),
procurator van het convent van O.L.Vrouw te Roermond, klaagt over Heyne Peters die het
bezit van het convent stoort (enz., betr. goederen te Heugten)
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 59-60 verso

850.

1440 augustus 16/29
Wolter van Steenhorst beleent na opdracht door Elbert van Eyle, Johan van Eyle Berntszoon
en Nesa van Dript, echtelieden, met een deel van de Hornen in het kerspel Aldekerk, voogdij
Geldern, welk leen behoort aan Elberts vrouw Margrieta.
Kasteel Rechteren, regest 178-179

851.

1440 december 21
Johan van Holthausen te Krickenbeck en Elisabeth van Kessel, echtelieden, verpachten de
helft van het Wytvelt genaamd Heide in de heerlijkheid Grubbenvorst en op 7-9-1449 dragen
ze een deel over aan Willem van Holthausen. Op 17-3-1450 dragen Johan en Elisabeth een
roggerente t.l.v. hun molen te Weersbeke in Lottum over aan hun zwager en neef Willem van
Holthausen.
Heimatbuch 1994 Viersen p. 57

852.

1441 januari 6
Heinric van Baexen, leenheer der dingbank van de hof van Baexem “onder die poerte” en met
name genoemde laten verklaren dat Geraert, zoon van Hencken verkoopt aan Tilman van
Neerweert, priester, een erfpacht van 5 malder rogge ten laste van een huis en hof te Grathem.
Medezelaar: Volquyn van den Ende van Thorn, rentmeester van het kapittel van Thorn.
R.A.L., Borchgrave d’ Altena 118; auth. afschrift 18e eeuw.

853.

1441 januari 24
op sunte pauwelsavont conversio pauli apostoli
Johan van Pellant, richter, en de gemene schepenen van Wetten verklaren, dat Herman van
Honzelair en Aleyt Spaenrebuycks, zijn echtgenote, overgedragen hebben aan Wylhem van
Bueren een jaarrente van 24 malder rogge, te leveren te Arcen in het dorp of op de hof
geheten “aen gen alden huyss” of opten Aemer beneden de Roede beecke in de heerlijkheid
Well. Zij stellen tot onderpand de hof ther Nyerssen en de Kievitshoeve, beide gelegen te
Wetten. Bezegelaars: Johan van Pellant en de gemene schepenen.
Hoofdgerecht Roermond nr. 487 proces nr. 3207

853A. 1441 februari 5
op sunte agathendach
De rector, priores en gemene convent van onze lieve Vrouwe en de elfduizend maagden
genaamd in der Weiden, verklaren aan Goedert Toppynhg en zijn echtgenote Aleyt en hun
zoon Goedert als lijfgewinsgoed te hebben uitgegeven het derde gedeelte van de hof genaamd
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te Keyler, die voorheen toebehoorde aan wijlen Margriet van den Hatert en haar zus Lysbet,
tegen betaling van 10 malder rogge.
Medebezegelaars: Gerrit van Kessel genaamd Roffart en Johan Vullinck.
Afschrift op papier, inv. nr. 629. Mariaweide
853B. 1441 maart (Lübeck)
Tussen de (Noord)Hollandse en de Wendische Hanzesteden heerst tussen 1438-1441 een
kaperoorlog. De steden aan de IJssel en de Nederrijn houden zich afzijdig en neutraal. In
1441 zijn er toenaderingen tussen de strijdende partijen.
Op de Hanzedag in maart in Lübeck, die vooral beheerst wordt door de positie van de Duitse
kooplieden te Brugge, waarover ook problemen waren, ligt tevens de vraag voor tot
(her)toelating van Kampen en toelating van Arnhem en Roermond. De drie steden hebben
gezanten naar Lübeck gezonden. Ter steun zijn tevens aanwezig gezanten van Deventer,
Zutphen en Nijmegen. Roermond * en Arnhem vlot toegelaten als lid, Kampen na enige
weerstrijd.
* Roermond zou vooral de positie van haar kooplieden in steenkolen op de Maas versterkt
willen zien, in het bijzonder te Dordrecht dat overslagpunt voor verdere export was.
Job Westrate; Abgrenzung durch Aufnahme; Hansische Geschichtsblätter 121 (2003) p. 3638
854.

1441 mei 31
Arnold, hertog van Gelre, belooft ridderschappen en steden dat kerken en kloosters in Gelre
geen vaste goederen mogen verwerven.
Deductie p. 3

855.

1441 juni 23
Arnold van Goor Daniëlszoon en Jutta van Geldrop, weduwe van Heinric van Drothen,
bevestigen Elisabeth van Binsfeld in het bezit van pandbrief op het ambt Wilhelmstein, die
Jutta gedurende haar weduwestaat volgens haar recht had verleend.
Hauptstaatsarchiv. Düssseldorf Jülich-Berg Urk. 402

855A. 1441 october 1
Johan van Boitbergh, erfmaarschalk van Gelre, en Harman van Boitbergh zullen Harmen van
Hoenseler Karelszoon schadeloos houden wegens borg staan bij Dederick van Eyle voor een
jaarrente van 66 overlandse rijnsguldens.
Wissen
855B. 1441 october 23
Geldolff van Hülss wijlen Frederikzoon zal Thijs van Eyle schadeloos houden wegens
borgstaan bij Wijnmar en Derich genaamd Loeff van Wienhorst, gebroeders en hun zusters
Neiske, Jutte en Mette voor 522¼ overlandse rijnsguldens.
Wissen
856.

1441 – 1519
Stadhouders der lenen van de mankamer Heinsberg: Hendrik van Gronsveld, 1441. Sietz vom
Horrich, 1447, 1448 is ook drost van Geilenkirchen. Godschalk van Furde, 1449-1453, is in
1449 en 1451 ook drost van Millen. Daym van Bell, 1453-1455, Hendrik van Mirbach 1454;
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in 1456 ook stadhouder en drost van Geilenkirchen. Daym van Fischenich 1454-1459. Johan
van Merode-Frankenberg 1460-1479. Dederik Krummel van Nechtersheim 1465-1469, 1470
drost van Heinsberg. Clais van Zisse 1479-1507 tevens voogd en rentmeester. Johan van
Harff 1518/19. Hendrik van Hompesch 1489 met onderbrekingen tot 1500 Guliks hofmeester
en maarschalk, ontvangt in 1491 van de keizer en van Vincent van Meurs tot de heerlijkheid
Born behorende leen Boslar (bij Jülich).
Mannbuch Heinsberg pag. 45-49
856A. 1442 mei 15
Johan van Boidbergh, erfmaarschalk van Gelre, zal Hijnrick van Berenbrueck schadeloos
houden wegens borg staan bij Derick van Pellant voor 1000 overlandse rijnsguldens
hoofdsom en 75 rijnsguldens lijfrente op Pinksteren.
Wissen
857.

1442 juli 7
des sater daiges na onser liever vrouwendage visitationis
Arnolt, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Zutphen, leenheer, verklaart Gerit, heer van
Broickhusen, Werdenberg en Amersoyen, zoon van wijlen Johan, te hebben beleend met het
erfhofmeesteramt van het hertogdom Gelre. Getuigen: Heynrich soin tot Merr en Elbert van
Eyll, drost te Gelre, leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 678, met het zegel van de oorkonder. Mariaweide Venlo

858.

1442 juli 21
op sente marien magdalenenavent
Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, leenheer, oorkondt dat voor leenmannen
Geraert van Pairdelair en Johan Hillen, Heynrick Middelman en Gaedert Middelman
verkopen aan Peter Tymmerman 2/3 van 8 malder rogge ’s jaars ut in literia 1438 vrijdag na
lambertus (regest nr. 826) waarvan Else, vrouw van Geraert van Rey de andere 1/3 heeft op
lijfsduur.
Stadsarchief Maastricht; coll. losse charters

859.

1442 september 26
Rutgher Vosch van Berghe, richter, en Carys van Oell en Johan Kuebe, schepenen te Herten,
oorkonden dat Johan die Wilde van Mersen en Gheertruyde, echtelieden, verkopen aan
Dederich Pollart, kanunnik te Aken, een jaarrente van 12½ overl. rijnsguldens, losbaar met
250, ten laste van land op ghen Schroefve, verkopers bij scheiding en deling met broers en
zuster toegevallen.
R.A.L., in sacristie, afk. van Hasselt

860.

1442 october 18
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan, oudste zoon van Willem van Nesselrode zum Stein en
Swenoldt en Catharina, dochter van Johan van Gemen en Oda van Horn.
Gezegeld met 17 zegels.
Neuenahr 571, D Urk 210

860A. 1442 november 11
Johan van Clo(e)rland en Elisabeth van Eyle, echtelieden, kwitteren de stad Kempen voor 5
oude schilden jaarrente, komende van Johan Hoerbich.
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Hansen; Kempen p. 29
861.

1443 januari 7
daighs na den heiligen durtheen dach als men te latijnen schrijfft epyphania domini
Willem van Kessel en zijn echtgenote Gerat van Broickhusen verklaren dat zij aan het
klooster Maria Weide hebben overgedragen een akte, waardoor het klooster de mogelijkheid
bezit om aan Derick van Pellert en zijn echtgenote Willem van Kessel een rente van 60
malder rogge ten laste van Tgienhoeve, de laten en de molen gelegen te Blerick, in te lossen.
Origineel op perkament, inv. nr. 65, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide Venlo

862.

1443 januari 10
es vijfften dages nae den heiligen dertiendach
Willem van Kessel en zijn echtgenote Gerat van Broickhuysen verklaren van het klooster
Maria Weide te hebben ontvangen 940 overlandse Rijnse gulden wegens de aankoop van de
hoeve genaamd Tghienhof, gelegen te Blerick.
Origineel op perkament, inv. nr. 66, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide

863.

1443 maart 25
Hubrecht van Broekhuizen Willems zoon, ridder, maakt testament alvorens op bedevaart te
gaan
als jaargetijde voor hem, zijn vrouw Mechtelt van Brempt, en wederzijdse ouders 200
rijnsguldens, hoofdsom op het St. Jorisaltaar te Vlodrop
Alverade en Geertman, bastaarden van Rabolt van Brempt 50 en 60 rijnsguldens
dienaar Hendrik Bloemen 100 rijnsguldens ineens of levenslang kleding en brood
aan de armen van Vlodrop 5 dagelijkse porties voeding op het kasteel te Vlodrop
Executeurs: zijn broer Johan van Broekhuizen, heer van Loe en Geysteren, Hendrik
van Loeven en Godart Hillen. Zijn kist en waardepapieren laat hij achter bij de
Kartuizers van Roermond. Ze mogen eerst na zijn dood opgehaald worden.
Maasgouw 1988 p. 76-77

863A. 1443 juni 22
Keirsten Vijnck zal Lueff van Berenbruijc en Rutger van Gestelen schadeloos houden wegens
borg staan bij Johan van Arendael, heer te Well, voor 90 overlandse rijnsguldens.
Wissen
864.

1443 augustus 14
op onser liever vrouwenavent assumptionis
Johan van Holthuysen, leenheer, verklaart het klooster Maria Weide te hebben beleend met
de tienden van Beesel, die van wijlen Heinrick van Hertzenbach waren. Te weten: het derde
deel van de smalle tienden, vier morgen land gelegen tussen de Maas, een beemd naast het
land van Katherynen Bruykers, en de helft van circa viereneenhalve bunder land gelegen te
Rykel in het kerspel van Beesel, die van wijlen Peter van der Masen de oude was. Getuigen:
Godert Moelner en Reyner van der Lynden, leenmannen. Medebezegelaar: Reyner van
Holthuysen.
Origineel op perkament, inv. nr. 56, met de zegels van de oorkonder en medebezegelaar.
Afschrift op papier, inv. nr. 440. Mariaweide
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865.

1443 september 19
Gerard van Goor, erfvoogd van Eys, en Leonard van Bynzenroyde sluiten een overeenkomst
over de nalatenschap van de ouders van hun vrouwen.
R.A.L., Eys 13

866.

1443 october 12
des saterdaeghz na sent dyonisius dage
Gaetken meyster Heynricks, richter, Dederick Wolffs en Sybe Wolff, laten van Johan van
Oeste tot Swalmen, verklaren dat Johan van Oeste met toestemming van zijn echtgenote
Willem aan Gaedert Hillen, ten behoeve van het klooster Maria Weide, hebben overgedragen
hun rechten op het goed dat voorheen toebehoorde aan wijlen heer Peter van der Masen,
priester, gelegen te Rykel in het kerspel van Beesel. Bezegelaar: Johan van Oeste.
Origineel op perkament, inv. nr. 32, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

867.

1443 october 17
Lambert van Goir, Willem van Undorten en Peter van Roede zweren oorvede aan de hertog
van Gulik en Berg. Zegelaars: Gerard van Goor, erfvoogd te Eys, Johan van Tzievel, Willem
van Ordaten.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Jülich-Berg 464

868.

1443 december 20
Dionisius, van de orde van de berg Carmel, bisschop “Rossensis”, verklaart Willem, bastaard
van Willem van Horn, ridder, tot acoliet te hebben gewijd.
R.A.L., Fam. Arch. V96

868A. 1443
Hendrik van Goystorpp en zijn zoon Werner verkopen aan Godart van Harff en Heinrica van
Broichusen, echtelieden, en aan Heinric van Kruythusen een hof te Troisdorf bij Kirchherten
en woudrechten in zekere bossen.
Burgau, Urkunde 4
869.

1444 januari 21
Johan van Gruesbeke, heer te Hoemen, Johanszoon, neef van Johanna van Gruesbeke,
weduwe van Deryc van Vlodrop, en Derick van Gruesbeke, broer van Johanna, Johan van
Rossem, neef van Johanna, oorkonden de schenking van Johanna aan Johan van Gruesbeke
gedaan te aanvaarden en te bekrachtigen.
Grauwels I nr. 364

870.

1444 mei 6
op sanct johansdach ante portam latina(m)
Engelbert van Holtmeulen beleent de helft van 4½ bunder, min ½ morgen, te Ryckel in het
kerspel Beesel, die vroeger Goebbel Grouwels had, behorende in de hof te Ryckel, die
vroeger Peter van der Maesen de oude had, aan Cornelis van der Smickenn t.b.v. het klooster
van 11.000 maagden genaamd in der Weyde binnen Venlo. Present: de leenmannen Johan
van der Maisen en Dirrick Goetheinen.
Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweide
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871.

1444 mei 25
op sonte urbanidaech
Ingelbrucht van Holtmoelen verklaart in het bijzijn van Thijs Hartenstruyken en Dirck gaedt
Heynen, laten, dat hij aan Johan van Dyck heeft overgedragen al het leen- en erfcijnsgoed dat
hij van hem in leen houdt gelegen in het kerspel van Beesel. Te weten: vier morgen land
gelegen naast de Heyacker, de bouwplaats aan de Dyck gelegen aan het Altbrock, twee
morgen land gelegen beneden den Heyacker, twee morgen land gelegen aan der Heyden naast
de Heyacker, een halve morgen land genaamd de Geer, een morgen land gelegen in den
Winckel ook genaamd de Geer, enige percelen land op de Heyacker, een morgen land
genaamd Hein Reinengoed en het derde deel van een stuk land, tegen een cijns van 22
penningen.
Afschrift op papier, inv. nr. 441. Mariaweide

872.

1444 mei 25
op sent urbanusdach des heiligen bisschops
Heynrick van Wachtendonck en zijn echtgenote Gueda verklaren aan het klooster Maria
Weide te hebben overgedragen de hof Tghienen Wijer, die hun allodiaal bezit is, gelegen te
Holt-Blerick in het kerspel van Blerick bij de hof Tgienhof, die aan Willem van Kessel
toebehoorde maar die nu aan het klooster toebehoort. Medebezegelaars: Arnt van
Wachtendonck, Johan Spede en Gerat van Menss en Gerat van Kessel genaamd Roffart,
schepenen te Venlo.
Origineel op perkament, inv. nr. 67, met de zegels van Arnt van Wachtendonck, Gerat van
Menss, Gerat van Kessel genaamd Roffart, en een fragment van het zegel van Johan Spede.
Het zegel van de oorkonder is verdwenen. Mariaweide

873.

1444 mei 25
op sent urbanesdach episcopi
Heynrick van Wachtendonck en zijn echtgenote Guede en Johan Spede verklaren dat zij aan
het klooster Maria Weide vrijwaring hebben verleend wegens de hof Tgien Wijer gelegen te
Holt-Blerick in het kerspel van Blerick, die zij aan het klooster hebben verpand.
Medebezegelaars: Arnt van Wachtendonck, en Gerat van Menss en Gerat van Kessel
genaamd Roffart, schepenen te Venlo.
Origineel op perkament, inv. nr. 68, met de zegels van de oorkonders en medebezegelaars.
Mariaweide

874.

1444 juni 14
De gemene laten van Geisteren en Maashees verklaren bij de schepenen via de kerkmeesters
Jacobus van der Waet, Petrus Schillinx genaamd Wagemeker, dat zij de godsdienst willen
vermeerderen door stichting van een altaar van O.L. Vrouw door de gemeente welk altaar is
gedoteerd met 11 malder rogge ’s jaars uit de inkomsten van de kerkfabriek. Zegelaar
Heinricus de Meerwick, burggraaf van het slot Geisteren.
Geysteren p. 79-80

875.

1444 juni 29 (Bomell)
De raad van de hertog van Gelre stelt een raming op in de geschillen tussen de hertog en de
stad Dordrecht en de bovenlandse kooplieden terzake van het stapelrecht, voornamelijk
betreffende de overslag, de wijnen die beneden Keulen of Venlo niet gekelderd zijn geweest,
de makelaardij, kanthout en balken, houtskolen enz., teneinde op de grondslag van deze
raming tot een verzoening te komen.
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Afschr. Oud Archief Dordrecht inv. nr. 14 fol 205 recto. Verzoening door hertog Arnold
tussen de Hanzesteden en de stad Dordrecht 1444 juli 25 t.a.p. fol. 205 verso
876.

1444 augustus 16
Margaretha van Palant, vrouwe te Wittem, weduwe, belooft haar zwager Joh, heer te
Wijnandsrade, die borg is gebleven voor 4000 guldens bij het huwelijk van haar oudste
dochter Katharina van Wittem met Arnold Willemszoon van Ghoere, schadeloos te houden.
Bongart nr. 231

877.

1444 augustus 22
Willem van Gulik genaamd van Wachtendonk doet t.b.v. zijn broer Eduard voogd te Belle
afstand van zijn deel in de hof te Weisweiler en andere goederen.
Schaesberg Tannheim 1266

877A. 1444 september 15
Adolf hertog van Kleef geeft zijn zoon Johan de steden Wesel, Rees, Dinslaken, Holt,
Schermbeck, Ringenberg en Ruhrort, en ontslaat die steden van de aan hem afgelegde eed.
Hansen; Rees, p. 182
878.

1444 september 23
Voor Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, verheft diens neef Johan van Horne de
heerlijkheid Diepenbeek na dode Johanna de Rochefort, weduwe van Johan van Schoonvorst.
Grauwels I nr. 366

879.

1444 october 26
Overeenkomst tussen Johan IV van Loon, heer van Heinsberg en Diest en Gerhard
Willemszoon van Loon, heer van (¼) Gulik en graaf van Blankenheim, na bemiddeling van
Jan van Heinsberg, bisschop van Luik. Ondanks eerdere en andere beschikkingen blijft ¼ van
Gulik aan Gerhard.
Corsten; Juelicher Quart p. 21

880.

1444 november 3
Slag bij Linnich tussen Gelre en Gulik. Aan Gelderse zijde werden gevangen genomen o.a.
Willem van Egmond, broer van de hertog van Gelre, Johan van Broekhuizen, erfhofmeester
van Gelre, Arnold van Blitterswijck, Goswin van Spee, Willem van Arkel, Hendrik van
Peterszoon, Hendrik van Meer, Everhard van Wilp, Hendrik (van) Bentinck en Steven van
Lynden. Sneuvelden o.a. Gerard van Culemborg, Gerard van Werdenberg.
Geldrischer Heimatkalender 1994 p. 80

881.

1444-1572
Lijst van priors St. Hieronymusklooster te Roermond.
1.
Gerard Smullinck uit klooster St. Agnietenberg bij Zwolle. Medebroeders: Jan van
Keulen en Rudolph Pot. Bevestigd door de priors Mariënhage bij Eindhoven en
O.L.V. te Kerssendonck bij Turnhout. Uit Agnietenberg komen tevens Herman
Bommel en Macharius van Vrede. Smullinck bleef tot Pinksteren 1454. Daarna reisde
hij door Europa. Hij overleed in Santiago de Compostela 10-7-1455.
2.
Onbekend 1454-1456 juli, overleden 1482.
3.
1456 juli – 1464 Joannes Haes uit klooster Gaesdonk? overleden ca. 1469
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

1464 augustus 26-1466. Oliverus de Berct, kanunnik van Groenendael bij Brussel,
overleden aan de pest 18-10-1466, begraven aan de linkerzijde van het hoogaltaar.
1466 december 13-1479 juni 23. Dyonisius Buckincs, geboren te Bree, gekozen door
Leonard van Sittard en Hendrik Testelman van Opoeteren. Deze drie waren na de pest
overgebleven die de prior, 7 kanunniken en een donaatpriester het leven had gekost.
Hij trad in 1484 in de orde van het H.Graf gesticht door Jan van Abroeck.
1479 juli 27-1491 augustus 28 Leonardus Sutoris of Schoenmakers van Sittard.
Bedankt wegens ouderdom, overleden 25-2-1494.
1491 sepember 3 - 1533 mei 2 Sibert Jordans geboren te Roermond. Begraven in de
linkerkant van het koor.
(1533)-1553 september 16 (overleden). Michiel Multoris van Dilckraedt, geprofest in
1516.
(1553)-(in of na 1572). Naam onbekend.

Habets; Hieronymus p. 324-326
881A. 1445 januari 27
Voor Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, verheft Conrart de Scoenvorst, heer van Elsloo,
de heerlijkheid Diepenbeek, na dode Johan van Scoenvorst en Johanne de Rochefort.
Grauwels, I nr. 367
882.

1445 maart 16
op den heyligen drutgenavent
Arnold Trippertz doet afstand van zijn goederen ten behoeve van de kinderen van wijlen
Johan Pollart en wijlen Agnes, zijn zuster, met name meester Johan Pollart, heer Diederik
Pollart en Diederik Pollart genaamd Kraen, zijn neven. Medezegelaars: Johan de Wilde van
Mersen en Henric Voegell.
Het origineel berustte in 1878 in archief van graaf de Borchgrave op kasteel Bovelingen
blijkens brief van 17-7-1878 van C. de Borman aan baron d’ Olne te Baarlo.

883.

1445 vóór juni 24
Goedart van Reyde genaamd van Besel en Arnoult Zouwels, voogd te Luynrode, hebben zich
niet gedistanciëerd van (de roof op Keulse burgers door) de heer van Rheydt. Ze hebben de
goederen ter waarde van 14 Kleefse guldens aan de stad Keulen terugbetaald.
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 203

884.

1445 juli 1
De stad Goch belooft de in haar dienst staande burgers die ten oorlog trekken
schadeloosstelling wegens schade en verliezen.
Hansen; Goch p. 90

884A. 1445 augustus 24
Dirk (Theodericus) aartsbisschop van Keulen verklaart van stad en ambt Kempen 14.000
rijnsguldens geleend te hebben en zal stad en ambt niet verpanden, ze vrij te houden van
schatting zo lang de som niet is terugbetaald. Hij zal de ambtman van Kempen jaarlijks 400
gulden betalen.
Hansen; Kempen p. 30
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885.

1445 augustus 29
st. jan decollatio
Alart van Bueren beleent Johan Vyncke met de laten op de Nette, die gespleten zijn uit de hof
Alt-Krickenbeck.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 98

886.

1445 september 7
Reynart van Kriekenbeck doet t.b.v. het kapittel te Raede te Süchteln afstand van een
leengoed dat hij van dat kapittel in leen hield. Medezegelaars: Reyner van Holthusen, Johan
van Besel genaamd van Reyde, schout van het amt Kriekenbeck en Lambrecht Mercator de
jonge.
Viersener Urkundenbuch nr. 246

887.

1445 september 9
Arnold van Hoorn, heer van Kessenich en zijn leenmannen Reyner van Odenhoven, Johan
van Stockbruyck, Arnolt Ghoenen en Derick van Maenloe, oorkonden dat Henric van
Krickenbeck genaamd van Baerle een jaarrente van 12 malder rogge verkoopt aan Johan
Boen, kapelaan te Aldeneyck, t.b.v. Goeswijn en Baetse, wettige kinderen van Johan de
Scroeder, heer Goeswijnszoon zaliger uit den Weerd, ten laste van huis, hof, land, beemden
en bos. Medezegelaar: Gerard Haeck van Thoern
R.A.L., Wetzlar 80

888.

1445 september 22
Gerard Haeck van Thorn, als momber van Sibrecht, Irmgard en Bele van Kessel, kinderen
van wijlen Mathijs en Merte van Breempt, echtelieden, oorkondt dat voor hem en de
leenmannen Derick van Raede, burger van Venlo, en Thijs van ghen Hoeve van Hinsbeck
Margrete van Kessel genaamd Rofferts en Seger van der Horst haar momber overdraagt aan
het kruisherenklooster St. Cornelis te Roermond een chirograaf inzake de helft van de hof en
leengoed te Nederhoven te Offenbeek in het kerspel Beesel en Tegelen, die wijlen Heynric
van Kessel genaamd Roffart had. Medezegelaar Gerard van Kessel genaamd Roffart.
R.A.L., Kruisheren 78

889.

1445 november 23
Vincent, jonggraaf te Meurs en Saarwerden, en Jacob, heer te Horn enz., beloven Willem
zoon te Egmond, heer te Mechelen (broer van hertog Arnold van Gelre), tijdelijk ontslagen
uit gevangenschap van de hertog van Gulik en Berg te Düren, op de overeengekomen tijd
weer in gevangenschap te brengen op verbeurte van 25.000 guldens.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; Jülich-Berg Urk. 542

889A. 1445 november 26
Stad en ambt Kempen verkopen aan de rector van het St. Antoniusaltaar te Stralen een
jaarrente van 35 overl. rijnsguldens.
Hansen; Kempen p. 31
889B. 1445 december 28
Voor schepenen van Gennep verkopen Harmen van Hoensseler en Alyt, echtelieden, een
jaarrente van 6 malder rogge uit hun halve hof ingen Loe en uit de hele hof op Milsbeck.
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Wissen
890.

1445 december 31
Johan van Arendael, ridder, zal Heynrick van Berenbroick schadeloos houden wegens borg
staan hij Johan van Bueren, heer te Arcen, voor 440 arnoldusguldens of 40 guldens jaarrente,
en voor 200 rijnsguldens of 12 malder rogge jaarrente.
Wissen

891.

1446 februari 3
Voor Johan van Pellant, richter, en schepenen te Wetten laat Johan van Alphen, landdrost van
Kleef zich wegens 400 overlandse rijnsguldens en 1000 oude schilden schuld van wijlen
Agnes van Culenborch, nu haar erfgenamen jonkvrouw Aleid van Schoenvelde genaamd van
Graesdorp en haar zonen Mattheus en Ludolph, vesten in de goederen van Agnes onder
Wetten.
Wissen

892.

1446 maart 26
Schepenen te Wessem oorkonden dat Johan Cuper aan Heinric van Osen en Katherina,
echtelieden, verkopen een morgen land in Orloe-velde en een bunder beemd naast die van
Lyse Rutten, en 1½ oude groot ten laste van verkoper uit het goed van Johan aen die Voirt.
Zegelaar: de schepenbank.
R.A.L., Meer d’ Osen 7

893.

vóór 1446 april 3 – 1446 juli 23
Een deurwaarder van de officiaal van Luik brengt in Roermond een exploot uit. Hij wordt
door burgers mishandeld en in de Maas verdronken. De bisschop van Luik daagde enige
voorname burgers in. Die weigerden te verschijnen. Ze werden vervolgens in de kerkelijke
ban gedaan. Hendrik de Lovanio (van Leuven) kwam op 3 april 1446 te Luik en werd
gevangen genomen. Hij zat 79 dagen in detentie en daarna door een menigte uit de
gevangenis gehaald, veroordeeld en op een eiland in de Maas te Luik onthoofd en verbrand.
Ongeveer 10.000 mensen zouden daarvan getuige zijn geweest. Een zoon van de onthoofde
zegde de bisschop vete aan doch herriep dat later (onder dwang).
Habets; Hieronymus p. 316-318

894.

1446 april 4
op sent ambrosiusdach des heiligen leerres
Johan Berchman en Arnt Rutten, zoon van Velden, schepenen te Blerick, verklaren dat
Heynrick van Wachtendonk en zijn echtgenote Gueda aan het klooster Maria Weide hebben
overgedragen de hof Tgienen Wijer, een allodiaal goed gelegen te Holt-Blerick in het kerspel
van Blerick bij de hof Tgienhove. Bezegelaar: Heynrick van Meirwick, schout en richter in
het land van Kessel.
Origineel op perkament, inv. nr. 69, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

895.

1446 april 29
Schepenen der dingbank van Neer verklaren dat Rut Gobbels van Bremholt aan jonkvrouwe
Marie van Breede een jaarrente van 2 malder rogge verkoopt, iedere malder losbaar met 24
overl. rijnsguldens, gaande uit 4 morgen land uit de Wildenhoeve te Bremholt bij het erf van
Heyn Loermans, die Rut uit de gemeente van Neer heeft gekocht. Bezegeld met
schepenbankszegel.
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R.A.L., Keizersbosch; aanwinst 1930
895A. 1446 juli 1
Sander van den Eger zal Herman Hoenseler Karelszoon schadeloos houden wegens borg
staan bij Johan van Hasselt Gadertzoon wegens 400 overlandse gouden rijnsguldens.
Wissen
896.

1446 augustus 1
De stad Zutphen schrijft de stad Roermond dat zij een deel van haar kleine bussen (kanonnen)
ter beschikking stelt wegens de vijandelijkheden door die van Luik tegen Heyne van Loeven
en Roermond gepleegd.
N.B.: Onder de brief: copia littere misse opido Ruremunde super assistencia contra
Leodiensis.
Regesten brieven Zutphen nr. 105

897.

1446
Jacob heer van Horn geeft die van Weert enige voorrechten. o.a.” item van eenre hofvaert tot
Wessem zal een drosszt haven 26 vleems en de scoltit van Weert 13 vleems, illick scepen 6½
vleems item scepen van Wessem een quart wijns en de den boidt van Wessem een quart
wijns.”
Parochie-archief Wessem, Hist. aantekeningen

898.

1446-1566
Kloosterlingen in St. Hieronymusklooster te Roermond geprofest tussen 1446-1566: 60
personen. Hieronder alleen vermeld de in Roermond geborenen: (14) Laurentius Symonis,
geprofest 1450, + 29-11-1458, Godefridus Heesmans, gepr. 9-12-1465, + 27-9-1466,
Godefridus Hanen, gepr. 6-6-1468, + 4-8-1471, Henricus Molendarii, gepr. 16-5-1470, + 217-1527, Jacobus Tesser, gepr. 18-10-1476, + sept. 1484, Sibertus Jordani, gepr. 18-1-1478, 7e
prior, + 2-5-1533, Theodoricus Prumeren gepr. 25-11-1484, prior 1504, + 1520, Gerardus
Rose, gepr. 12-5-1486, + 1-12-1493, Henricus van Broeckrade, gepr. 28-1-1487, + 13-11531, Arnoldus Baden, gepr. 24-5-1489, + 16-3-1530, Tilman in die Kat, gepr. 25-10-1490, 2
x procurator, overl. aan de pest te Arnhem 10-6-1526, Henricus Zon, gepr. 8-12-1492, + 248-1551, Joannes Kremer alias in ‘t Eynhoren, gepr. 24-9-1494, + 16-10-1531, Matheus Vijch,
gepr. 30-4-1542.
Habets; Hieronymus p. 327-332

898A. 1447 juni 16
Engelbrecht van Brempt, drost te Straelen, zal Luef van Berenbruyck schadeloos houden
wegens borg staan bij Jorys van Berensbergh genaamd Van der Wechscheiden voor 5342
overlandse rijnsguldens.
Wissen
899.

1447 juni 21
Willem van Goor, heer te Vronenbroek, zal Elbert van Eyl, drost te Geldern, schadeloos
houden wegens borg staan bij Herman van Boedberg Sanderszoon voor 100 overl. keurv.
rijnsguldens.
Scheres 1193
158

900.

1447 juli 7
Johan van Arendael, ridder, heer te Well, zal Henric van Berenbruyck schadeloos houden
wegens borg staan bij Henric Schynck van Nydeggen voor 400 overlandse rijnse goudguldens
en 25 malder rogge, maat van Afferden.
Wissen

901.

1447 september 22
des anderen daigs na sent matheusdach des heiligen apostels
Johan van Dript de oude en zijn zoon Johan van Dript de jonge verklaren dat zij samen met
Johan van Eyll Berntzzoen en Agneze van Dript en Elizabeth van Dript genaamd van der
Donck, dochters van Johan van Dript de oude, borg blijven voor de betalingen wegens de
rente die zij aan de kruisheren hebben overgedragen. Bezegelaars: Johan van Dript de oude,
Johan van Dript de jonge, Johan van Eyll en Agneze van Dript en Elizabeth van Dript.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 139, met de zegels van Johan van Dript de
jonge en Agneze van Dript, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 217v.-218v.

902.

1447 september 24
De hertog van Gelre schrijft de stad Zutphen o.a. over het geschil tussen Roermond en
Henrick van Asbeke met de Munstersen.
Regesten brieven Zutphen nr. 117

903.

1447 october 16
Huwelijkse voorwaarden tussen Luef van Berenbruyck en Bely van Hoenseler
Hermansdochter. Bely brengt in 1600 overlandse rijnsguldens, te weten de hof ter Nyersten
(800 gulden), de kate daarbij of 9 malder rogge ‘s jaars (losbaar met 150 rijnsgulden) 150
gulden in baar. Na de dood van Herman nog 400 gulden na 1 jaar. Als Herman zijn goed in
Gennep verkoopt zal hij het paar 100 rijnsguldens uitbetalen. Herman zal kleding e.d. naar
stand uitzetten. De achterstallige 500 rijnsguldens zijn verbonden aan de hof te Velar. Luef
moet Bely lijftocht geven aan zijn hoven te Straelen en Well en aan de hof ter Nyersen en de
rente van 9 malder. Sterft Bely kinderloos vóór Luef dan behoudt Luef lijftocht op haar
bruidsschat. Zegelaars:1) Johan van Broichuysen heer te Loe en Geisteren, erfhofmeester,
Henric van Blytterswick, Henrick van Berenbruyck en Deryck Stouve en 2) Karel en Heinric
van Hoenseler, gebroeders, Deryck en Johan van Pellant, gebroeders, en Henric van Dart.
Wissen

904.

1447 october 24
Herman van Hoenseler, de gebroeders Kaerl en Henrick van Hoenseler en Henrick van
Hoenseler Hermanszoon, de gebroeders Derick en Johan van Pellandt, Goessen van
Hoenseler en Ghysbert van Eyll zullen de huwelijkse voorwaarden van 1447 october 16
inzake de hof tot Nyersen t.b.v. Luef van Berenbruyck houden. Tevens stellen zij zich garant
t.a.v. eventuele aanspraken van Willem van Bueren.
Wissen

904A. 1447
Het Hanzeverbond vormt onderlinge kwartieren. De steden-leden van Overijssel en Gelre
worden begrepen onder het kwartier van Keulen, aangevoerd door (Keulen en) andere
hoofdsteden Münster, Nijmegen, Deventer, Wesel en Paderborn.
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Job Westrate; Abgrenzung durch Aufnahme; Hansische Geschichtsblätter 121 (2003) p. 38
904B. 1448 januari 6
Derick Schenck van Nydeggen, heer te Afferden en Walbeck, zal Heinric van Berenbroick
schadeloos houden wegens borg staan bij Steven van Kervenum voor 84 overlandse
rijnsguldens.
Wissen
905.

1448 februari 1
Voor richter en schepenen van Goch dragen Derick, heer te Groesbeek, Johan van Rossum als
man van Margriete, en de bastaard Seger van Groesbeek aan Lueff van Berenbruyck en Belye
(van Hoenseler), echtelieden, hun recht op de erfenis van hun (schoon?)zuster Johanna van
Vlodrop en Groesbeek *, te weten het erf naast dat van Lutger van Mere aan de straat naar de
Niers. Verkopers zullen kopers schadeloos houden van eventuele aanspraken van Willem van
Goer en Willem van Elmpt op dat erf. Het goed is belast met 4½ mark ‘s jaars t.b.v. een altaar
in het gasthuis.
(* Johanna van Groesbeek x Derick van Vlodrop).
Wissen

906.

1448 maart 12
op sent gregoriusdage
Johan van den Grynde en Willem der Haen, schepenen te Roermond, verklaren dat Heynrick
van Ynckevoirt, Kerstken van den Kraecken en Heinrick van Middelhaven, armenmeesters
van het gasthuis te Roermond, aan het klooster Maria Weide in erfpacht hebben gegeven
anderhalve bunder land, vier morgen land genaamd de Lyndeacker, een morgen land en vier
morgen land aan de Maas gelegen te Rykel in het kerspel van Beesel, tegen drie malder rogge
‘s jaars. Medebezegelaars: de voornoemde armenmeesters.
Origineel op perkament, inv. nr. 34, met de zegels van de oorkonders en medebezegelaars.
Mariaweide Venlo

906A. 1448 juli 2
Voor Jan van Pellant, richter, en schepenen te Wetten draagt Lueloff van Graisdorp genaamd
van Schoenenvelt namens Wilm Spaen over aan de kapelaan van Jan van Bruychusen zijn
goederen onder Wetten voor 100 arnhemse guldens.
Wissen
907.

1448 augustus 11
st. tiburius confessor (=martiris!)
Henric van Melick, heer van Tüsschenbroich, doet t.b.v. Irmgard Roesen afstand van recht
van wederverkoop van 30 à 40 renten/erfpachten in het kerspel Leuth (ambt Krickenbeck)
Schaesberg-Krickenbeck nr. 141

908.

1448 september 2
Steven van Liecke, ambtman te Geilenkirchen, en Congarde, echtelieden.
Bongart nr. 256
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909.

1448 september 17
Johan van Holtmoelen zal de gebroeders Gerard en Willem Roese schadeloos houden wegens
voor 500 rijnsguldens borg staan bij Peter van Brede.
Schaesberg-Tannheim nr. 149

910.

1448 november 16
op sente gregoriusavont pape
Gerit Bouten, richter, en Godert Breidweegs, Johan Wuest en gemene schepenen der
dingbank van Melick en van Herkenbosch, oorkonden dat Arnold van Rathem en Aleid,
echtelieden, overdraagt aan Heyn Neeskens van Roggel en Mette, echtelieden, zijn hof te
Rathem, schietende op het broek, een bunder beemd op Rathemerbroek, een bunder beemd op
der Keulen, ½ bunder beemd aan de Eyck, 1½ bunder beemd naast Waterschop, 8 morgen
land op Hammacker, 5 bunder land aan Hubenkamp schietende in de heide, 2 bunder land, 2
bunder land schietende op de Meer, 1 bunder land aan de Heystert tegen 12 malder rogge ‘s
jaars, 6 in Roermondse maat, 6 in Wassenbergse maat, waarvan de 6 van Wassenberger maat
moeten uitgekeerd worden aan Herman van der Keule volgens eerdere akte, de overige 6
malder aan Arnold van Rathem binnen Roermond te betalen. Omdat schepenen geen zegel
hebben, zegelen de schepenen van Wassenberg (en de richter?)
Een 17e eeuws afschrift, inv. nr. 3. Parochiearchief Melick.

911.

1448
Gerard van Steghen en Katharine Ushovens, echtelieden te Roermond, schenken het
Hieronymusklooster aldaar een jaarrente van 3 rijnsguldens tot onderhoud van de godslamp
en een glasvenster voor het noorden der kloosterkapel, waarop afgebeeld de H. Familie
(Anna, Maria en Kind) en de H.H. Matthias en Katharina.
Habets; Hieronymus p. 319

912.

1449 januari 15
Johan van Boidberg, erfmaarschalk van Gelre, zal Derick Schinck schadeloos houden wegens
borg staan voor 400 rijnsguldens bij Willem van Rijswick.
R.A.L., Charters Arcen

913.

1449 april 25
des neesten sonnendaigs na der sper en de coronendach
Johan van der Maezen en Peter Wyndelen, schepenen te Beesel, verklaren dat Demont van
der Lynden en haar dochter Deemken met toestemming van haar echtgenoot Goetsen
Francken ten overstaan van Jacop Koick en Nalen Gerartz, leenheren, en Derick Raeben,
Jenken van den Cruitzbergh en Ryner van der Lynden, laten, aan het klooster Maria Weide
hebben overgedragen een morgen land erfcijnsgoed. Ter vrijwaring stellen Thys van der
Lynden en zijn echtgenote Katherine en Reyner van der Lynden en zijn echtgenote Styne als
onderpand een perceel land gelegen bij de kerk te Beesel. Bezegelaar: Anthonijs van
Gildessem, schout en richter in het amt van Montfort.
Origineel op perkament, inv. nr. 35, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

914.

1449 mei 12
Jacob, heer te Horn enz., beleent Johan Borman van Baexen als man van Beele Arnt
Stuversdochter van Kessel met het adellijk huis genaamd Ten Hove met het jachtrecht c.a. te
Grathem. Present leenmannen: Johan van Goor, drost van het land van Horn, Heinric van
Baexen.
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R.A.L., Fam. Arch. Bormans port 4; afschr. 17e eeuw, coll. Belonje sub Kasteel Baexem
915.

1449 augustus 9
sint laurentiusavond
Scheiding en deling tussen 1) Johan van Osen Heynriczoon en 2) Johan Pollart als momber
van Kathrijne, echtelieden en Heynrick van Tytz’ kinderen bij wijlen de zuster van Johan van
Osen. 1) krijgt de twee hoven te Osen, de griend aldaar waarover geschil is met Geraert van
Strijthagen 2) krijgen de twee hoven in de Linnerweerd met renten en pachten te Linne,
midden-beemd in de Middelweert waarvan Johan van Mersen de andere helft heeft, een laan
van Wassenberg, tiend te Ophoven, cijns op de oliemolen en volmolen en de griend die
Coenraert van Melick van wijlen Heynrick van Osen heeft afgepand
1)
krijgt het huis in de Hegstraat te Roermond
2)
krijgt het huis in de Brugstraat te Roermond met de beemden te Melick en Vlodrop en
7 groten en 5 kapoenen ‘s jaars aldaar 1) krijgt het griendje naast Losschartsmolen 2)
krijgt 1 bunder land te Roer en 1 vrecht achter de Bonenberg. De vordering op de
hertog van Gelre vanwege wijlen Heynrick van Osen delen partijen. Delingslieden:
Johan en Dederic Wylde van Mersen, gebroeders, Joost de Wylde van Mersen, schout
te Roermond, Dederick Pollart, kanunnik OLV te Aken, Willem Kellener en Dederick
Pollart genaamd Kraen. Medezegelaars: Johan van der Kraecken en Willem Kellener
voorn. schepenen van Roermond.
Stadsarchief Maastricht; coll. losse charters

916.

1449 september 22
op sunt mauriciusdach des heiligen mertelers
Heynrick van Byringhen, Heynrick Wambeck, Heynrick Waghenman, Jacob Lepper, Johan
van Verbaelen, Johan Groenen en Johan Krompvoet, schepenen te Haelen, verklaren dat
jonker Johan, heer te Ghoer, aan Reyner Pijls als vertegenwoordiger van het kartuizerklooster
en het kruisherenklooster te Roermond en aan het kruisherenklooster te Venlo zes bunder
akkerland heeft overgedragen gelegen in het kerspel Buggenum genaamd der kromme grave.
Bezegelaar: de schepenbank Haelen.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 313v.

916A. 1449 september 29
De gebroeders Wolter, Jorden en Johan van Eyle verklaren bij dode huns moeders Hilleken
aan hun zuster Aleide, non te Bedbur, 8 mud rogge uit goed te Birth lijfrente te leveren.
Kasteel Rechteren, regest 202
917.

1449
Godfried Peltsers en Petersa, echtelieden te Roermond, schenken het Hieronymusklooster
aldaar 60 rijnsguldens voor de vervaardiging van koorstoelen, 32 gouden kronen voor de
aankoop (of vervaardiging) van twee kelken, 20 rijnsguldens voor een kazuifel van
gouddraad, 11 rijnsguldens voor een ciborie en 11 rijnsguldens voor zwart laken voor kappen.
Habets; Hieronymus p. 318

918.

1449-1453
Voor schepenen van Roermond dragen Johan Goltsteyne en Fije, echtelieden, over aan
Derick Schoemeker en Jutte, echtelieden, over een huis als beschreven in de transfix.
Venner; charters 88
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918A. 1450 januari 9
Elbert van Alphen, heer te Hoeneppell, betaalt zijn dienaar Gadert Franssoys van Nyersdom
400 rijnsguldens, waarvan hij 200 achterhoudt waarvoor Elbert hem 20 lijfrente geeft, losbaar
met 200. Gadert blijft in zijn dienst tot terugbetaling van de hoofdsom of tot overlijden van
Elbert zonder plicht van restitutie. Gadert zal het ambt van rentmeester en schout te Gennep
bedienen en mag de breuken van 3 mark voor de helft behouden.
R.A.L., Charters Arcen
919.

1450 januari 17
Hendrik van Vyaenen kwitteert Margaretha van Pallant, vrouwe te Wittem, voor 2401
overlandse rijnsguldens wegens koopsom van de goederen van Schymper. Medezegelaars:
Arnoud van Goor Willemszoon, Frederik van Reymerstock, Willem van den Biessen.
Archief Burg Rösberg, Invent. Nichtstaatliche Archive dl. 26

920.

1450 maart 12
De broers en gezusters Irmgard, Heinric, Catharina en Emont van Holthusen genaamd van
Wyenhorst zien af van al hun goederen te Grefrath, geërfd van hun ouders, t.b.v. hun broer
Johan van Holthusen en Elisabeth, echtelieden.
Schaesberg-Tannheim 14

921.

1450 maart 16
Voor Johan van Hertevelt, richter, en schepenen te Weeze, verkopen Johan van Broychusen,
ridder, heer te Loe en Geisteren, erfhofmeester, en Anna van der Straten, echtelieden, een
jaarrente van 15 malder rogge uit hun hof te Cambyc, losbaar met 300 overlandse
rijnsguldens, aan Henric van Berenbruyck.
Wissen

922.

1450 maart 17
Johan van Broichusen en Anna van der Straten, echtelieden, heer en vrouwe te Loe en
Geisteren verkopen aan het kruisherenklooster te Roermond 1/3 deel van de grote tiend te
Oirlo, de novaaltiend en de smaltiend van bijen(?)(te Oirlo).
Geysteren p. 144

923.

1450 maart 29
Arnold hertog van Gelre oorkondt dat Johan van Broekhuizen, ridder, heer te Loe en
Geysteren, naar Rome zal reizen en zal zijn goederen tijdens zijn afwezigheid kommervrij
laten.
Castellogica II p. 42

924.

1450 april 12
Johan van Rijnckensfoirt, Maes van Hoeve, Dries van den Velde, Jacob Thoirman, Arnt
Moeleman, Johan Veenkens en Willem van den Brouk, schepenen te Maasbree, verklaren dat
Dries van den Velde en Stijna aan de kruisheren een grondrente van drie malder rogge ten
laste van de bezittingen van Claes Knyevels te Overbroek in het kerspel Maasbree hebben
overgedragen. Bezegelaar: Heynrick van Merwick, scholtis in het land van Kessel.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 131. Het zegel van Heynrick van Merwick is
verdwenen; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 118-118v.
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925.

1450 april 22
Johan van Broychusen, ridder, heer te Loe en Geisteren, erfhofmeester, oorkondt dat Henric
van Berenbruyck al zijn schulden aan hem heeft betaald. De rente van 15 malder rogge ut in
litera 1450 maart 16 (regest 921) behoudt Henric.
Wissen

925A. 1450 mei 6
Loef van Berenbruyck en Belye (van Hoenseler), echtelieden, zullen Willem van Bueren in
diens recht laten op de hof ter Niersen onder Wetten volgens eerdere brieven die Willem
daarvan heeft, namelijk van 24 malder rogge jaarrente zoals de echtelieden Herman en
Aelken van Hoenseler hadden bezegeld.
Wissen
925B. 1450 mei 15
De proost van Xanten beleent Johan van Broickhuysen, heer te Loe en Geisteren,
erfhofmeester, ridder, met de molen en huis te Wissen, met de hof te Aebroick, zoals diens
voorgangers zelf dat bezaten.
Wissen
925C. 1450 mei 22
Loeff van Berenbroek en Belye (van Hoenseler), echtelieden, zijn Johan van Asselt
Gaertzoon 300 overlandse rijnsguldens schuldig, waarvoor zij hem een jaarrente van 22
malder rogge Straelener maat verkopen uit hun hof te Straelen aan de Vossem, losbaar tegen
de hoofdsom.
Zegelaars: Loeff, haar vader Herman van Honseler en schepenambt Straelen.
Wissen
925D. 1450 juni 12
Gerard van Kleef en Mark en Merten Raeskop de jonge als handelende voor Wynand Schenk
de Nydeggen, heer te Afferden, verklaren Johan van Mergenbroek Arndzoon, Henric Bol
Zuylkenzoon en Jan Spaenrebuyck Gijskenzoon 220 overlandse rijnsguldens schuldig te zijn,
te betalen op St. Jan e.k. Bij verzuim komen ze in leisting in Goch.
Wissen
926.

1450 september 3
st. gregorius
Thijs Herkenbusch draagt over zijn hof inghen Hain 1) te Melick op de Roer aan Vullinck
van Kessel ( = fout = Holtmolen), zijnde Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 114 nr. 1
1) is identiek met de hof te Hamme

927.

1450 october 17
der anderen daegs neist nae sinte gallendaege
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Johan heer te Ghoor en drost van het land van Horn, Gerard Haeck van Thoren en Hendrik
van Merwijck, schout van het land van Kessel, verklaren dat geschil bestond tussen Jan
Bormans en Goert Peute. Daarin is een vergelijk getroffen: - de goederen te Grathem zullen
verdeeld worden zoals tijdens leven van Struvr is geschied. Jan geeft Goert daaruit 18 malder
rogge ‘s jaars; - het goed te Sevenhem, ieder de helft; - het goed ten Holt idem; - het Huis te
Kessel zal Goert hebben voor de som die geschat wordt; de helft daarvan zal hij Jan
uitbetalen
van onwaarde wordt verklaard de hoofdsom van 300 rijnsguldens t.l.v. Jan en diens
echtgenote die Struver met schepenbrief van Kessel gegeven had
Jan krijgt alle huisraad
Bele, vrouw van Jan, mag het beste bed kiezen
Zegelaars: oorkonders en Jan en Goert.
R.A.L., Fam. arch. Bormans port. 4; 17e eeuws afschr.
928.

1450 november 6
st. leonart
Henrick Kollart beleent met het Wassenbergs leen “20 nere” (te Neer?)
Mannkammer Wassenberg p. 114 nr. 5

929.

1450 december 3
sunte barbarenavont virginis
Derick van Grefroey, Peter Winter, prior en procurator, en overige broeders van het
kruisherenklooster, verklaren dat zij een schikking hebben getroffen met Johan van Bueren,
heer van Arcen wegens betaling van schatting ter gelegenheid van het huwelijk van zijn
dochter Aleide met Derick Schencken van Nijedeggen, heer van Afferden en Walbeck, en
voor deze ene keer acht oude schilden betaald te hebben.
Getuigen: Geret van Meens en Johan Vinck Sanderssoen. Bezegelaars: Geret van Meens en
Johan Vinck Sanderssoen.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 312

930.

1450
Schepenen en gezworenen van Viersen geven het klooster St. Panthaleon te Keulen bericht
over de grenskwesties sedert 1360 met Dülken. Medezegelaar: Johan heer van Wickrath,
Arnold van Barssdonk, Johan van Reyde, Heinric van Kriekenbeck, Godert van Bocholtz,
Herman van Bocholtz en Andreas van Heithuyssen.
Viersener Urkundenbuch 264

931.

c. 1450, c. 1470
Het Hieronymusklooster in Roermond koopt de volgende renten
voor 1100 goudgulden van jonker Jan van Broekhuizen, ridder, een tiend te Oirlo,
rentende c. 60 vat rogge (10 malder)
(voor 1000 goudgulden) een jaarrente van 50 rijnsguldens van de erfvoogd van
Roermond, gaande uit zijn hoeve te Asselt
(voor 400 goudgulden) een jaarrente van 20 dito gaande uit de hoeve Opten Wijer
t.l.v. Jan Hillen
(voor 820 goudgulden) renten tesamen 41 dito uit diverse panden in Roermond
een rente van 3 goudgulden op de Lombard t.b.v. (de Munster?) wordt afgelost
Buiten deze renten heeft het klooster in 1470 drie boerderijen: op Graet, Schaetbroeck en een
te Leeuwen, gekocht uit aalmoezen van gelovigen en offers in de kerk.
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Habets; Hieronymus p. 315
932.

1450-1468
Een gecancelleerde “gültbrief” van Jacob graaf van Horn, groot 400 guldens.
Neuenahr 587; inv. Meurs 1600 D 554

933.

1451 februari 14
op sente valentijnsdach mertelers
Jacob graaf van Horn etc. oorkondt dat abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond
hun hof te Heel (Heydele) geruild hebben met Willem van Ghoer en Arnoldt diens zoon tegen
een hof op Visscher Oe en bevestigt zulks als leenheer. Naast oorkonder zegelen zijn
leenmannen Willem van Flodorppe, ridder, erfvoogd te Roermond, Henrick van Baecksoin
(Baexem), Gaedert Hillen en Gerardus Hermans, rentmeester van het land van Horn.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 119 verso – 120

934.

1451 februari 22
Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerloe Willem, heer te Elmpt, Emont van
Kriekenbeek, genaamd van Baerloe, en Sybrecht van Brede, voogd van zijn vrouw Margriet,
sluiten een overeenkomst met Arnold Tryppartz en diens neven meester Johan Pollart, proost
te Arnhem, Dederik Pollart, kanunnik van O.L.Vrouw te Aken, en Dederik Pollart genaamd
kraen, als erfgenamen van Baetse kreenkens wegens goederen in het graafschap Horn en in
het land van Thorn en van Kessenich en van Itter, waar hun oom Hendrik van Baerle en
Baetse kreenkens uitgestorven zijn, en dat zij als erfgenamen van Hendrik van Baerle
toegedeeld is en hebben zullen:
- ½ van 3 hoeven in land Kessenich, met name Birkenbosch, Hongerhuggen en Beeghe
(sic) c.a.
- ½ van hoeve Kukenbosch te Thorn en de helft van land in Panheeler-broek, dat Arnol
van Goor verworven heeft van Hendrik van Baerle en Baetse
- ½ beemd die Gerard Haeck van Hendrik gepacht heeft
- De andere helft zal Arnold Tryppartz en diens neven hebben.
Hun oom zaliger heeft een vrouw gehad die hij vruchtgebruik heeft verleend aan land in het
hertogdom Gelre. Dat goed wordt na haar dood gedeeld. Getuigen: Goeswijn van Erppe en
Hendrik van Baexen, scheidslieden. Zegelaars: oorkonders + getuigen.
Het origineel berustte in 1878 in het archief van de graaf de Borchgreve op kasteel Bovelinge,
blijkens brief van 17 juli 1878 in archief d’ Olne.

935.

1451 april 15
Arnold hertog van Gelre etc. is na de dood van zijn vader Johan van Egmond volgens
scheidingsakte schuldig aan zijn broer Willem heer van Egmond en het land van Mechelen
500 overlandse keurvorstelijke guldens of verpanding van het slot te Hattem. Aangezien dat
laatste niet wenselijk is verpandt Arnold hem goederen op de Veluwe. Medezegelaars namens
de raad van 16: o.a. Johan heer te Wickrath en de 4 hoofdsteden. Medezegelaar Arnold van
Goor, rentmeester van het land Gelre.
Rengen; Arenberg nr. 637

936.

1451 juni 19
Geirke Boncen (?), richter, Johan Woest en Goedert Brendwusch, schepenen der dingbank
Melick, oorkonden dat Dries, knape, zoon van Johan van Ratheim (Raethom), verkoopt aan
Willem van Elmpt 1) en Elisabeth van Erp 2), echtelieden, zijn hof te Halroide onder de
dingbank Melick met gebouwen, akkers, tiend in Herkenbosscherveld, beemden in
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Herkenboscher Oe, keurmeden, mannen en laten uit deze hof, die Dries als kindsdeel heeft
verworven, dient aan Gaets van Ratheim, non te Roermond, ‘s jaars 5 malder rogge betaald te
worden, losbaar met 75 Arnhemse Arnoldusguldens. De hof is leen; de verkoper heeft voor
Thijs van Kessel, voogd te Wassenberg, en Johan Woest en Goedert Breedwusch
(leenmannen) t.b.v. de koper afstand gedaan. Zegelaars: de schepenen van Wassenberg als
hoofd voor die van Melick die geen zegel hebben en Dries en Johan van Ratheim, gebroeders.
Burgau Urkunde 5. Jaarboek HVR 1992 p. 165 met datum 9 juni;
1) zoon van Willem v. E en Elisabeth van Baerle 2) afkomstig van kasteel Werreberg te
Haelen.
936A. 1451 september 13
Johan hertog van Kleef verklaart van de stad Rees als welkom na zijn pelgrimstocht naar het
H. Land en Rome 300 rijnsguldens te hebben ontvangen,
Hansen; Rees p. 184
937.

1451 october 20
De stad Zutphen schrijft aan de stad Roermond over Johan van Slepen wonende Upter Ruer
en Lysbet Slepen alias Lomme van wie Johan omstreeks 17 september is gestorven en de
vrouw al eerder dood was.
Regesten brieven Zutphen nr. 174

938.

1451 november
Else van Bueren, abdis van Thorn, beleent Gerit Haeck, knape, de Alde Hegge (= Grote
Hegge) (te Thorn) met de sloot, laathof, leenmannen, hoeven, landen en beemden.
Belonje; De Grote Hegge te Thorn p. 7

939.

1451 december 11
Henrick van Meer, ridder, heer te Weerde, Johan van Arendaell, ridder, heer te Well, Johan
van Broekhuizen, heer te Wickrath, Elbert van Alphem, heer te Honeppel,
Derick Schenck van Nydeggen, heer te Afferden, Karel Spede heer te Meerlair, Johan
Tengnagels van Meerwijck, Johan van Breempt, Johan van Efferen, Henrick van Meerwijck,
Willem Kelner en Willem Spaen, pastoor te Horst, oorkonden dat Anna van der Straten,
weduwe van Johan van Broekhuizen en haar kinderen en schoonkinderen Gaedert van Harve,
Adriaen van Broekhuizen, Staes van Broekhuizen, Goeswijn Stecke, Frederik van
Rutenbesch, Willem van Kessel, Gerard en Johan van Broekhuizen, gebroederen, en Agnes
en Margriet, gezusters, kinderen van wijlen Alaert van Broekhuizen, scheiding en deling
gemaakt hebben van de nalatenschap van Johan van Broekhuizen.
Castellogica II p. 43-44

940.

1451
Willem van Beeck beleend met Huis Beeck (bij Wegberg), Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 114 nr. 9

941.

1452 februari 6
Thonys van Hillenthem, richter, schepenen en gemene schepenen der dingbank Beesel
oorkonden dat Thijs van ghenen Bosch en Kathrijn, echtelieden, verkopen hun hof tgenen
Bosch aan Derick van Besell en Gaetstaele, echtelieden, burgers van Roermond. De richter
zegelt mede namens de schepenen die geen zegel hebben.
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R.A.L., Schepenbank Beesel en Belfeld inv. 414
942.

1452 maart 5
Maes Bolten en vrouw verkopen voor schepenen van Maasniel aan Stien, vrouw van Jhelis
Witleder, een erfpacht van twee malder rogge.
Dalenbroek nr. 792

943.

1452 mei 10
des neesten goinsdaigh na sent johansdach ante portam latinam
Johan van Oest, heer te Hillenraad, en Lambrecht Walssart en Wijne van Swalmen, laten van
Johan voornoeemd, oorkonden dat Kathrijn, Luytgart en Derickske Man, gezusters, dochters
van wijlen Derick Man en Geirtrude, echtelieden, de van hun ouders geërfde halve hof en erf
te Middelhaven in Swalmen via hun momber Sybrecht Joirdens overdragen aan rector, priorin
en gemeen convent van in der Weide te Venlo. Zegelaar: Johan van Oest mede namens de
laten die geen zegel hebben.
R.A.L., klooster Mariaweide Venlo nr. 128 (of 157?

944.

1452 mei 15
des alres neesten manendaigs na sent servaesdach episcopi
Jannes Portghens, richter, Lambrecht Walssart en Goert van Kessel genaamd Roffart, laten
van Johan van Oest, heer van Hillenraede, verklaren dat Geertruit Manss, dochter van Derick
Manss en zijn echtgenote Gertruiden en haar voogd Sybrecht Joirdens aan het klooster Maria
Weide heeft overgedragen haar aandeel in de helft van de hof te Middelhoven gelegen in het
kerspel van Swalmen. Bezegelaar: Johan van Oest, heer van Hillenraede.
Origineel op perkament, inv. nr. 158, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide

945.

1452 juni 1
Johan heer te Broekhuizen, Weerdenborch en Amerzoyen beleent Derick van Blitterswick
met de keurmedige lieden die Arnt van Blitterswick, zijn vader, van hem te leen had
gehouden als een Broekhuizens leenrecht, te verheergewaden met 15 zware guldens.
Leen- en laathoven p. 164

946.

1452 (?) juni 4
Johan van Arendail, heer te Well, en Rheydt zal Heinric van Berenbroic schadeloos houden
wegens borg staan bij Derick van Eyle en Styne, echtelieden, wegens 1055 rijnse
goudguldens.
Wissen

947.

1452 juni 6
De officiaal van Luik velt vonnis over de tienden van Neer.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1008

948.

1452 juli 15
Gerard van Loon heer te Gulik, graaf van Blankenheim, de broers Ruprecht en Willem graven
van Virneburg, heren te Saffenberg, Johan heer van Reifferscheid en Dyck, Dirk heer te
Manderscheid en Daun, Dirk, jongheer te Manderscheid en Daun, heer te Schleiden, en
Willem van Sombreffe heer te Kerpen en Rekem, sluiten bondgenootschap van 13 jaren. Ze
beeindigen hun (onderlinge) strijd. Ze maken afspraken over bij te dragen bewapenden:
168

Blankenheim 15, broers Virneburg ieder 12, Reifferscheid 8, beide Manderscheids 8 en
Sombreffe 6 etc. etc.
Rengen; Arenberg nr. 637
948A. 1452 juli 22
Karel Spede, heer te Meerle, staat als leenheer toe dat Seger van Broichuysen en Otte,
echtelieden, een rente van 12 overl. rijnsguldens ’s jaars, nemen uit de hof te Vossem te
Straelen na verkoop van die rente door Lueff van Berenbruyck.
Getuigen: de leenmannen Deryck van Blytterswijck en Winand van Eeyck.
Wissen
949.

1452 juli 21
Magister Petrus de Molendino, doctor in de rechten, deken van St. Paulus te Luik als arbiter,
en getuigen mr. Johan Back en Henricus Slaats, cclerici, tussen Alard Trippemeeker, rector of
vicaris perpetuus van de parochiekerk van Venray, en Theodricus Coelman, Keuls clericus,
namens abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond, doet uitspraak inzake beider
rechten en plichten t.a.v. de parochiekerk van Venray als nader wordt omschreven.
Oorkonder Wilhelmus Hoeyck, clericus van Utrecht, keizerlijk en kerkelijk notaris.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 145 – 147 verso.

950.

1452 juli 27
Johannes de Heynsberch, bisschop van Luik, bevestigt de uitspraak van 1452 juli 21 (regest)
van Petrus de Molendino.
Cartularium 2 Munsterabdij 147 verso – 148 verso

951.

1452 september 13
woensdag na maria geboorte
Martin van Bockhoven beleend met de hof te Melick in de beemden van Schoenlo zoals
Johan van Ba(e)xem hem bij akte heeft overgeleverd, zijnde Wassenbergs leen 1)
Mannkammer Wassenberg p. 114-115 nr. 17
1)
in 1454 overdracht aan Herman van der Koulen t.a.p. bez. 118 nr. 42

952.

1452 september 19
dinsdag na st.lambert
Katharina, wettige dochter van wijlen Diederich Man, beleend met de hof te Melick, zoals
haar vader die bezat. Omdat Katharina non is in Mariagarde te Roermond stelt het klooster
Johan die Hane als sterfman. Is Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 115 nr. 18

952A. 1452 december 12
Marie van Baere, weduwe van Alaert van Broichusen zal Mathijs van Eyll schadeloos houden
wegens borg staan bij Anne van Broichusen-van der Straten voor 300 overl. rijnsguldens.
Wissen
953.

1452
Adriaan van Broekhuizen Hubrechtszoon huwt Margriet Dirksdochter van Arnhem, heer van
Rosande, en Jutta van Leembeke. Margriet brengt in 2500 rijnsguldens waarvoor haar broer
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Wijnand en Jacob van Hackvoirt borg staan. Uit dit huwelijk één dochter Adriana. Adriaan
had tenminste drie bastaarden: Willem, Adriaan en Sybert van Broekhuizen, die in 1495 voor
schepenen van Roermond een geschil bijleggen met Jan van Meer, pastoor te Oirlo, over de
kosterij en een erfpacht in Oirlo.
Maasgouw 1988 p. 78
954.

1453 januari 3
op den achtendach van sente johansdage evangelystz
Johannes Portkens, richter, en Lambracht Walscharts en Gaetschalck Loeker, laten van Johan
van Oest, heer te Hillenraad, oorkonden dat Jhelis en Jacop Pparren, gebroeders, verkopen
aan Reyner Kepken, rector van het klooster van de 11.000 maagden in Venlo aan der Weyde
t.b.v. dat convent het erf en goed dat de gebroeders hebben in Swalmen, met name het halve
goed Middelhaven, in hoog en laag, nat en droog, waarvan de kinderen van Dederick Man de
andere helft bezaten en aan dat klooster verkocht hebben. Oorkonders hebben geen zegel en
voor hen zegelt hun laatheer.
R.A.L., klooster Mariaweide Venlo inv. nr. 131 (of 159)

955.

1453 januari 9
dinsdag na driekoningen
Reiner Papen draagt over aan de hof te Houverath Wassenbergs leen, aan Willem van
Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond.
Mannkammer Wassenberg p. 116 nr.

956.

1453 februari 3
Jacob van Mechelen bekent van Willem van Elmpt, Emont van Baerle en Sijbrecht van Brede
200 postulaatsgulden, die ze hem schuldig waren, ontvangen te hebben en waarvoor Johan
heer te Goor borg was gebleven.
Scheres 1, gevidimeerd in 20 mei 1453

957.

1453 februari 16
vrijdaghs nae sent valentijnsdach
Schepenen van Wessem oorkonden dat Franck Pollart, zoon van wijlen Johan, schuldig is aan
prior en convent van St.Hieronymus (Jeronimus) te Roermond en prior en convent van St.
Elisabethsdal 1500 rijnsguldens volgens testament van wijlen Emont Pollart, oom van
Franck, tevens voor Franck’s zuster Mechtelt van Liecke. Franck stelt als onderpand al zijn
goederen te Wessem, met name huis en hof naast Gaert Gielen’s huis, 4 morgen bij
Maldeman, 2 bunders op Thoerrebeecke naast die Heecke, 1 bunder bij het valderen naast
land van de kerk van Wessem, 1 bunder op der Sleyden, 3 bunder broek gelegen ‘t’Alst aan
de molen, 1 vrecht in der Sullich, 6 oude groten uit een huis naast de stal van Johan
Kortlevers. De kloosters mogen deze goederen gebruiken totdat de 1500 rijnsguldens betaald
zijn.
Cartularium 2 Munsterabdij

957A. 1453 mei 19
Vincent graaf van Meurs zal Mathijs van Eyle, ridder, schadeloos houden wegens borg staan
bij Adelheid weduwe van Derick van Knijppenburg voor 1100 overlandse rijnsguldens.
Wissen
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958.

1453 mei 30
des neesten goynsdach na sent urbanusdach pape
Johan van Holtmolen, leenheer, verklaart in het bijzijn van Derick van Tiegelen en Johan van
Stalbergen, leenmannen, dat Reyner Kepken, rector van het klooster Maria Weide, namens
het klooster heeft verklaard dat Johan van den Broick en zijn kinderen Willem en Agate van
den Broick een grondrente van 12 malder rogge, die zij aan het klooster hebben verkocht ten
laste van de hoeve ten Broick gelegen te Holt-Blerick in het kerspel van Blerick, mogen
aflossen. Medebezegelaars: de voornoemde leenmannen.
Afschrift op papier, inv. nr. 70 Mariaweide

959.

1453 october 9
up synt dionisiusdach dess hylger mertelers und byschope
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, Dirk Schenck van Nydeggen, heer te
Afferden en Walbeck, Reinard van Brempt en Sybrecht van Brede, namens Johan van
Brempt, heer te Baersdonck, en Johan van Groesbeek, heer te Hoemen, Malden en Beeck,
Goissen Steck, erfmaarschalk van Kleef, Loef van Beerenbroek en Heynrick, gebroeders,
namens Anna van der Straten en van Broekhuizen, sluiten de huwelijkse voorwaarden tussen
Johan van Brempt en Agnes van Elvervelde, dochter van Willem van Elvervelde. Anna van
der Straten geeft haar nicht Agnes van E het ambt Goch (ambtmanschap) met alle brieven van
schuld van de hertog van Gelre terzake, onder voorwaarde dat Margaretha, weduwe van
Johan van Galen, aan Agnes geven zal de hof Paitbroick in land van Kuik, onder voorbehoud
van vruchtgebruik door Margaretha van Galen. Johan van Breempt zal Agnes renten van 200
overl. rijnsguldens ‘s jaars verschrijven die gaan uit de heerlijkheid Walbeck.
Coll. Belonje sub. Grote Hegge Thorn

960.

1453 october 10
daags na st. dionisius
Heinric van Melick, heer te Tüschenbroich, doet afstand van het goed In der Meylen (te
Myhl), Wassenbergs leen, t.b.v. Godart van Harff, ridder.
Mannkammer Wassenberg p. 116 nr. 3

961.

1453 october 18
Voor schepenen van Wessem draagt Jacob Passkarts Emontszoon van Eick over aan Johan
Thummen van Wessem een erfpacht ten laste van diverse landerijen bij Huynselhagen, achter
den Grave, aan Hoelersteege, op den Bienbergh, in de Oe, naast de Verckenvrecht, groot 15
malder rogge.
R.A.L., Wetzlar 267; afschr. int 1601

962.

1453
Arnold, hertog van Gelre, is Schellart van Obbendorp 1000 goudguldens schuldig en
verschrijft hem een rente van 50 uit het ambt Montfort.
Geysteren p. 136-137

962A. 1454 januari 3
Akte, waarbij Loef van Dartt belooft Aleph van Hoenslaer schadeloos te houden, aangezien
deze voor een schuld van de eerstgenoemde aan Derick van Boetbergh borg is gebleven.
Venner; charters 125
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963.

1454 januari 28
des neesten monendaigs na sent pauwelsdach als men te latijne schrijfft conversio pauli
apostoli
Johan van Holtmoelen verklaart in het bijzijn van Vullinck van Holtmoelen en Derick van
Tiegelen, leenmannen, dat Agatha van den Broick aan Gerat van Kessel genaamd Roffart, ten
behoeve van het klooster Maria Weide heeft overgedragen haar aandeel in de hoeve tgienen
Broick gelegen te Holt-Blerick in het gerecht en kerspel van Blerick, dat na de dood van haar
vader Johan van den Broick aan haar zal toebehoren. Medezegelaars: de voornoemde
leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 71, met het zegel van de oorkonder. De zegels van de
medebezegelaars zijn beschadigd. Mariaweide

964.

1454 februari 24
op sent matthysdach
Willem van Kessel en zijn echtgenote Gerat van Broickhusen verklaren in het bijzijn van
Johan Berghman en Sieger van der Voirt, laten, aan Dionyss van der Haghe en zijn
echtgenote Lysbeth van Holt te hebben overgedragen twee percelen land erfcijnsgoed, die
toebehoorden aan Greten van gher Haghe, grootmoeder van Dionyss van der Haghe, gelegen
in het kerspel van Blerick. Het ene perceel land is genaamd die Hoghencamp, het andere
perceel land is gelegen aan de Maeskamp van Holt-Blerick aan de Grintwech.
Medebezegelaar: Arnt die Wilde van Merssen, scholtis in het land van Kessel.
Origineel op perkament, inv. nr. 77, met de zegels van de oorkonders. Het zegel van de
medezegelaar is verdwenen. Afschrift op papier, inv. nr. 77. Mariaweide.

965.

1454 juni 23
op sent Johansavent Baptista nativitatis.
Johan Drabbe, richter, Goessen van Honthuysen, Dederick Meuwes, Henrick Tylmans,
Willem van Belair, Willem Scroeder, Johan van den Kampe en Leonart der Bade, schepenen
van de dingbank Linne, verklaren dat Heynrick van Tyts aan Heyn Buckinck en Aleyd een
grondrente van zeven malder rogge heeft overgedragen ten laste van een hof binnen de
omheining gelegen en te laste van een erf op gheen Hoecken dat voorheen aan Heynrick van
Osen toebehoorde.
Bezegelaars: Johan Drabbe en Heynrick van Tyts.
Eenvoudige afschriften op papier, procesnrs. 352 en 845. Hof van Gelre te Venlo.

966.

1454 juli 29
Richter en schepenen te Rheinberg oorkonden dat Mechteld van Hirne, weduwe van Johan
Balderich, aan haar neven Palich en Claes van Kamphuysen toezegt 200 rijnsguldens uit de
landtol te Rheinberg, in pand van de aartsbisschop van Keulen.
Kasteel Rechteren, regest 220

967.

1454 juli 29
Oprichtingsakte van de vicarie of altaar van O.L.Vrouw in Oostrum, uitgevaardigd door de
bisschop van Luik op voordracht van Frederik Schellart van Obbendorp en Jacob van Eyll,
heren aldaar.
Geysteren p. 154

968.

1454 augustus 28
woensdag na st. barholomeus
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Johan Pollart ontvangt de Wassenbergse le(e)nen die Heinric Titz had en eerder wijlen Johan
van Titz (verm. hof te Ophoven in kerspel Orsbeck).
Mannkammer Wassenberg, p. 118 nr. 43
969.

1454 september 7
op onser liever vrouwenavontnativitatis
Arnoldt Trippaertz oorkondt een cijns van 1 oude groot tournoois te heffen uit de hof op de
Vischer Oe, eigendom van abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond. Met
toestemming van zijn vrouw Elisabeth verkoopt hij deze jaarcijns aan abdis en convent.
Medezegelaar Johan Dryvener, priester.
Cartularium 2 Munsterabdij, fol. 148 verso – 149

970.

1454 november 20
Voor Renard de Pallant, kanunnik en koster te Luik, Eustache Chabot, Servais Demisen,
meier van Luik, en leenmannen van de kosterij, verheffen Erasme Dejardin, zuster van wijlen
Godevart Dejardin, ridder, voor de ene, en diens neef Godevart Dejardin, ridder, voor de
andere helft de tienden van Duras in de parochie Weert.
G.A. Roermond, Waegemans 211

971.

1455 januari 4
zaterdag na nieuwjaar
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond doet afstand van zijn Wassenberg leen
in het deel van de hof te Houverath t.b.v. Daem Krabels van Gulik.
Mannkammer Wassenberg, p. 118 nr. 47

972.

1455 februari 3
des anderen daigs nae onser liever vrouwendach purificationis
Johan van Polle, zoon van Jan, sluit een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden met
Margriet van Boickholt, dochter van Gerat van Boickholt in aanwezigheid van Reyner van
Holthusen, Merten van Rueremunde, Johan van Lomme, zoon van Artz, Johan van
Stalbergen, Jacop van Polle, Johan van Lomme, zoon van Goetsen, Willem Schotelken en
Johan Boigel, getuigen van Johan van Polle, Johan van Boickholt, broer van Margriet,
Goetsen Spede, Heynrick van Greveraide, Mathijs van der Lynden, Dionijs van der Haghe,
Johan Luinen de mesmeker, en Gerat van Wijlre, bastaard, getuigen van Margriet van
Boickholt. Johan van Polle brengt ten huwelijk 800 Rijnse gulden en de helft van de
nalatenschap van zijn moeder. Margriet van Boickholt brengt ten huwelijk haar aandeel te
Wylren, met uitzondering van het huis met de draaiende brug dat aan haar broer Johan van
Boickholt zal toebehoren. Voorts beloven Johan van Boickholt,Goetsen Spede en Agnes van
Boickholt dat hun broer Heynrick van Boickholt deze huwelijkse voorwaarden zal
bekrachtigen wanneer hij weer in het land is.
Bezegelaars: Johan van Polle, Johan van Boickholt, Reyner van Holthusen, Merten van
Rueremunde, Johan van Lomme, Johan van Stalbergen, Jacop van Polle, Johan van Lomme,
Willem Scholtelke, Johan Boigel, Goetsen Spede, Heynrick van Greveraide, Mathijs van der
Lynden en Gerat van Menss.
Origineel op perkament, inv. nr. 274, met de zegels van Johan van Polle, Johan van
Boickholt, Merten van Rueremunde, Johan van Lomme, Johan van Stalbergen, Jacop van
Polle, Willem Scholtelke en Goetsen Spede. De zegels van de overige bezegelaars zijn
verdwenen. Mariaweide,Venlo.
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973.

1455 mei 1
op sent Philips ende sent Jacopsavont der heiliger apostolen
Elbrecht van Kessel genaamd Roffart en Mechtelt en Goert van Kessel genaamd Roffart,
broers, verklaren dat zij aan de kruisheren een grondrente van drie mark en acht schillingen
geschonken hebben ten laste van het bezit van Johan Overdijck en Arnt van Ulft aan ghenen
Venne ten behoeve van een votieflamp voor het onser blijder liever Vrouwealtaar.
Bezegelaars: Elbrecht van Kessel, Goert van Kessel, Willem Vinck en Arnt Vinck.
Kruisheren Venlo; grosse op perkament, inv. nr. 150, met de zegels van de bezegelaars;
afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 54v.-55.

974.

1455 mei 12
Godert van Bocholtz en Johanna van Goor, echtelieden, veranderen hun testament en
bepalen dat hun zoon Peter van Bocholtz het Huis Ylem te Viersen zal erven i.p.v. hun
zoon Godert, indien die niet uit het buitenland terugkeert. Peter van Bocholtz zal dan de
testamentaire renten betalen aan zijn zusters, kloosterjuffers te Keyserbosch, te weten
12 arnoldusguldens. Peter zal zijn broer Arnold van Bocholtz 25 rijnsguldens kwijtschelden. Peter zal aan zijn zuster Fye van Bocholtz 50 overlandse rijnsguldens betalen
of 4 van die guldens lijfrente.
Viersener Urkundenbuch nr. 281

975.

1455 juli 23
st. jansavond midzomers
Alart van Bueren beleent Goert van Kessel genaamd Roffart met de laten op de Nette,
gespleten uit de hof Alt-Krieckenbeck.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 99

976.

1455 november 25
st. catharina jonkvrouw
Wolter van Parle verdeelt zijn have en goed aan zijn verwanten Parle, Wachtendonck, Barle,
Brede en Titz. Arnt van Wachtendonck verkrijgt hof en erf ingen Broich te Wankum.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 192

976A. 1456 februari 22
Evert van Wijenhorst, schout van Kempen-stad.
Hansen; Kempen blz. 38
977.

1456 maart 17
op sunte gertruydendach der heiligher joncfrouwen
Arnolt die Wijlde van Mersen, richter, Johan Coesdonck, Wijllem van Everlo, Wilhem
Heynmaen en Maes van Dekensshorst, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat Tyll van
Loen en Leen aan de kruisheren een grondrente van twee en een halve malder rogge ten laste
van het goed genaamd anghen Egelbaent hebben overgedragen.
Bezegelaar; Arnolt die Wilde, scholtis in het ambt Kessel
.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 115-116

978.

1456 maart 17
op sunte Gheertruydendach der heylighen joncfrouwen
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Arnolt die Wijlde van Mersen, richter, Johan Coesdonck, Wijlhem van Everlo, Willem
Heyenman en Maes van Dekensshorst, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat Derick
van Loen en Lysbet aan de kruisheren een grondrente van twee en een halve malder rogge
hebben overgedragen ten laste van een perceel akkerland waarvan drie morgen gelegen zijn
voor het goed genaamd den hoeff ten Loen.
Bezegelaar: Arnolt die Wijlde, richter en scholtis van het land van Kessel.
Kruisheren Venlo; grosse op perkament, inv. nr. 126. Het zegel is verdwenen; afschrift op
papier in inv. nr. 214, f. 116v.-117
978A. 1456 april 4
Johan voogd te Nerssen, ambtman van Kempen en Oedt.
Hanssen; Kempen blz. 38
979.

1456 juni 1
brachmaant 1
Heinric Krickenbeck genaamd Bairle en Else van Dormenshem echtelieden verkopen Mathys
Bairleman 2 morgen akkerland te Leuth (ambt Krickenbeck)
Schaesberg-Krickenbeck nr. 261

980.

1456 juni 17
donderdag na st. Vitus
Lambertus van der Kraken, scholaster van (het kapittel van) de H. Geest te Roermond wordt
krachtens zegel en brief beleend met de hof In der Mylen (Myhl)*, Wassenbergsleen,
bewoond door Geirke Schuge.
* deze hof was geïncorporeerd in de scholasterij van de H. Geest (in de Wüsthof te Myhl)
Mannkammer Wassenberg p. 120 nr. 58

981.

1456 juni 24
Hendrik heer te Wisch, Gijsbrecht van Bronkhorst, heer te Batenburg en Anholt, Herman van
Middachten, Wolter van Keppel van Verwolde, Dirk van Keppel Heynrikzoon, Gijsbrecht
van Bransenborch, Steven die Bose en Lambert Sneude stellen zich gezamenlijk borg voor
een schuld van 1380 rijnsguldens aan Arnold van Goor.
R.A. Arnhem, Heren van Wisch 215

982.

1456 juli 6
Protocollum depositionum over de grenzen tussen Sevenum, Horst, Venray, Oerlo.
Geysteren p. 117-118

983.

1456 juli 13
Ludovicus de Bourbon, 18 jaar, zoon van Karel hertog van Bourbon en Agnes dochter van de
hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen, doet, vergezeld van de bisschoppen van
Kamerijk en Arras met 1500 ridders waaronder de graven van Horne en Meurs zijn intocht
als bisschop in Luik (elect).
Chronicon Los p. 6

984.

1456 juli 21
mariamagdalenaavond
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Sibilla van Broickhusen draagt over haar deel in de hof te Houverath, Wassenbergs leen, aan
haar zoon Heinric van Wische.
Mannkammer Wassenberg p. 120 nr. 60
985.

1456 juli 27
Voor richter en schepenen te Wetten draagt Anna van der Straten en van Broichuysen aan
Johan van Brempt, heer te Baersdonck, ambtman te Goch, en Agnes van Eeylverveld,
echtelieden, over alle laten, gewin en gewerf, cijnzen, turf, veen, water en visserij te Wissen
en in het gericht Wetten, die zij geërfd had van haar overleden vader Johan van der Straten,
ridder.
Wissen.

986.

1456 augustus 5
Anna van der Straten en van Broichusen oorkondt dat Johan van Brempt en Agnes (van
Eeylverveld), echtelieden, aan haar (Anna’s) neef Deryc van Elverveld 4000 rijnsguldens zal
betalen,wat Deryc moet beleggen.
Wissen

987.

1456 augustus 29
op sunte Johannes baptistendach decollatio
Severijn Gerartzsoen, leenheer, verklaard dat voor hem en voor zijn laten Sybrecht van der
Herstraten en Dries Tymmerman, Dries van den Velde en Stijna hun goed genaamd het goed
te Oeverbroick gelegen in het kerspel Maasbree aan de kruisheren hebben overgedragen.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 118v.-119

988.

1456 october 10
Mechteld van Spee, weduwe van Willem van Bocholtz en haar kinderen Johan, Willem en
Katharina, vrouw van Johan van Besel genaamd van Reide, delen de boedel van Willem
zaliger.
Mede aanwezig verwanten en neven: Willem van Bocholtz, proost te Bocholt (nabij het meer
van Laach), Johan van Asselt Godertzoon, Godart Franssoys van Neyrsdom, Arnt Vinck en
Arnt Gruter alias Meyken. Mechteld en Willem, haar zoon, krijgen samen het huis te Nyell,
de molen te Nyell, de molen op de Swalm enz.
Viersener Urkundenbuch 288

989.

1456 october 15
Anna van der Straten en van Broichusen oorkondt dat Johan van Brempt en Agnes (van
Eeylvervelde), echtelieden 1400 rijnsguldens zullen betalen aan Johan Danielszoon van
Buederick en Jan Henriczoon van Buederik, haar neven, die het geld moeten beleggen.
Wissen

990.

1456 november 19
op sent elizabethendach vidue
Johan van Boickholt, leenheer, verklaart dat voor hem, Gerat van Menss en Johan van
Nyvenhem als geleende leenmannen van de hertog van Gelre, Goetssen Spede en zijn
echtgenote Agnes van Boickholt aan Johan van Polle, zoon van Jan, en zijn vrouw Margriet
van Boickholt, zus van Agnes van Boickholt, hebben overgedragen een grondrente van
zeveneneenhalve Rijnse gulden ten laste van een derde deel van de hof te Wylren, welk goed
Johan van Boickholt, zoon van Gerat van Boickholt en neef van de oorkonder, in leen houdt.
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Bezegelaars: Johan van Boickholt, Gerat van Menss, Johan van Nyvenhem, Johan Boickholt,
zoon van Gerat, Goetsen Spede en Agnes van Boickholt.
Origineel op perkament, inv. nr. 281, met de zegels van de bezegelaars. Het zegel van
Goetsen Spede is verdwenen. Mariaweide
991.

1456 december 13
Schout, schepenen, burgemeesteren, kerkmeesters en gehele gemeente van Weert verklaren
dat de graaf van Horn en het kapittel van St. Servaas te Maastricht gezamenlijk de gehele
tienden van de parochie Weert bezitten, uitgezonderd het deel van de pastoor, waartegen de
tiendheffers gehouden zijn het schip van de kerk te onderhouden. Aangezien de gemeente het
kerkkoor heeft verruimd heeft hij van St. Servaas 50 grijpen ontvangen via Gerardus van
Eyck, rentmeester ‘s lands van Horn, en zullen deswege geen vordering meer instellen.
Zegelaars o.a. Leonart inghen Haghe, schout.
R.A.L., St. Servaas 1760

991A. 1456 december 31
Jutt van Blitterswick, Henrick van Blitterswick, ambtman te Hatendonck, en Lijsbeth van
Blitterswick zullen Luef van Berenbroick schadeloos houden wegens borg staan bij Derick
Schenck van Nideggen, heer te Afferden en Walbeck voor 52 malder rogge, vervallende op 6
januari e.k. en 13 malder rogge op 22 februari en 200 rijnsguldens op 1 maart.
Wissen
992.

1456
Eva (Eeffe) van Oederade (Gerardsdochter) is gehuwd met Steven van Lieck tot Doenrade.
Zij verkopen een hof te Leeuwen aan het kapittel van de H. Geest te Roermond. Idem doet
Steven van Lieck namens zijn zwager Steven van Oederade en zijn schoonzussen Catharina
van O., non te Keizerbosch, en Jenne van O. en Lijsbeth van O. van alle land te Maasniel,
behorende tot die hof te Leeuwen.
Oedenrade p. 57

993.

1456-1464 (augustus 22)
Johanna van Diest, weduwe van Johan van Heinsberg schrijft Godart van Vlodrop over de
verpanding (van het slot Dalenbroek) door haar schoonzoon (Johan graaf van NassauSaarbrücken) en haar dochter (Johanna erfdochter van Heinsberg) tot zekerheid van de schuld
van Johanna van Diest.
Dalenbroek, nr. 40

993A. 1457 januari 21
Adryaen van Broichuysen, ridder, zal Lueff van Berenbroick schadeloos houden wegens borg
staan bij Henric Plese voor 128 overlandse rijnsguldens.
Wissen
994.

1457 februari 17
op donderdach nae sente valentijnsdach
Johan van Huerne, ridder, heer te Kessenich, verklaart met toestemming van zijn moeder
Elisabeth van Heinsberg, zijn zuster Katharina en haar man Johan Kollaerts, en met zijn
leenmannen Arnold Trippert, Leonart van Stabrouck, Mathijs Kreenkens en Cille van den
Bosch en Henric van Baexhem, bastaard, schout, Reyner ingen Heeze, Gatschalc van
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Meysberg, Henrick Hevelmans, Johan van den Dryessche, schepenen van Kessenich, dat hij
verkoopt aan abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond 2 bunder land op de
Vischer Oe, aan weerszijde tussen land van dat klooster en aan de Maas. Namens het klooster
wordt gegoed Henric van den Velde, donaatbroeder. Zegelaars: de oorkonder, zijn moeder,
zuster en zwager, leenman Arnold Trippaert, schout Henric van Baexen, bastaard.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. III-III verso.
995.

1457 maart 17
Johan van Horne, ridder, heer van Kessenich, Bocholt en Brogel verleent aan Heynrich van
Baexen en Margarete van Broichoeven, echtelieden, verlof tot bezwaren van hun hoeve te
Baexem genaamd Heggeacker en Clusener en voorts aan de Baexer Rijdt met daarbij
behorende cijnzen en kapoenen met een grondrente t.b.v. stichting van een jaargetijde.
Getuigen: leenmannen Gerart Haeck van Thoren en Arnt Tripparts.
R.A.L., fam. arch Van Moorsel 178

996.

1457 maart 21
Na afstand door Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broichusen, en met
toestemming van Derick van Elverveld wordt Johan van Brempt, heer te Baersdonck,
ambtman te Goch, door de proosdij van Xanten beleend met molen en slot Wissen en de hof
te Aebroick, verheergewaad met 15 overlandse rijnsguldens.
Wissen.

997.

1457 maart 22
des anderen daeghs nae sente Benedictusdach des heilighen confessoirs.
Arnt die Wijlde van Mersen, ambtman en richter in het land van Kessel, Dries van den Velde,
Maes ten Hoeve, Wijllem van den Broick, Jacob Thoerman, Hen van den Weesterijnghe,
Arnt Moeleman en Wyllem Dries, schepenen te Maasbree, verklaren dat Dries van den Velde
en Stijn aan de kruisheren een perceel akkerland langs de straat die naar de kerk gaat,
tegenover het goed genaamd Overbroick hebben overgedragen. Bezegelaar: Arnt die Wilde
van Mersen, ambtman en richter in het land van Kessel.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 119-119v.

998.

1457 april 3
Aret Tripparts en Johan Pollart de jonge en Scaick van Meissenberch en Vortsken Smeets,
scheidslieden van partijen Raetke Bormans van Baexem en Derick Pollart oorkonden dat
partijen overeengekomen zijn:
- Raeth krijgt de hof te Hongerbrugge, gelegen onder heer Johan dy Wylde, heer te
Kessenich, Bocholt en Brogel, belast met 19 malder rogge en 1 vat raapzaad, zonder last van
tiend of jaarcijns aan de pastoor van Kessenich
- Raeth draagt over aan Derick 12 bunder land te Thorn in de Oe, genaamd Golden Acker,
waarvan 2 bunder verpand zijn aan Thyes Crencken
- Derick krijgt t.l.v. Raetke een jaarrente van 7½ malder rogge, losbaar met 150
rijnsguldens.
Zegelaars: Aret van Merssen en Gerart van Ittervoort.
R.A.L., Wetzlar 80

178

999.

1457 april 25
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broichusen bepaalt dat de echtelieden Johan
van Brempt en Agnes van Elvervelde 1450 rijnsguldens zullen betalen aan het echtpaar
Derick van Blitterswijck en Margriet, welke laatsten het geld weer moeten beleggen.
Wissen

1000. 1457 april 25
Gerhart van Wessem, Johan van Wessem en Dirk van Wessem de oude kwiteren Arnold van
Goor Willemszoon wegens betaling van 30 oude schilden, zijnde ¼ van een schuld die
Gerard van Apern, knape, Arnold van Goor, Mathias van Kessel, ridder, en Reiner van
Boerle, knape, krachtens brief schuldig waren aan Johan van Wessem, schout te Roermond.
Zegelaars: Gerhart, Johan en Zelis (van Wessem) voor hun neef Derick van Wessem, die
geen zegel heeft.
Inventare nichtstaatlichter Archive, dl. 26 Burg Rösberg p. 18
1001. 1457 mei 22
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broichusen, bepaalt dat Johan van Brempt en
Agnes van Elvervelde zullen betalen aan Willem en Gherit van Buederich, zonen van wijlen
Bernt, resp. 400 en 300 rijnsguldens.
Wissen
1002. 1457 juli 1
Voor notaris Alardus van Guysdonck te Horst, doctor kerkelijk recht, pastoor te Lottum,
verschijnen Jacobus van Megensum Henricuszoon en Gerardus van der Heijden alias van
Crommentune, zoon van Ghiselbertus van der Heyden, priesters, en bestemmen een land
genaamd Berkelskamp met daarop een oud huis en door Jacobus gestichte kapel tot gasthuis
voor de armen, toegewijd aan Maria en de vijf H. maarschalken: Cornelius, Hubertus,
Antonius abt, Leonardus en Quirinus. Uit de stichting wordt de deservitor van de kapel tevens
betaald, waartoe Jacobus de medecomparant Gerardus aanwijst. De deservitor leest
wekelijkse mis op maandag, alle feestdagen van O.L. Vrouw, de vier belangrijkste
feestdagen, de dagen van de maarschalken en de kerkwijdingdag. Sticht daartoe mede
jaarrente van 4 malder rogge ‘s jaars uit de hof inghen Houtacker te Meterik. Getuigen:
Johannes van Merica, wnd. pastoor van Horst, Zeger van Eyckenenbosch en Jacobus van
Reyssenbeck, rector van St. Martinusaltaar in de kerk van Horst.
R.A.L., Archief O.L.V. Broederschap Horst
1003. 1457 juli 24
Willem van Goor, ridder, en Bela van Obbendorp, heer en vrouwe te Vronenbroek, zullen
Johan van Eyll Elbertszoon schadeloos houden wegens diens borgstelling bij Arnd van
Pellant voor 195 gulden.
Scheres 1392
1004. 1457 augustus 11
Jacob, graaf te Horn enz., zal Johan Mascherell, heer te Wijnandsrade, die voor hem bij Claes
van Boeckhoeven voor 1000 overlandse guldens borg staat, schadeloos houden.
Bongart nr. 299
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1005. 1457 augustus 16
Johan van Horn, heer te Kessenich enz. en schepenen der dingbank Kessenich verklaren dat
Geret Jacob Goyskenszoon van Uffels verkoopt 12 malder rogge erfpacht Eiker-maat aan
Johan Sonderlant, kanunnik te Thorn, wegens 200 overlandse rijnsguldens. Onderpand is de
hele hof te Uffels, groot 15 bunder in het land van Kessenich bij de molen van Uffels, losbaar
met 100 postulaatsgulden; de hof geeft alde groot, 11 brabants en 3 keurmeden. Zegelaars: de
heer en Henrick Heinriczoon van Baexem, schout ‘s lands van Kessenich namens de
schepenen.
R.A.L., Thorn 19216; 17e eeuws afschrift
1006. 1457 november 8
Johan, bastaard van Wijnandsrade, oorkondt dat Goedart van Vlodrop, heer te Leut, en Johan
Masschareel borg gebleven zijn voor hem en zijn vrouw Katharina bij zijn schoonzoon
Willem van Kessel wegens de bruidsgift van zijn dochter Lysa groot 300 guldens.
Bongart nr. 301
1007. 1457
Godfried Peltsers en Maria Hutinx, (2e) echtgenote schenken het Hieronymusklooster te
Roermond 60 rijnsguldens t.b.v. 4 jaargetijden voor de familie.
Habets: Hieronymus p. 318
1007A.1457
maria margaretha-avond
Godert Spede en zijn kinderen Harman en Aleid verkopen aan Arnt van Wachtendonck een
beemd achter het Huis ingen Broick aan de Niers (te Wankum).
Schaesberg-Krickenbeck, nr. 193
1007B. 1458 januari 6
Wolter van Eylle verkoopt aan Deen van ghen Raede het Johan Geilincksgoed in het land van
Meurs, kerspel Nijenkirchen, zoals hij in leen had van Willem van Eyle heer Sybertszoon,
zijn neef.
Kasteel Rechteren, regest 239
1008. 1458 februari 5
op sunte agatendaige
Johan Coesdocnk en Thys van Stockt, schepenen te Kessel en Helden, verklaren dat
Heyn van Stockt, natuurlijke zoon van Willem van Stockt, en zijn echtgenote Mette
aan Gyelys van Breyell en zijn echtgenote Katrinne hebben overgedragen een grondrente van drie malder rogge. Als onderpand dienen drieëneenhalve morgen land
genaamd Geertken Noetmanskamp, gelegen in de klokkenslag van Helden.
Bezegelaar: Girt van Kessel genaamd Roffart, scholtis.
Origineel op perkament, inv. nr. 94, met het zegel van de bezegelaar. Afschrift op papier, inv.
nr. 78 Mariaweide
1009. 1458 april 8
des saterdages nae paesdage
Willem Bormans van Baexen verklaart gescheiden te zijn met zijn broer Johan (Bormans)
inzake zekere goederen in het land van Kessel. Willem zal aan Jan als
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lijfrente uitkeren 8½ malder rogge uit de hof tgen Hoeve te Gratem. Jan geeft Willem 2
malder rogge enz. Medezegelaar: Gozen Spede.
Coll. Belonje, sub. Kasteel Baexem
1010. 1458 april 25
Arnold hertog van Gelre geeft de stad Goch 100 morgen heide voor de stadspoort ter
ontginning tegen een jaarrente van 100 schepels rogge.
Hansen; Goch, p. 90
1011. 1458 mei 1
Jacob graaf te Horn enz. verklaart dat zijn voorouders zijn beekmolen te Haelen met laten en
ingezetenen (maaldwang) in erfpacht hadden gegeven voor 14 malder rogge, welke erfpacht
hij voor 12 malder verpandt aan Daem Vogels en Oda van den Haecken losbaar met 300
bourgondische schilden.
Keverberg 427
1012. 1458 mei 13
op sent servaesdach episcopi
Peter Wyndelen en Wolffart en de overige schepenen te Beesel verklaren dat Peter Wyndelen
en Jenken Schomeker, kerkmeesters te Beesel, aan het klooster Maria Weide in erfpacht
hebben gegeven een perceel weide tegen een summer rogge. Bezegelaar: Johan Drabben,
scholtis in het amt Mouffert (Montfort).
Origineel op perkament, inv. nr. 78 Mariaweide
1013. 1458 juni 15
op synter vytzdage
Johan Koessdonck, Wilhem Heyeman, Maes van Dekenhorst en Thys van Stockt, schepenen
te Kessel en Helden, verklaren dat Johan Maethuys, zoon van Thys, en zijn echtgenote
Catharina aan Gielis van Breyell en zijn echtgenote Catharina, burgers van Roermond,
hebben overgedragen een grondrente van drie malder rogge ten laste van het huis en de hoeve
van Maes van Dekenhorst, van vier morgen land gelegen aan ghenen Loeken en van een
morgen land gelegen aan de Achelse heggen in het kerspel van Helden. Bezegelaar: Gairt van
Kessel genaamd Roffert, scholtis.
Afschrift op papier, inv. nr. 78 Mariaweide
1013A.1458 juni 23
De stad Kempen verkoopt het O.L.V. klooster te Geldern een jaarrente van 12½ rijnsguldens
wegens 250 guldens hoofdsom, gaande uit de gruit, windmolens en accijns die de stad van de
aartsbisschop van Keulen heeft verkregen.
Hansen; Kempen blz. 40
1014. 1458 juli 3
Johan Drab(be), richter en Peter Wyndelenzoon en Heynrich, zoon van de oude bode,
schepenen en gemene schepenen van Beesel oorkonden dat Heynrick van Barle eerder
verkocht heeft aan Lenart van gher Eycken, burger te Venlo, en Trijne, echtelieden, een
jaarrente van 9 kop rogge en 9 kop haver gaande uit een kamp die vroeger van Beelke
Remkens was gelegen op de berg te Offenbeek, onder Beesel, naast het erf van Thijs Noyen.
Bij bezitstoning mogen kopers verhalen op verkopers hof en erf te Camp genaamd. Kopers
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dienen verkoper uit de rente een erfcijns van 1 keuls moerke te betalen. De richter zegelt
mede namens de schepenen die geen gemeen zegel hebben.
R.A. L., Meer d’ Osen nr. 39
1015. 1458 september 30
Jacob graaf van Horn enz., Hendrik zoon van Meer, Johan van Arendaill, Willem van
Vlodrop, voogd van Roermond, en Aernt van Middachten, ridders, staan borg voor Hendrik
heer van Wisch bij zekere Sander te Keulen.
R.A. Gelderland, Heren van Wisch inv. nr. 216
1016. 1458 december 12
sinte lucienavent
Arnold hertog van Gelre had verpand aan Sander van Egeren het ambt van voogd van
Geldern doch heeft nu het pand gelost en verpandt het nu aan Sweder (Balderic) van Barick
voor 600 overl. keurvorstel. rijnsgld. Getuigen: Johan van Arendale heer van Well en Rheidt,
Jacob van Hackfort, ridders, Theodoor van Oist, keukenmeester, en Dirk van Horst,
kamermeester.
Coll. Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
1017. 1458 december
Sweder (Balderic genaamd) Barick heeft aan Sander van den Egeren namens de hertog van
Gelre gelost 187 rijnsguldens van de 600 wegens Süchtelen.
Coll. Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
1018. 1458 december 13
Sweder (Balderic genaamd) Baric zal Sander van Egeren betalen hetgeen die aan Johan van
Arendale (heer te Well en Rheydt), Elbert van Eyll Elbertszoon en zijn moeder aan Peter van
Steenderen genaamd Plonis en Henric van Honselair en Johan van der Masen voorgeschoten
hebben om de ruiters te Goch te betalen.
Coll. Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
1019. 1458
Goswijn Pollart en Mechtildis van Dulken echtelieden te Roermond in het huis de Beer
(Beijr) schenken 60 guldens aan het Hieronymusklooster aldaar voor een wekelijkse mis
t.b.v. Jan in den Beir, overleden eerdere echtgenoot van Mechtildis en overige familie. Jan
had in 1452 een jaargetijde gesticht en in 1450 een gebrandschilderd venster geschonken op
de linkerkant van het koor in de kapel waarop waren afgebeeld de geboorte van Christus en
St. Jan de Doper. Goswijn schonk in 1465 een tafereel met vergulde beelden en twee
kandelaars te gebruiken op het altaar van het H. Kruis (in de kapel) tijdens de jaargetijden
voor de familie in den Beir.
Habets; Hieronymus p. 318-319
1020. 1458
Johan Teyrttey is beleend met het Heinsbergs leen, wat vroeger van Vijn van Swalmen was,
zijnde 2 hofrechten en 4 bunder akkerland te (Maas)niel.
Mannbuch Heinsberg pag. 72 nr. 79
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1021. 1458-1461
Zweder van Balderick genaamd Barick, gehuwd met Agnes van Elverveld, weduwe Johan
Brembt. Hij is in 1458 pandvoogd?? van ambt Geldern en in 1461 panddrost van Goch. Uit
dit huwelijk: Mechteld, mater in het klooster te Goch, overl. 1528, Anna subpriorin klooster
Fürstenberg bij Xanten, Zwerus, prior in het convent van Zybrecht, overleden 1517,
Elisabeth, gehuwd met de drost van Plettenberg, Willem, lid ridderschap Overkwartier in
1500, overleden 1526, en Hendrik, lid ridderschap Overkwartier. Hendrik is in 1510
stadhouder van de Hornse lenen en in 1506 drost te Stokkem.
Belonje, Grote Hegge p. 14-16
1022. vóór 1459
Catharina van Goor (vrouw) van Gerit Haeck, verheft de Alde Hegge (Grote Hegge) te Thorn
als leengoed voor de abdis van Thorn. C. is een dochter van Daniël tot Ophoven en
Aldenghoor en Geertruida Vlecke van Caldenbroek, vrouwe van Kaldenbroek. Zij is vóór 94-1472 weduwe van Gerit Haeck.
Belonje, Grote Hegge p. 9
1023. 1459 januari 4
Arnold hertog van Gelre schenkt het gasthuis te Horst 5½ malder rogge ‘s jaars uit een hof
onder Oostenrijk, cijnsplichtig aan hem als (mede-)heer van Horst.
Horster Historiën; Horst, 1986 p. 49 noot 24
1024. 1459 maart 27
Godert Franckenzoon beleend met erf en goed wat Conrat Sevis(?) ontvangen had, zijnde
akkerland en beemden te (Maas)niel, Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 73 nr. 83
1025. 1459 april 1
Vincent graaf van Meurs bevestigt de verpanding van het ambt Brüggen met de steden
Dülken en Rheindahlen en Venrath door de hertog van Gulik en Berg aan hem voor 55.000
overlandse rijnsguldens. Medezegelaar o.a. Godert van Vlodrop, heer te Leut.
Viersener Urkundenbuch 292
1026. 1459 mei 17
Voor schout en schepenen van Straelen verkoopt Luef van Berenbroec een jaarrente van 6
franse goudschilden en geeft daarvoor over zijn gruitrecht te Straelen, dat lijfgewinsgoed is
van de abdij van Siegburg. De rente (en de gruit) is losbaar met 100 overlandse rijnsguldens.
Wissen
1027. 1459 juli 10
Jacob graaf van Horn enz. verklaart dat Mathijs van Loosen voor de dingbank Haelen heeft
geprocedeerd inzake gerechtigheid in de gemeente in het land van Horn en dat onduidelijk is
wie de brug te Exaeten moet onderhouden. Oorkonder staat Mathijs toe de brug met een
slagboom te sluiten en de gemeente vervolgens te gebruiken vandaar tot aan zijn goed te
Baexem, genaamd de hof te Loesen.
R.A.L., Horn 342 fol. 67 verso; afschr. uit 1766
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1028. 1459 juli 31
Zander Vollenspieß draagt over aan Jacob graaf van Horn 1000 overlandse rijnsguldens.
Neuenahr 647; Inv. Meurs 1600 D 554
1029. 1459 augustus 12
Goidert van Vlodrop, heer te Leut, verklaart van zijn zwager Johan Masschareel, heer te
Wijnandsrade, 1000 overlandse guldens, die Johan schuldig was wegens Goiderts huwelijk
met Johan’s zuster Katharina, opeisbaar na de dood van Goiderts schoonouders, ontvangen te
hebben. Medezegelaar: Goiderts zwager Johan van Cortenbach, heer te Helmond.
Bongard nr. 311
1030. 1459 augustus 13
maendags na sint laurensdach martiris
Johan Drabbe, richter, en schepenen van Beesel, oorkonden dat Leonart Boetzen en Jutte,
echtelieden, verkopen aan Claes Lentken, prior van de kruisheren te Roermond, t.b.v. dat
convent een waterbeemd van 99 roeden. Voor vrijwaring stelt verkoper garant 2 bunder land
bij de dijk aan de kruisheren. Richter zegelt mede namens schepenen die geen zegel hebben.
Bron:…..

(fotocopie W.Luys)

1031. 1459 augustus 22
Arnold hertog van Gelre etc. verklaart dat zijn neef Willem van Sombreff, heer te Kerpen,
hem zal bijstaan tegen zijn zoon Adolf en de ongehoorzame steden Nijmegen en Venlo en
hun helpers. Arnold verpandt Willem en diens zoon Frederik een manleen van 70 overlandse
keurvorstelijke guldens uit de tol te Zaltbommel, losbaar met 700.
Rengen: Arenberg nr. 726
1032. 1459 augustus 22
Arnold hertog van Gelre etc. verklaart dat Willem van Sombreff hem met 100 bewapenden
bij zal staan tegen zijn zoon Adolf en diens aanhangers. Arnold zal Willem vrijwaren tegen
schade, verlies en gevangenneming en alle kosten dragen. Aanwezig: Willem van Vlodrop,
erfvoogd van Roermond, ridder, maarschalk en Dirk van Oist, keukenmeester.
Rengen; Arenberg nr. 727
1033. 1459* september 11
Louis de Bourbon, bisschop van Luik, verenigt de leenhof van Maasland te Maaseik met de
leenzaal van Curingen. (Was geen afzonderlijk hof; men hield er “genegten”)
Leen- en Laathoven p. 83
*) of 1469?
1034. 1459 october 1
Huwelijkse voorwaarden tussen Coen, (Conrad) zoon van Diederik * graaf van Manderscheid
en Walburga van Horn.
Origineel had 12 zegels. Annex was een vidimus van burgemeesteren en raad van Roermond
* moet waarschijnlijk zijn Coen/Kuno I
Neuenahr 646, Inv. Meurs 1600 D 554
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1035. 1459
Willem Gruter, burger van Roermond, wordt beleend met het goed te Ophoven, kerspel
Orsbeck, Wassenbergs leen , als erfgenaam van Johan Pollart
Mannkammer Wassenberg p. 120 nr. 61
1036. 1459
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob graaf van Horn en Philippa, dochter van Ulrich graaf
van Wittenberg (moet waarschijnlijk zijn: Württemberg).
Neuenahr 651; Inv. Meurs 1600 D 554
1036A. 1460 januari 2
Johan van Boitberg, erfmaarschalk van Gelre, en Johanna van Apeltern, weduwe van Johan
van Boitberg, erfmaarschalk, zullen Lueff van Berenbroeck schadeloos houden wegens borg
staan bij Arndt van Oy, heer te Obbergen, voor 600 overl. rijnsguldens.
Wissen
1037. 1460 januari 7
Dederich van Blitterswijck, Heinrick van Greveraide, Heinrich Schencke en Lenart Dalen
oorkonden als scheidsrechters tussen Coenraert van der Horst en de prior van de Kartuizers te
Roermond:
- de prior geeft aan Coenraert 15 rijnsguldens en 2 ”holter”die op de kloosterhof te
Boeckholt staan
- Coenraert zal de prior in het bezit laten van het heideveld bij de hof te (Maas-)Nyel, doch
er zullen twee valders gemaakt worden waardoor Coenraert zijn beesten door kan drijven
- Coenraert geeft recht van overpad over zijn land waardoor de halfer in de beemden,
genaamd in die Neer, kan komen
- Coenraert ziet af van aanspraken op 13½ lb was op het veer van Buggenum of op de
visserij die zijn vader met zijn toestemming aan het klooster had verkocht.
R.A.L., Thorn 18783 (eigenlijk Kartuizers R.)
1037A.1460 januari 9
Voor richter en schepenen te Weeze draagt Hynrick van Honseler aan Luef van Berenbruyck
over zijn rechten op de windmolen te Weeze en de laten aldaar.
Wissen
1038. 1460 januari 13
De graaf van Nassau als heer van Heinsberg beleent Sander van Eyll met
1. de hof te Gerderath, met Huis en hof, 75 morgen akkerland, 60 morgen bos, 50 morgen
heide, 24 kapoenen en hoenders en 60 albus tijnspenningen
2. een hofstad bij de kerk van Gerderath en ½ malder rogge.
De goederen liggen in het land Wassenberg en zijn Heinsbergs leen. Getuigen: (Willem van
Vlodrop) erfvoogd van Roermond, en Johan van Heinsberg, bastaard.
Mannbuch Heinsberg pag. 74 nr. 88
1039. 1460 maart 19
Testament van Walther van Borle (= Wolterus van Parll)
Schaesberg-Tannheim nr. 12a
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1040. 1460 maart 23
Goedert van Vlodrop, heer te Leut, en Katharina van Wijnandsrade, echtelieden, verkopen de
hof zu Velde aan hun zwager/broer Johan Masschareel. Verleden voor leenstadhouder en
leenmannen van?
Bongard nr. 315
1041. 1460 april 6
(opten hilligen Palmdage)
Jacob graaf van Huerne, heer zo Althena, Cortesheym, Mortange (= Montigny) en
Cranendonck, benevens Heynrick van Meer, heer zo Weerde, Johan van Arendael, heer zo
Welle en Reyde, Wilhelm van Flodrop, erfvoogd van Ruremunde, en Arnolt van Middachten,
ridder, verkopen aan heer Wilhelm, broeder zo Gelre, heer zo Egmont, Yselsteyn en ‘s lands
van Mechelen, het slot en de heerlijkheid Baer, dat zij ingewonnen hebben van Jacobs oom
Gerart van Cleve, graaf zo der Marke, wien het verpand was door zijn “zwager”heer
Walraven van Moirsse, elect van Münster, en waarvoor zij borgen zijn geweest.
■ Oorspr. (inv.nr. 404), met de zegels van de eerste vier oorkonders; dat van Arnold van
Middachten is verloren.
Archief Hackfort, regest 49
1042. 1460 juli 1
Arnt van Brempt en Johan, zijn oudste zoon, oorkonden hun dochter/zuster Aleyd, gehuwd
met Willem van Schoenroede Johanszoon, binnen twee jaren de bruidschat van 500 gulden te
zullen betalen. Zegelaars: Arnt, Johan en Tyelgen van Brempt, Frederik van der Kulen en
Gaedert Fran(soys) van Neersdom.
Bongard nr. 316
1043. 1460 juli 27
st. pantaleonsavond
Arnt van Wachtendonck en Derich van Parle sluiten een overeenkomst inzake de erfenis van
wijlen Wolter van Parle. Arnt behoudt het huis ingen Broick (te Wankum).
Schaesberg-Krickenbeck nr. 194
1044. 1460 september 3
st. gregorius
Flytze, vrouw van Gelis Man(s), ontvangt de hof te Effelt, genaamd up den Berge,
Wassenbergs leen, en draagt over aan haar neef Gerard Vercken.
Mannkammer Wassenberg p. 120 nr. 63
1045. 1460 september 3
dinsdag na st. gregoriusavond
Gerard van Oerade ontvangt als Wassenbergs leen de hof te Effelt die vroeger Gelis Man
bezat, behalve het deel van Doer Flytz.
Mannkammer Wassenberg p. 120 nr. 62
1046. 1460 september 30
Huwelijkse voorwaarden tussen Reynalt van Broechusen en Ermengart Johansdochter van
Groesbeke. Dedingslieden: 1) Gijsbert van Brederode, domproost te Utrecht, Johan Stas en
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Walraven van Broechusen en 2) Gerart van Culemborch, Derik van Groesbeke, Johan van
Boxmeer, Johan Schenk van Nyedeggen en Herman van Zandwich.
Grauwels I nr. 409
1047. 1460 october 23
Adolf van Goor, heer te Kaldenbroek, verklaart tegen 5 mark heergewaade (in leen)
ontvangen te hebben van Willem van Bronkhorst, vrijheer te Gronsveld en Rimburg, heer van
Alpen, de Velthof in kerspel Issum, zoals voorheen Adolf van Wyenhorst dat in leen had.
Neuenahr 652; 16e eeuws afschr. Kopiar 157 vo.
1048. 1460 october 30
Johan van Gruesbeeck, heer te Heumen, geeft het slot Calbeeck als huwelijksgeschenk aan
Reyner van Brouchuysen, gehuwd met zijn dochter Ermgarde. Oorkonders: leenmannen van
de hertog van Kleef, waaronder Gerit van Merwick.
Grauwels I nr. 411
1048A.1460 november 10
Wilhem Kymmel van Baexshem, stadhouder der lenen van de heerlijkheid Stein voor Johan
graaf van Nassau-Vianden, en met name genoemde leenmannen, verkopen Johan Theens en
zijn zoons Johan en Peter aan Heynrich van Brugge een erfrente van ½ mud rogge t.l.v. 2½
bunder leengoed op de Schenenberg te Stein.
Keulen; stadsarchief N 12780 GB
1049. 1460
De gezusters Mechtildis, Joanna en Katharina Schoenmans te Roermond stichten (in de kapel
van het) Hieronymusklooster aldaar een wekelijkse mis onder voorwaarde dat uit de rente
jaarlijks 3 gulden uitgekeerd worden aan hun nicht Stina, zolang deze op het Begijnhof
vertoeft.
Habets; Hieronymus p. 319
1050. 1460
Relaas en beschrijving van begrafenis van de landrentmeester (van Gelre) Arnold van Goor.
Gelre 1929 p. 255-257
1051. 1460
De kerk van Kessel wordt (her-)bouwd. Kerkmeesters zijn Alairt van Ghoer, Goert van
Kessel alias Roffart, Sybrecht Schroer en Jacop van den Bergh. Deze kerkmeesters verkopen
na toestemming van de gemeente en de ingezetenen een aantal graanrenten die de kerk
toekwamen, idem land en een hoofdsom van 77 rijnsguldens. De graanrenten beliepen 11
malder, 3 vat, 5 ⅓ kop.
Jaargetijden parochie Kessel.
1052.

1460-1477
Het graafschap Blankenheim en ¼ van Gulik na dode Gerhard van Loon, heer van ¼
van Gulik en graaf van Blankenheim en gehuwd met Margaretha van Meurs, aan diens enige
zoon Willem. Willem wordt op 5-1-1468 door dienaren van de aartsbisschop van Keulen bij
Wichterich bij Euskirchen doodgeslagen. Vincent graaf van Meurs doet aanspraken gelden op
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Blankenheim en Gulik. In Blankenheim volgen echter de graven van Manderscheid op.
Vincent doet afstand van ¼ Gulik op 11-12-1477.
Corsten; Juelicher Quart p. 21-22, zie ook 14-8-1461
1052A.1460-1539
Wolter van Asselt Johanszoon in 1460 beleend met Huis Semont bij Tönisberg (buurtschap
Schaephuysen). Is tevens meester van de O.L. Vrouwebroederschap te Aldekerk. Is gehuwd
met Fye van Wolfskulen.
Hij stelt in 1465 het Huis tot vruchtgebruik voor zijn vrouw. Één dochter Alyt die huwt met
Wolter Semont.
In 1497 staat Wolter Semont, zijn vrouw en schoonmoeder borg voor 100 rijnsguldens die
zijn vader Johan Semont geleend heeft van de gebroeders Balderich en Johan van Eyll.
Uit huwelijk 2 zoons:
Johan Semont: op 3-7-1532 beleend met Semont,
Wolter: op 13-4-1539 beleend met Meurs’ leen Huis Finkenberg.
Geldrischer Heimatkalender 1993, p. 38-39
1052B. 1461 maart 16
Sweder Balderick, voogd in Gelreland, en Agnes van Eylvervelde, echtelieden, zullen Luef
van Berenbruick schadeloos houden wegens borg staan bij Johan en Willem van Brempt,
zonen van Agnes van Eylvervelde (uit haar eerder huwelijk) voor 300 rijnsguldens.
Wissen
1053. 1461 april 2
Te Workum overlijdt Johanna van Meurs, gravin van Horn, stichtster van het
Minderbroedersklooster te Weert.
Wely p. 29
1054. 1461 april 6
Huwelijkse voorwaarden tussen Wessel van Loe, zoon van Johan, ridder, en Lyssbeth van
Berenbroeck, dochter van Lueff. Getuigen namens bruidegom: Thijs van Eyll, ridder, en
Johan Tilmanszoon van Eyll, namens de bruid: Henric van Honzeler en Johan van der Masen.
De bruid brengt in alle goederen die haar vader Lueff en wijlen haar moeder in huwelijkse
voorwaarden hadden: de hof ter Nyersen in Wetten en een daarbij gelegen Kate, welke Kate
Henrick van Honzeler voor 100 oude schilden mag inlossen, Henrick van Honzeler is Lueff
600 rijnsguldens schuldig waarvoor Lueff 27½ malder rogge uit de windmolen te Weeze
jaarrente heft. Johan van der Loe, ridder, zal direkt het huis Wissen met molen, laten,
lijfgewin enz. aankopen van Anna van der Straten en de koopprijs binnen twee jaar betalen en
Huis c.a. aan zijn zoon overdragen. Indien Wissen niet te verwerven is dan heft zoon Wessel
200 overlandse rijnsguldens ‘s jaars uit de goederen van vader Johan. Wessel stelt voor zijn
bruid lijftocht voor 200 overlandse rijnsguldens ‘s jaars.
Wissen
1055. 1461 mei 5
Everhard Blijver genaamd Hesse oorkondt dat Dirk graaf van Manderscheid, heer te
Schleiden, hem naar Weert naar Jacob graaf van Horn gestuurd heeft om het bericht over de
dood van Dirk’s vrouw te brengen. Jacob heeft hem in tegenwoordigheid van Godert van
Vlodrop en zijn secretaris Johan Schyndefelt gezegd dat hij (Jacob) de borgstelling tegen
Godfried van Densborn niet kan overnemen. Jacob heeft het zegel van Dirk laten namaken en
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zonder Dirks wil een akte laten uitvaardigen. Jacob heeft nu dat loden zegel voor Everhard’s
ogen met een mes verbroken. Jacob geeft een schadeloosbrief mee voor Dirk, omdat ze beide
(Jacob en Dirk) door hun kinderen nauw verbonden zijn.
Rengen; Aremborg 745
1055A.1461 mei 13
De vice-proost van Xanten beleent Wessel van Loe, zoon van Johan, met huis en molen te
Wissen en de hof te Abroick.
Aanwezig de Kleefse leenmannen Thijs van Eyll, ridder, en Loef van Berenbroick.
Wissen
1056. 1461 mei 18
Voor Derick van Strampraide, richter, en schepenen te Winnekendonk draagt Anna van der
Straten, weduwe van Johan van Broickusen aan Wessel van Loe en Elisabeth Berenbroick,
echtelieden, de hof te Deell met de laten daarbij behorende over.
Wissen
1057. 1461 mei 19
Voor richter en schepenen te Asperden draagt Anna van der Straten, weduwe
Broickusen aan Wessel van Loe en Elisabeth Berenbroic, echtelieden, over al haar
goederen behorende tot Wissen en al haar goed te Asperden, geërfd van wijlen haar vader
ridder Johan van der Straten.
Wissen
1058. 1461 mei 19
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broickhusen, draagt aan de echtelieden Wessel
van Loe en Elisabeth van Berenbroic over haar goederen te Wissen, in het gericht Weeze,
uitgezonderd het goed van Derick van Groisbeeck te Rotthem, de hof ter Straten c.a. te Hülm,
alle goed te Wetten.
Wissen
1059. 1461 juni 1
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broickhuysen oorkondt dat Johan van der Loe,
ridder, haar Huis en slot Wissen met molen, hoven, laatschap, lijfgewin etc. heeft gekocht
voor diens zoon Wessel voor 9450 overlandse rijnsguldens, waarvan hij in baar 2250 heeft
betaald.
Wissen
1060. 1461 juni 15
Johan van Aerendail, ridder, heer te Well en Rheydt, Henric van Meer, ridder, heer van
Stevensweert, Dirk van Bronkhorst en Batenburg heer te Vronenbroek, Derik Schenk van
Nydeggen, heer te Walbeck, Afferden en Arcen, Sander van den Eger en Loef van Berenbroic
oorkonden Deric van Pellant 500 overlandse rijnsguldens schuldig te zijn op Pinksteren.
Wissen
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1061. 1461 juli 7
Akte van belening door de leenkamer van Heinsberg van Heynrich van Breemdt, voogd van
de kinderen van zijn broer Johan, met het leengoed die Schaiffdeille tussen Krüchten en
Brempt.
Venner; charters 100
1062. 1461 augustus 14
Willem van Loon, heer van ¼ Gulik, graaf van Blankenheim, staat zijn ¼ gedeelte van het
ambt Brüggen en Venrath in eigendom of aan Vincent graaf van Meurs. Medezegelaars:
Jacob graaf te Horn en Gumprecht graaf van Neuenahr, erfvoogd van Keulen en heer van
Alpen.
Viersener Urkundenbuch 300
1063. 1461 october 6
Lodewijck Pynnock, meier te Loenen, verklaart Goedart van Vlodrop, heer te Leuth, 220
rijnsguldens schuldig te zijn.
Bongart nr. 325
1064. 1461 october 9
Anna van der Straten, weduwe van Johan van Broickhusen, oorkondt dat Johan van Loe,
ridder, Johan van Alphen, ridder, heer te Hoenpel, Thijs van Eyll, ridder, Goessen Steck,
erfmaarschalk, Luef van Berenbroick, Johan van Eyll Tilmanszoon, Johan van Eyll
Berndzoon en Elbert van Eyll haar wegens ‘t Huis c.a. Wissen nog 7200 overlandse
rijnsguldens schuldig zijn. Ze hebben afgesproken op St. Jan e.k. haar 2340 te betalen,
waarvan 1000 nu in baar zijn betaald.
Wissen
1065. 1461 october 21
Johan (van Horn) heer te Parweis en Metze van Reifferscheid, echtelieden, verklaren als
huwelijksgift van Johan van Reifferscheid een verschrijving van 400 rijnsguldens uit diens
deel van de tol te Kaiserwerth te hebben ontvangen.
Neuenahr 662; inv. Meurs 1600 D 554
1065A.1461 november 17
Voor Arnt van Pellant, richter, en schepenen van Wetten draagt Henrick van Hoenseler over
aan Luef van Berembroic de molen te Gedingen met waterloop, idem de tiend in
Nyersenvelde, de laatschap die Meye die voor 4½ paar koren en 9 hoenders ’s jaars is
verpacht en 1 paar koren en 2 hoenders erfrente ’s jaars.
Wissen
1066. 1461 november 19
op sent elizabethendach vidwe
Heynrick van Kriekenbeck genaamd van Barle, verklaart met zijn zonen Heynrick, Willem en
Johan van Kriekenbeck genaamd van Barle, door overeenkomst een proces voor het gerecht
van Beesel te hebben beëindigd met Jan van Polle genaamd Jannes Dries, inzake vorderingen
krachtens borgtocht van Heynrick van Kriekenbeck voor Gerat van Boickholt te Wylren ten
behoeve van Willem van Boickholt.
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Origineel op perkament, inv. nr. 283, met de zegels van de oorkonder en zijn drie zonen,
Mariaweide Venlo.
1067. 1461 december 4
op sunte barbaren dach der heiliger joffrouwen
Johan Coesdonck, Maes van Dekenshorst, Mathijs van Stockt en Mathijs Wolters, schepenen
te Kessel en Helden, verklaren dat Henrick van Stockt en zijn echtgenote Katrijnen aan
Margriet en Agnes Daemen, zussen, hebben overgedragen een grondrente van twee malder
rogge ten laste van drie morgen akkerland. Bezegelaar: Gaedert van Kessel genaamd
Roffaert, scholtis.
Origineel op perkament, inv. nr. 95, met het zegel van de bezegelaar. Mariaweide Venlo
1068. 1461
Godert van Densborn verklaart dat Dirk graaf van Manderscheid borg voor hem stond
tegenover Jacob graaf van Horn wegens 5000 gulden schuld. Hij ontslaat Dirk uit die borg
omdat Johan heer van Reifferscheid die borg heeft overgenomen. Zijn broer Arnold zegelt
mede.
Rengen; Aremberg nr. 751
1069. 1462 januari 17
Johan van Ittervort, meier van de abdis van Thorn, en laten van de bank van Grathem
oorkonden dat Dirk Gelpkens van Grathem met het kapittel van Thorn is overeengekomen
inzake een beemd. De meier zegelt mede namens de laten.
R.A.L., Thorn 792, 17e eeuws afschrift.
1070. 1462 januari 28
Sietz van Brede beleend met het goed in dem Broiche (te Oberbruch) in kerspel Dremmen
zoals wijlen zijn vader dat bezat, Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 80 nr. 117
1071. 1462 februari 5
Vincent graaf van Meurs zal de stad Dülken schadeloos houden wegens borg staan over een
jaarrente van 60 overlandse rijnsguldens aan Anna van der Straten, weduwe van Broekhuizen,
en haar neven Johan van Büderich Danielszoon en Johan van Büderich Heinriczoon. De rente
is losbaar met 1200. Na Anna’s dood valt de rente aan genoemde neven.
Viersener Urkundenbuch 303-304
1072. 1462 maart 1
Henrick Kellener, leenheer, beleent de helft van 4½ bunder, min ½ morgen, land te Ryckel in
kerspel Beesel, zoals Gobel Grouwels vroeger had, behorende tot de hof te Ryckel, die
vroeger Peter van der Maesen de oude had, aan Henrick Steins t.b.v. convent in der Weyde
binnen Venlo. Present: leenmannen van Gelre: Dederick Houff en Thijs Blocken. Verder is
het St. Catharina-altaar in dat convent beleend met 12 morgen uit die hof, gelegen in die
Schoolt, bundig leen, beleend door Engelbrecht van Holtmeulen en Hendrik Kellener (als
bezitters van Huis Nieuwenbroeck)
Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweyde Venlo inv. nr. 37
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1073. 1462 april 3
Het kruisherenklooster te Roermond staat jonker Herman van Eynatten toe een rente op de
Savelandshof in te lossen.
Schaesberg-Tannheim 1005 a
1074. 1462 april 25
Akte van overdracht voor de schepenbank Linne door Dederick Pollart aan Johan Tylmans en
Gertruyd van een grondrente van 8 par koren ten laste van zijn schepengoed behorend tot de
oude hof te Osen.
Venner; charters 167
1075. 1462 mei 12
Johan van Lieck c.s. ontvangt als Heinsbergs leen de goederen nagelaten door Godart von der
Beeck genaamd Schlabbertgoed (in Laffeld bij Heinsberg)
Mannbuch Heinsberg pag. 81 nr. 122
1075A.1462 mei 27
Deryck van Slenderhain draagt een jaarrente van 3½ rijnsguldens en 4 kapoenen t.l.v. wijlen
Deryck van Wylderoide over aan Wilm Bueck van Kessel.
Schaesberg-Tannheim, nr. 159
1075B. 1462 juli 1
op onser lever vrouwenavond visitationis
Henrich van Krekenbeck, drost en burggraaf van Wickraede, Derick Aensorge, voogd van
Wickraede, en de schepenen te Wickraede verklaren dat Wilhem Greve de rechten die hij had
op de goederen van wijlen Katharina Stotz te Venlo aan Arnt Vincken heeft overgedragen,
evenals zijn rechten op de goederen van wijlen Lambrecht Mercator met name de hof
Opheiden, die hij van wijlen Aloff van der Voirst had gekocht.
Origineel op perkament, inv. nr. 151, met de zegels van de oorkonders. Mariaweide
1076. 1462 november 1
Voor richter en schepenen van de heerlijkheid Helpenstein en de dingbank van Orsbeck
verkoopt Gerard van Wildenberg goederen inghen Rotgen aan Willem van Vlodrop (erfvoogd
van Roermond).
Reichskammergericht Teil 6 N 314
1076A.1462 november 13
Voor Arnt van Pellant, richter, en schepenen van Wetten draagt Luef van Berenbroick over
aan Wessel van Loe en Lysbeth van Berenbruyck, echtelieden, de huwelijksbrief die hij heeft
van die van Honslar op de hof ter Nyersen en de Kate daarbij welke hof Luef volgens zijn
huwelijkse voorwaarden met Belye van Honslar in gebruik had.
Wissen
1076B. 1462 november 14
Voor richter en schepenen te Winnekendonk draagt Lysbeth van Berenbroick ingeval van
kinderloos overlijden van haar aan haar man Wessel van Loe de hof ther Deel c.a. op.
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Wissen
1077. 1462 december 15
goinsdag na synt luciendagh
Scheiding en deling tussen Adriaan van Broichuysen, ridder, heer te Geisteren, en Joan van
Broichuysen genaamd van Schaesberg (Raesberg?), bastaardbroeder van Adriaan. Joan krijgt
een lijfrente van 15 postulaatsgulden.
Geysteren p. 25
1078. 1462
Gerard van Wildenberg draagt zijn goed onder Cruchten over aan Willem van Vlodrop.
Geysteren p. 29
1079. 1462
Jacoba, vrouwe van Horn*), zal Gumprecht graaf te Neuenahr schadeloos houden wegens
belofte van 10.000 overlandse rijnsguldens wegens huwelijksgift aan Philips graaf van
Virneburg.
Neuenahr 670; inv. Meurs 1600 D 554
*) Wie is dat?
1080. 1463 januari 3
Vincent graaf van Meurs zal de stad Dülken schadeloos houden wegens borg staan voor een
jaarrente van 100 overlandse rijnsguldens, losbaar met 2000, aan Anna van der Straten,
weduwe van Broekhuizen.
Viersener Urkundenbuch 306
1081. 1463 januari 6
Anna van der Straten, weduwe van Broekhuizen oorkondt dat Vincent graaf van Meurs en de
steden Dülken en Rheindahlen haar een jaarrente van 50 overlandse rijnsguldens, losbaar met
1000, verkocht hebben die na haar dood toevalt aan haar neef en erfgenaam Dirk van
Elvervelde.
Viersener Urkundenbuch 308
1082. 1463 mei 10
Vergelijk tussen Heinric van Barle (Parle) de jonge, zijn vader en zijn broers, ter ener, en
Gerard en Willem Rose, anderzijds, wegens het leenhof genaamd der Kirchof (te Wankum).
Schaesberg-Tannheim nr. 14
1083. 1463 augustus 29
Voor luitenant van de custos-kanunnik van Luik en leenmannen van de kosterij verheffen
Jacob de Bronck en Agnes de Bertiwiller, echtelieden, ½ tiend van Duras in de parochie
Weert en transporteren aan Godevart Dejardin, ridder.
G.A. Roermond, Waegemans 211
1084. 1463 september 21
Jacob, graaf van Horn enz. zal Johan Masscherell, heer te Wijnandsrade, schadeloos houden
wegens borg staan bij Willem, heer van Buren, voor 3000 rijnsguldens.
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Bongart nr. 334
1085. 1463 december 3
Vullinck van Kessel is schout van Bracht in het ambt Brüggen.
Viersener Urkundenbuch 322
1086. 1463
Vullinck van Kessel Johanszoon en Vullinck en Godert van Kessel, vader en zoon, verkopen
aan Johan Buyck van Kessel hun goed, huis, hof c.a. genaamd Noetengoed in de dingbank
van Beesel.
Schaesberg-Tannheim nr. 978
1087. 1463
Adelheid van Tüschenbroich genaamd Eggerath, dochter van Peter en van Alverade van
Brempt huwt Diederik van Oest te Hillenrade.
Heimatbuch 1994, Viersen p. 56
1088. 1463
Akte van belening door hertog Arnold van Gelre aan Hendrick Suydewindt met de hoeve ‘In
den Oe’ met alle toebehoren, gelegen in het kerspel van Linne.
Nassause Domeinen na 1581, nr. 11067 afschrift uit 1602
1089. 1463
Jan Pollart, proost te Arnhem, schenkt aan het kapittel van de H. Geest te Roermond het recht
om twee beurzen in het college van St. Hieronymus te Keulen te vergeven.
Guillon 353; koper stad Roermond fl. 5.—
1089A.1464 maart 24
De gebroeders Johan en Matheus van Broichusen van Oeyen zijn Heinric Luythensoen 50
guldens schuldig, te betalen binnen 4 jaren.
Schaesberg-Tannheim, nr. 58
1090. 1464 juni-juli
Luikse en Loonse benden uit de steden aldaar, goed bewapend en met veel werktuigen,
vertrekken vanuit Maastricht naar het sterke kasteel Rheydt om het te belegeren. Zij krijgen
het bij verdrag over van “kapitein” Jan van Arendael en diens aanhangers. Het kasteel wordt
verwoest. De aartsbisschop van Keulen bezocht met zijn edelen de Luikse legerplaats voordat
de Luikenaars aftrokken.
Chronicon Los p. 21
1091. 1464 juli 23
Harve Lutgen verklaart met Winand van der Mecheren in het land van Dirk graaf van
Manderscheid, heer te Schleiden getrokken te zijn en daar gevangen genomen. Hij heeft Dirk
niet tevoren vete aangezegd. Vóór vrijlating uit gevangenschap doet hij oorvede aan Vincent
graaf van Meurs, Jacob graaf van Horn, de graaf van Manderscheid, jonker Gerhard van Goor
voogd te Eys en al hun lieden en landen. Hij zal losgeld betalen op de burcht Schleiden.
Rengen; Arenberg nr. 763
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1092. 1464 september 17
Jacob graaf van Horn draagt over aan Dirk Pollart, kanunnik te Aken, 36 zware overlandse
guldens (erfrente?).
Neuenahr 681; inv. Meurs 1600 D 554
1093. 1464 october 5
Seger van Groesbeke, heer te Hoemen, zoon van Johan, heer van Malden en Beick, burggraaf
van Nijmegen, en van Hadewich, en Elisabeth van Vlodrop, dochter van Willem, ridder,
erfvoogd van Roermond, en van Cecilia van Hamel en van Elderen, stellen huwelijkse
voorwaarden. Medezegelaars: 1) Gijsbert, broeder te Brederode, domproost te Utrecht, proost
van St. Donaes te Brugge, erfkanselier van Vlaanderen, Reyner van Broeckhusen en Ermgart
van Groesbeke, echtelieden, Derick heer te Groesbeke en 2) Willem van Hamell, heer te
Elderen Many en Rummen, Gaert van Vlodrop, heer te Leuth en Dalenbroek en Gerrit en
Johan van Vlodrop, gebroeders, broers van de bruid.
R.A. Gelderland; Cannenburg inv. nr. 294 regest 31
1094. 1464 october 29
Schepenen van Wessem oorkonden dat Aleidis van der Hagen overdraagt aan Rutger van den
Eynde, rentmeester van de abdij Thorn, 4 morgen land binnen de graven van Wessem en 1
morgen buiten de graven.
Habets; Thorn
1095. 1464 november 21
des goesdaechs nae sent gregoriusdach
Arnold hertog van Gelre staat die van Beesel toe 25 bunder gemeente te verkopen voor het
gieten van een nieuwe klok voor de kerk aldaar.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 h 1550 nr.49
1096. 1464 december 4
Herman van (Box)meer heer te Stevensweert bevestigt zijn zuster Reinalda van (Box)meer,
gehuwd met Obbendorp, in een jaarrente van 100 overlandse guldens uit de heerlijkheid
Stevensweert.
Geysteren p. 206
1097. 1464-1465
Een brief wegens de belening van Johan van Montfort met de goederen van zijn schoonvader
Johan van Goor.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; Kleve-Mark Akten 4033
1098. 1465 januari 2/3
Johan van den Loe, ridder, Thijs van Eyll, ridder, erfkamerheer van Kleef, Luef van
Berenbroic en Wessel van den Loe verklaren tezamen aan Anna van der Straten, weduwe van
Johan van Broickhusen, een jaarrente van 130 overlandse rijnsguldens schuldig te zijn, te
lossen door Johan van Loe met 2340.
Wissen
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1099. 1465 maart 24
laetare jerusalem
Marcus van Baden, broer van de aartsbisschop van Trier en van de bisschop van Metz wordt
op een zitting in het bisschoppelijk paleis te Luik door de magistraat van Luik en
gedeputeerde van de andere steden gekozen tot momber (van het land van Luik en Loon).
Andere pretendenten waren Raas van Heers en Everard van der Marck.
Chronicon Los p. 22-23
1099A.1465 maart 25
Derick en Elyn van Parle verklaren 200 rijnsguldens ontvangen te hebben van Arnt en Sophia
van Wachtendonck, welke laatste zuster is van Derik, wegens de erfenis van Wolter van
Parle.
Schaesberg-Tannheim, nr. 613
1100. 1465 april 25
op synt gorrenstag des hl. martyrers
Scheiding en deling tussen Adriaan van Broichusen, ridder, en Thijs van Eyll, ridder, inzake
Huis en heerlijkheid Geisteren en Oirle en de heerlijkheid Spralant en Oostrum, zoals wijlen
Johan van Broichuysen die had. Partijen zullen het Huis Geisteren gemeenschappelijk
bewonen en er een burggraaf zetten. Ze zullen de heerlijkheden gemeen houden.
Geysteren p. 25
1101. 1465 juni 3
Voor schepenen van Melick en Herkenbosch dragen Heyn Bobben en Aleyd, echtelieden,
over aan Johan van Bracht en Aleyd, echtelieden, een jaarrente van 2 malder rogge op nader
vermelde onderpanden.
Venner; charters 172
1102. 1465 september 8
Overlijdt mr. Joannes Pollart, proost van het kapittel van de H. Geest te Roermond, licentiaat
kerkelijk recht en subdiaken. Hij was een der executeurs van het testament van Joannes de
Lovanio. Hij schonk in 1450 in het koor van de kapel van St. Hieronymus te Roermond een
glasvenster met H.H. Andreas, Joannes Evangelist en Hieronymus. Bij testament schonk hij
het klooster een juweel (jocale) (aan hem nagelaten door Joannes de Lovanio) te verwerken in
een kelk, de brieven van St. Hieronymus, afgeschreven in een lijvig boekdeel, een ander
boekdeel getiteld: Hieronymiana, uitgegeven door Joannes Andrea, dat echter gedurende
diens leven in gebruik mocht blijven bij Arnold hertog van Gelre. Verder schonk hij een
jaarrente van 140 rijnsguldens uit zijn hoeve te Asselt voor een wekelijkse mis en 2
jaargetijden, één voor zich en zijn familie en één voor Joannes de Lovanio.
Habets; Hieronymus p. 319-320
1102A.1465 october 11
Johan van Eyll Berntszoon verpacht met toestemming van zijn leenheer Goezwijn Stecke,
ridder, aan Rutger Lieve het erf de Grynde in het gerecht Bort tegen 12 keulse witpenningen
’s jaars.
Kasteel Rechteren, regest 279
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1103. 1465 november 18
invigilia s. martini
De graven van Meurs en Horn gaan (namens het land van Luik) naar Brussel om tot een
vergelijk te kunnen komen met Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik. Na hun terugkeer
vergadert de raad met de steden in het paleis.
Chronicon Los p. 30
1104. 1465 november 23
De stad Tongeren machtigt Vincent graaf van Meurs en Jacob graaf van Horn bij de hertog
van Bourgondië en de elect van Luik te handelen over een vrede tussen de steden van Luik en
Loon en genoemde vorsten.
De stad Luik
vaardigt op 9 december 4 gezanten af;
De stad St. Truiden vaardigt op 8 december 4 gezanten af;
De stad Borgloon vaardigt op 10 december 3 gezanten af;
De stad Hasselt
vaardigt op 10 december 4 gezanten af;
P.F.X. de Ram; Johannes de Los etc; Bruxelles 1834 p. 534-541
1104A.1465 december 13
Sweder van Eyll Johanszoon ziet af van alle leenrechten op de hof te Haerbeck in het kerspel
Grefrath t.b.v. Arnt van Wachtendonk.
Schaesberg-Tannheim, nr. 818
1105. 1465
Jacoba vrouwe te Horn* zal Gumprecht graaf te Neuenahr voor 1000 overlandse rijnsguldens
schadeloos houden wegens huwelijksgift voor Philips graaf van Virneburg.
Neuenahr 685; inv. Meurs 1600 D 554
*Wie is dat?
1106. 1465-1480
Johan van Hertefeld leent aan Eduard, voogd te Belle, 200 gulden. Johan van Reyde van
Besell staat borg voor Eduard. Johan wordt aangesproken en overhandigt schepenen van
Viersen 200 gulden, die echter niet afgedragen worden aan Van Hertefeld. Hertefeld verblijft
op Huis Gastendonk bij Hüls.
Viersener Urkundenbuch 327
1107. 1466 februari 24
Willem van Roerich en Otto van Holtmoelen zijn Willem van Kessel genaamd Buick 20
rijnsguldens schuldig.
Schaesberg-Tannheim nr. 160
1108. 1466 januari 25
Johan heer van Werdemborgh ontslaat Seger van Groisbeeck, heer te Heumen, van borg staan
voor 1295 rijnsguldens bij Thijss van Eyl.
Grauwels I nr. 423
1109. 1466 april 8
De stad Roermond stuurt Eduard voogd van Belle, drost van Erkelenz en Kriekenbeck een
brief te Hinsbeck en vraagt hem naar Roermond te komen.
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Viersener Urkundenbuch 327
1110. 1466 april 30
Jacob, graaf van Horn enz., zal Godard van den Bongard schadeloos houden wegens borg
staan voor 1900 gulden bij Everhard Hessen.
Bongart nr. 351
1111. 1466 juni 28 Dülken
Vincent graaf van Meurs bemiddelt een bestand tussen Adolf hertog van Gelre en Gerard
hertog van Gulik en Gerard van Loon, heer van Gulik, voor 10 jaren. Medezegelaars o.a. de
drosten van Montfort, Geldern, Erkelenz en Kriekenbeck en de steden Nijmegen, Zutphen,
Geldern, Venlo en Erkelenz (Roermond dus niet)
Viersener Urkundenbuch 329
1111A.1466 november 11
Johan voogd van Nerssen, ambtman van Kempen, schenkt zijn bastaarddochter Irmgen bij
Aleit Stertgen zijn huis en hof, schuur, boomgaard en stal, die vroeger Arnt van Morshaven
en Jut van Wyenhorst hadden, gelegen aan de stadsmuur van Kempen.
Hansen; Kempen blz. 45
1112. 1466 november 25
Johan van Reyde van Besell heeft voor 500 arnoldusguldens het voogdschap van
Kriekenbeck in pand genomen van Margaretha van Gymnich, weduwe van Johan van
Broekhuizen, heer van Wickrath. Hij heeft verder nog 222 rijnsgulden voorgeschoten. In
1466 verkocht de weduwe de heerlijkheid Wickrath aan (Adolf) hertog van Gelre die de
heerlijkheid en de ingeloste ambten Erkelenz en Kriekenbeck verpandde aan Eduard, voogd
te Belle.
Viersener Urkundenbuch 327
1113. 1466 december 4
Op verzoek van Willem heer te Goor, ridder, stelt notaris Thomas Konincx een verklaring op
ten overstaan van jonker Arnold van Goor, drost van Jacob graaf te Horn, door schepenen van
Pol inzake hun gerechtigheid in de gemeente, jurisdictie en grenzen. Getuigen Lenart van den
Boss, meier te Itter, schepenen van Heel en Jan Vogels, schout in Maasland.
Stadsarchief Aken; Schönau
1114. 1466 december 13
Reyner heer van Broekhuizen ontslaat zijn zwager Seger van Groesbeek, heer te Heumen,
van samen borg staan bij Henrica weduwe van Henric van Apelteren voor 60 rijnsguldens.
Grauwels I nr. 427
1115. 1467 januari 7
Schepenen der dingbank Thorn oorkonden dat Tilman van Grueneberg, kanunnik en magister
fabrica van het kapittel van Thorn, beslag legt op de overste molen te Thorn, toebehorende
Jan van der Leimkulen, wegens een rente uit die molen t.b.v. het kapittel. De rente is losbaar
door Jan’s broer Zill van der Leimkulen. Schepenen zegelen met gemeenzegel.
R.A.L., Thorn 774; afschr. 1566
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1116. 1467 januari 16
Johan van Reyde, schout van het ambt Kriekenbeck schrijft drost, schout, burgemeester en
schepenen van Kempen-stad om 5 à 6 vertegenwoordigers te sturen voor bespreking op
Reckenhof bij Nuwylhusen.
Hansen; Kempen blz. 66
1117. 1467 maart 12
Prior en broeders van kruisherenklooster te Venlo, moeder en zusters van het
Regularissenklooster te Weert en moeder en zusters van het klooster in den Oede te Venlo
oorkonden een overeenkomst gesloten te hebben met Mette Ratinchs inzake de verdeling van
haar nalatenschap, aangezien in elk der kloosters één kind van haar is ingetreden.
R.A.L., klooster Annunciaten Venlo 59
1118. 1467 april 3
Mathijs Coper draet, kanunnik te Thorn, Johan Sonderlant, pastoor te (Oever)weert, Herman
Kesselman, pastoor van Wessem, Heynrick de Prato, kapelaan te Thorn, priester.
Scheres 775
1119. 1467 april 21
Frank Pollart van Thoren, met toestemming van het kapittel en de kosteresse, draagt over aan
het kapittel 7 brabantse en 2 pond was (erfrente). Getuigen Dirk Craennen van Thoer e.a.
R.AL., Thorn 774 d.d. 1582
1120. 1467 mei 10
Johan graaf van Nassau en Saarbrücken, heer van Heinsberg, Leeuwenberg, Diest en Sichem,
oorkondt dat Adam te Burgau, ridder, voor hem en leenmannen van Heinsberg, Willem van
Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, Godart van Vlodrop, heer van Leuth en
Dalenbroek, verklaart dat wijlen Adams vader, Johan heer te Burgau, ridder, tijdens diens
leven verklaard heeft dat indien Adam zonder wettige erfgenamen zou overlijden de
leengoederen van Heinsberg, die Adam bezit, zouden vererven op Willem heer van Elmpt als
naaste verwante: te weten burcht en heerlijkheid Burgau met de dorpen Stockheim, Steprath
en Niederau en daarbuiten een hof te Rath bij Nideggen, 2 malders haver ‘s jaars te
Schwammenauel boven Heimbach, haverpacht te Gronau enz. behalve 16 malder rogge die
Adams vader van Gerard van Gevenich had gekocht uit de hof te Steprath, welke hof nu
Gerard’s zoon Gilles bezit. Adam behoudt het bezit echter levenslang.
Burgau, Urkunde 8
1121. 1467 juni 28
Adolf hertog van Gelre zal Wessel van Loe, die met anderen tegenover de hertog van Kleef
borg was gebleven voor 5060 overlandse rijnsguldens, schadeloos houden.
Wissen
1121A.1467 juni
Voor richter en schepenen te Weeze draagt Henric van Hoenseler over aan Dirk Schenk van
Nydeggen, heer te Arcen, en aan Wessel van Loe al zijn windrecht te Weeze.
Wissen
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1122. 1467 augustus 7
vrijdag na st. sixtus
Heinric van Melick, heer te Tüschenbroich, beleend met huis Hall te Ratheim, Wassenbergs
leen, in welk Gertrud Mangelmans, weduwe van Daym van Belle, ook gerechtigd is.
Mannkammer Wassenberg p. 122 nr. 76
1123. 1467 augustus 9
dag voor st. laurentius
Seytz van Brede, als naast familielid, wordt beleend met Huis Hall te Ratheim, Wassenbergs
leen, t.b.v. zijn moeder en consorten. Gertrud (Mangelmans, weduwe van Daym) van Belle
behoudt haar recht.
Mannkammer Wassenberg p. 122 nr. 77
1123A.1467 september 2
Robrecht, elect van Keulen, beleent Heinric van Hoenseler met huis Veller in Wetten.
Wisssen
1124. 1467 september 16
Heinric van Baexen en Margriet, echtelieden, verkopen met toestemming van hun kinderen
Heinric, Level en Dirk het land Birkenveld aan Johan Pollart. Getuigen: Goessen van Erp
genaamd Werrenberch en Raitse Bormans van Baexem.
Grosse berustte in 1878 in archief van de graaf Borchgrave op kasteel Boelingen blijkens
brief van C. de Borman aan baron d’ Olne te Baarlo.
1125. 1467 december 14
Johan Hillen de jonge ontvangt in leen van de abdij St. Panthaleon te Keulen het Passartsgoed
te Süchteln in naam van zijn vrouw Irmgard van Loeven, als lijftocht voor wijlen haar moeder
Mette van Loeven, en voor haar (schoon)broers en (schoon)zusters Lambrecht van der
Kraken, Heinric van der Kraken en Elisabeth van der Kraken.
Viersener Urkundenbuch blz. 475
1126. 1468 januari 31
Voor schepenen van (Over-)weert verklaart Heinric Nauwes een jaarrente van 40 rijnsguldens
schuldig te zijn, betaalbaar in Bergheim of Düren, aan Godard van den Bongard, gedurende
24 jaar wegens pacht van de tiend te Weert in het graafschap Horn.
Bongart nr. 361
1127. 1468 februari 5
De aartsbisschop van Keulen beveelt de stad Kempen wegens het beleg van de stad
Wachtendonk door de hertog van Kleef gehoorzaam te zijn aan de ambtmannen van Bell,
Kaiserwert, Linn en Hülchrath.
Hansen; Kempen blz. 72
1127A.1468 februari 9
Ruprecht, aartsbisschop van Keulen, neemt Thijs van dem Loe als leenman tegen 50 gulden
mangeld ’s jaars t.l.v. de kelnerij Kempen, losbaar met 500.
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Wissen
1127B. 1468 februari 27
Tielken van Brempt zal Johan van Eyll Berntzoon en Sweder van Eyll schadeloos houden
wegens gezamenlijke schuld aan Herman Grueters van 212 rijnsguldens en zal zijn goed in de
voogdij Geldern niet vervreemden vóór lossing van deze schuld.
Kasteel Rechteren, regest 287
1127C.1468 juli 3
Johan van Broichusen en Johanna van Darth, echtelieden, zijn jonker Johan Hoen 100
rijnsguldens schuldig en 500 rijnsguldens.
Schaesberg-Tannheim, nrs. 59, 60
1128. 1468 (juli 25)
jacobi apostoli
Jaargetijde in Hieronymusklooster Roermond voor Dirk Steenmetseler, burgemeester van
Roermond c.s.. Hij is met zijn moeder Wendula van der Netten begraven bij het altaar van H.
Egidius, abt, en stichtte een wekelijkse mis. Overleed 19 augustus.
Habets; Hieronymus p. 341
1129. 1468 augustus 3
Overeenkomst na geschil tussen Heinric van Hoenseler en Arndt van Pellant over zekere
renten. Scheidslieden: Elbert van Eyll, Arndt van Huusen, Bernt van Beecke, rentmeester te
Geldern, Johan van Arendail, ridder, heer te Well, drost van Geldern, Johan van Buedberg,
ridder, erfmaarschalk, Sweder Balderich, voogd van Geldern en Godert Franssois van
Nyrsdom namens de “overman” Deric Schenk van Nydeggen, heer te Afferden.
Wissen
1130. 1468 augustus 12
Derich van Bronckhorst en Batenburg, heer van Vronenbroek, zal Johan van Eyll Berntzoon,
ridder, schadeloos houden wegens 90 rijnsguldens en 100 malder rogge door Derich te
betalen aan Johan Scab.
Kasteel Rechteren, regest 290
1131. 1468 augustus 19
Overlijdt Tricus Steenmetselaar. Hij versierde het altaar van St. Gillis (Egidius) (in de kapel
van Hieronymusklooster te Roermond) met een verguld schilderij in blauw lijstwerk waarop
de heilige was afgebeeld. Aan dat altaar stichtte hij nog een dagelijkse mis. Hij is begraven
bij dat altaar naast zijn moeder Windelina van der Netten.
Habets; Hieronymus p. 320
1131A.1468 october 10
Ruprecht aartsbisschop van Keulen geeft de stad Kempen kwijting wegens 1500 overl.
rijnsguldens en verleent daarvoor vrijdom van schat en bede. De som is hem ter hand gesteld
via zijn raad Eduard voogd te Belle.
Hansen; Kempen blz. 46
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1132. 1468 october 13
donderdag na dionisius
Johan Hillen, als momber zijns vrouw, beleend met het Wassenbergs leengoed dat van wijlen
Johan Pollart was (waarschijnlijk de hof te Ophoven in kerspel Orsbeck).
Mannkammer Wassenberg p. 124 nr. 86
1133. 1468 october 28
Jacob graaf te Horn enz. verklaart aan zijn onderdanen van de heerschap van Laer “ten
eersten Weert” de gemeente binnen dit heerschap en daarbuiten tussen het Weerterbos en dit
heerschap, grenzende aan de heerschap Hushoven waar palen staan, grenzende de heerschap
Boickhout, te verlenen tegen 12 oude schilden.
R.A.L., Nederweert 10; afschr. 18e eeuw
1134. 1468 november 30
op sept andriesdach apostoli
Arnold hertog van Gelre staat die van Beesel toe nog een bunder gemeente te verkopen voor
het gieten van een nieuwe klok.
R.A.Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1135. 1468 december 20
op sente thomasavent apostoli
Dierick van Oest verklaart in het verleden zijn vader Jan van Oest zijn vader door
overeenkomst een geschil met het klooster Maria Weide had beëindigd over de betaling van
drie keurmeden en cijnzen ten laste van de hof te Middelhoven gelegen in het kerspel van
Swalmen, die Dierick Lepper namens het klooster had ontvangen. Hij verklaart 25 overlandse
Rijnse gulden te hebben ontvangen, waarvoor hij het klooster vrijstelt van keurmeden en
cijnzen. Deze 25 overlandse Rijnse gulden zal hij pas teruggeven bij de aanstelling van de
derde sterfman na Dierick Lepper. Medebezegelaars: Gerart Byns en Zeger van Bruggen.
Afschrift op papier, inv. nr. 160. Mariaweide Venlo
1135A.1468 december 22
Huwelijkse voorwaarden tussen Daem van Rurich en Sophia van Wachtendonk.
Schaesberg-Tannheim, nr. 614
1136. 1468
Philips, zoon van Sander van Eyll, is beleend als Heinsbergs leen met 36 morgen beemden in
de Wylacker Ohe in het land Wassenberg grenzend aan Gerard van Oerath, de kerkbeemden
van Ophoven en Birgelen, de Wylacken aan de richting Orsbeck met Gerard Vercken.
Mannbuch Heinsberg pag. 86 nr. 144
1137. 1469 februari 1
Bij de erfdeling van de kinderen van Godart van Harff en Henrica van Broekhuizen verwerft
hun zoon Godart de rechten van zijn vader op een gedeelte van de heerlijkheid Geysteren.
Archiv Schloss Harff, Urk. 605
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1138. 1469 mei 12
op synte servaisavont episcopi et confessoris
Johan van Huerne en Raidtz Borman, ambtlieden van Philips van Huerne, heer te Gaasbeek
etc. en het land van Kessenich, oorkonden dat zij namens de heer aanspraak gemaakt hebben
op een stuk land van circa 2 bunder op de Vischer Oe van abdis en convent van O.L.V.
(Munster) te Roermond, gelegen tussen ander land van het klooster, die het convent vroeger
verworven heeft van Johan die Wilde, ridder, destijds heer te Kessenich. Het land behoort
niet tot een leengoed van Kessenich en Johan die Wilde heeft zonder verlof van zijn leenheer
vervreemd. Schepenen (van Kessenich) bevestigen zulks. Daarom bevestigen zij abdis en
convent in hun bestaand bezit. Oorkonders zegelen.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 112
1139. 1469 juni 10
den naechsten samstag nais bonifaciustag
Overeenkomst tussen Adriaan van Broichuysen (ridder,) en Johan en Sybert van Eyll,
gebroeders, over de gemeenschappelijke bezittingen en bewoning van het Huis Geisteren, de
bergvrede, onderhoud van de poorten, voorburcht, brug, muren.
Geysteren p. 26
1140. 1469 juni 24
op sente Jansdach
Willem van Vloedorpe, ridder, erfvoogd te Roermond, drossaard te Montfort, stadhouder van
de hertog van Gelder en Gulik, verklaart dat voor hem als stadhouder en voor Emont van
Baerle en Arent Buck, leenmannen, Lambert Pijll en Engel aan het convent van de derde
regel van Sint Franciscus in het huis van Sint Joost onder Echt in erfpacht gegeven hebben
het goed gelegen naast het goed van Johan van gheen Leen voor acht malder rogge.
Bezegelaars: Willem van Vloedorpe, Emont van Baerle, Arent Buck en Lambrecht Pijll.
Eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 513. Hof van Gelre te Venlo
1141. 1469 juli 25
Herman van Bronkhorst en Batenburg zal zijn zwager Johan Maschereel schadeloos houden
wegens borg staan bij Steven van Lieck de jonge voor 500 rijnsguldens.
Bongart nr. 368
1142. 1469 november 9
der dorresdaichspost willibrordi episcopi
Adolph, hertog van Gelre en van Gulik (?), graaf van Zutphen, beveelt de schepenen om geen
overdrachten van goederen en renten aan geestelijke instellingen te laten geschieden, omdat
deze goederen en renten anders aan diensten en schattingen worden onttrokken.
Afschrift op papier, inv. nr. 410. Mariaweide Venlo
1143. 1469 december 5
Petrus de Kyntzwylre, rector van de parochiekerk te Wessem, als gemachtigde van Gerardus
van Kortenbach, kanunnik te Aken, ruilt met Matthias Boschman, kanunnik van St. Servaas
te Maastricht, 14 jaar oud, van prebende.
Bongart nr. 372
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1144. 1469
Thomas van Aldenhoven, burger van Roermond, sticht in de kapel van het klooster van St.
Hieronymus aldaar een maandagse mis aan het H. Kruisaltaar.
Habets; Hieronymus p. 320
1145. 1470 april 29
Conraet van der Horst verklaart van het klooster St. Elisabethsdal wegens verkoop van de hof
Malborg (onder Buggenum, bundig leen van Horn) 1932 rijnsguldens ontvangen te hebben.
Zijn vrouw Kathryne van Tyegelen stemt in met de verkoop.
Leen- en laathoven p. 150
1146. 1470 juli 26
Henrick Monicx, stadhouder van jonker van Horne’s leenhof van Cranendonk, verklaart t.o.v.
Rutger van Erpe en Willem van Erpe, ridder, Michiel Michiel Henricsone, Nicolaas van
Doerne en Hubrecht de Vos, leenmannen, dat Derick van Oest in leen houdt de tol te Asselt
die hij aan Jacob Tesser, burger van Roermond, verkocht heeft voor 44 goudguldens (‘s
jaars?).
R.A.L., Keverberg IX, afschrift uit 1658
1147. 1470 september 3
Jacob II graaf van Horn bevestigt de schenkingen gedaan door zijn vader Jacob aan diens
tweede zoon Frederik in verband met Frederiks huwelijk met Phillipa de Melun.
Dülmen, archief Croy, Horne 1e lias
1148. circa 1470
Binnen het Hanze-verband heerst verschil van mening over de vraag waar de stapel moet zijn
van het binnen Holland vervaardigde laken. Oostzeesteden opteren voor Brugge doch de
navolgende steden voor Deventer. Het zijn: Kampen, Zwolle, Elburg, Harderwijk, Groningen,
Bremen, Stade, Hamburg, Lüneburg, Maagdenburg, Braunschweig, Goslar, Göttingen,
Paderborn, Lemgo, Warendorf, Münster, Coesfeld, Soest, Keulen, Duisburg, Wesel,
Emmerich, Roermond, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Arnhem, Doesburg en Zutphen.
Bert Looper; Holland, die IJssel und die Hanze. Hansische Geschichtsblätter 121 (2003)
p. 9-10.
1149. 1471 januari 17
Voor richters en schepenen van Goch, Weeze en Asperden vestigen Wessell van den Loe en
Elysabeth (van Berenbroic), echtelieden, een jaarrente van 75 overlandse rijnsguldens losbaar
met 1340, t.b.v. Sweder Balderich en Agnes van Elverveld, echtelieden, gaande uit diverse
onderpanden.
Wissen
1150. 1471 januari 27
Vincent graaf van Meurs schrijft Johan Masschereel, drost te Millen, dat Frank Gruyter,
voogd te Sittard, naar Johan zal komen wegens de twisten tussen die van Echt en Waldfeucht.
Bongart nr. 382
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1151. 1471 januari 27
zondag na paulus conversio
Franck Pollart doet afstand van de hof Inninghoven (bij Effelt), Wassenbergs leen t.b.v. de
Roermondse burger Johan van Mapreyt.
Mannkammer Wassenberg p. 126 nr. 99
1152. 1471 maart 6
Jacob, graaf van Horn, heer van Altena, Cranendonk en Corterschem, verklaart voor zijn
leenman dat Johannes van Vynkenrayde de jonge van zijn vader Johan van Vynkenrayde de
oude, de hoeve Vinckenrayde in de parochie Weert verworven heeft en dat hij dit leengoed
zal mogen belasten met 300 gulden. Als getuigen waren aanwezig: Art van Goir, drost en
Johan Foegels, scholtis.
Kruisheren Venlo, Afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 142v.-143.
1153. 1471 maart 14
Louis de Bourbon, bisschop van Luik, beslecht een geschil tussen de pastoor van Oirlo bij
Venlo en het convent van reguliere kanunnikken (van St. Hieronymus) te Roermond over de
novale tiend.
Guillon 410; koper Gemeente Venray 1,-- (gulden)
1154. 1471 mei 10
Huwelijkse voorwaarden tussen Joris van Lennep en Belie Karelsdochter van Honsseler.
Karel geeft zijn dochter 1100 overlandse rijnsguldens, te weten 2 x 200 te betalen op
Pinksteren 1472 en 1473, een lijfrente van 60 t.l.v. Karel en 100 ineens na de dood van Karel.
Als Karel langer dan 10 jaar leeft, betaalt hij daarvan dan 6 rijnsguldens ‘s jaars. De
bruidegom stelt als leeftocht voor de bruid 100 rijnsguldens ‘s jaars. Dedingslieden: 1)
Wessel van Loe Johanszoon, Walraven van Lynnep 2) Henrick van Honsseler, Gosen van
Oeyen en Daem van Honsseler.
Wissen
1155. 1471 mei 29
Ruprecht aartsbisschop van Keulen staat de stad Kempen toe? uit het grote broek tussen het
land van Kempen en het land Geldern 80 morgen te nemen en daaruit het loon van de
“Koirwechter” te betalen.
Hansen; Kempen blz. 47
1156. 1471 juni 1
Gedeputeerden van de kwartieren Zutphen en Veluwe en de steden Arnhem, Nijmegen en
Zutphen, te Arnhem vergaderd, schrijven aan de afgevaardigden van het land van Gelre naar
de hoge raad van de hertog van Bourgondië dat o.a. hertog Arnold de steden Roermond,
Geldern en Stralen ingenomen heeft. De aanslag op Goch is mislukt.
Regesten brieven Zutphen nrs. 241-242
1157. 1471 juni 24
Dirk Pollart genaamd Kraen gaat scheiding en deling van zijn goederen en wijlen die van zijn
vrouw Lieffmonde met zijn zoons Johan, Dirk en Arnold:
- Johan: de goederen Exaten en Faggenbosch, Horns leen, de hof te Stevensweert,
Stevensweerts leen, en 9 à 10 bunder in de weerd en een weide en beemd te Wessem
genaamd Pullengoed met een hof. Johan had de goederen reeds ontvangen bij zijn huwelijk.
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Zegelaars: de vader namens zijn zoon Arnold die geen zegel heeft, Johan en Dirk Pollart,
gebroeders, ooms van de kinderen, Dederik Pollart, kanunnik te Aken, hun oudoom Arnold
Tripperts, hun neef Frank Pollart, drost te Dalenbroek.
R.A.L., Wessem, proces 1670
1158. 1471 juni 25
Arnold hertog van Gelre verleent Reiner van Holthausen wegens grote schade geleden door
roof, brand en anders (en wegens trouwe dienst) 50 malder rogge en 50 malder haver uit de
tiend te Hinsbeck, losbaar met 600 rijnsguldens.
Heimatbuch Viersen 1994 p. 58
1159. 1471 juli 24
Ruprecht van Blitterswijck en Sibilla, echtelieden, kopen voor 520 guldens een jaarrente van
26 guldens (van de stad Kempen als borg voor de aartsbisschop van Keulen).
Hansen; Kempen blz. 47
1160. 1471 juli 25
Vincent graaf van Meurs benoemt Bernd van Altenbrüggen genaamd Van Velmerkomm tot
ambtman en voogd van burcht en stad Brüggen en Dülcken en Süchteln. Behalve hij moeten
op de burcht wonen: 3 bewapenden met paard, 1 burggraaf, 1 rentmeester, 1 kapelaan, 1
kamenier, 1 bottelier en – indien de graaf wil – 1 torenwachter, 4 nachtwakers, 1 bakker, 1
brouwer en 1 poortwachter. De ambtman moet er 14 op eigen kosten onderhouden. Voor
ieder krijgt hij van de rentmeester van Brüggen per jaar 10 overlandse guldens, 3 malder
rogge en 3 malder malt enz. Voor wind- en jachthonden 6 malder rogge enz enz.
Viersener Urkundenbuch 343
1161. 1471 augustus 1
Eduard voogd van Belle staat Ruprecht aartsbisschop van Keulen en het domkapittel toe uit
zijn pandschap te Kempen 102 rijnsguldens jaarrente te verkopen en aan Ruprecht van
Blitterswijck en Sibilla echtelieden daarvan 26 te verkopen.
Hansen; Kempen blz. 48
1162. 1471 september 1
Jan van den Dries, meier van Katharina van Goor, vrouw van Gerard Haeck, in de hof tghen
Boemen in Kinrooi, en laten van die hof oorkonden dat Gerard Greyse van (Maas)eik namens
zijn dochter Katharina in het convent van St. Agnes (te Maaseik) aan dat convent schenkt en
land van 2 bunder te Kinrooi.
Zegelaars: de meier en schepenen van Kessenich.
M.J. Wolters; notice historique sur la ville de Maeseyck; Gent 1855, p. 162-163
1163. 1471 september 19
Reinalda van Meer, vrouwe te Obbendorf, draagt haar tiend in het gericht van Boegen
(Beugen?) en al haar goederen daar, op aan haar bastaardbroer Hubrecht van Meer.
Geysteren p. 19
1164. 1471 october 19
Vincent graaf van Meurs en Saarwerden verklaart dat in het land van Wassenberg, dat aan
hem verpand is, Willem, heer van Elmpt, het goed Hallroide (onder Melick) heeft. Daartoe
206

behoort land dat aan een heide grenst die van Vincent is. Vanuit de heide kan door veedrift
schade aan het land van Willem toegebracht worden. Zolang Vincent het land in pand heeft
staat hij het gebruiksrecht over die heide af aan Willem.
Burgau Urkunde 10
1165. 1471 november 29
Lemme Walschort van Assel, stadhouder der lenen van Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd
van Roermond, en Dederick Hoifft en Heyne van Dulken, leenmannen, oorkonden dat Derick
van Wessem en Lysabeth, echtelieden, met toestemming van Gheerken Zwegers, verkopen
uit de hof tot Dasselraide in het kerspel Odiliënberg, zoals Gheerken die, met een andere hof,
die van Henric van Havert was, van de voogd in leen ontvangen had, een jaarrente van 17
rijnsguldens, losbaar met 310 gelijke munt. Voor de stadhouder die geen zegel heeft zegelt de
erfvoogd. De leenmannen zegelen wel.
G.A.R., Kleine familiearchieven nr. 157
1166. 1471 december 23
Johan graaf van Nassau-Dietz, heer van Breda, schrijft Johan Masschareel te Wijnandsrade
als kantbrief bij een schrijven van de stad Roermond. Na bemiddeling van Willem van
Vlodrop zal een compositie worden gehouden in het geschil.
Bongart nr. 390
1167. 1471
De broederschap van St. Sebastianus, Fabianus en Antonius doet in de kerk van Lobberich
o.a. de stichting van Johan van Besell genaamd van Reyde en Catharina van Bocholtz,
echtelieden, gaande uit 7 morgen op der Dellen in Hinsbeck, op het Antoniusaltaar, zijnde 3
missen per week.
Heimatbuch des Kreises Viersen, 1998 p. 87-91
1168. 1472 maart 11
Gerard van Vlodrop zal Syetze van Hornck schadeloos houden wegens borg staan met
Willem van Vlodrop voor 211 overlandse rijnsguldens.
Meer d’ Osen 40
1169. 1472 april 9
Jacob graaf van Horn verkoopt aan Catharina van Ghoir cijnzen en kapoenen onder Ophoven
en Geistingen.
Leen- en laathoven p. 154
1170. 1472 mei 8
Dit sijn ons hoefrechten als ons alderen en de voerschepen geladen hebben in die heyrlichheyt
van (Stevens)weert.
Guillon 12; koper Bloemendaal f 1,80, perkament 14 pag. in 12 vo
1171. 1472 juni 30
Jacob graaf van Horn enz. verkoopt aan Willem Vinck, burger te Venlo, uit de tienden te
Horn 48 rijnsguldens (‘s jaars?).
R.A.L., Schepenbank Venlo, vidimus in 24-7-1573
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1172. 1472 juli 17
Afgevaardigden van de drie Nederkwartieren en des zelfs hoofdsteden van Gelre te Bergh
vergaderd schrijven aan de stad Roermond met aansporing om de eenheid van het land te
bewaren. Zij doen mededeling dat zij wegens de afwezigheid van de landsheer hertog Adolf
het bestuur en bescherming van het land hebben opgedragen aan Vincentius graaf van Meurs.
Zij hebben dit ook medegedeeld aan werkmeesters en alle gemene burgers en ingezetenen.
Regesten brieven Zutphen nr. 258
1173. 1472 augustus 14
op onser liever vrouwenavont assumptionis
Arnold hertog van Gelre, oorkondt dat twist was tussen hem en abdis en convent (van O.L.V.
te) Roermond over (de collatie) van de kerken van Aldekerk en Nieukerk in Gelreland,
waarna bleek dat de collatie aan abdis en convent geschonken was door graaf Gerard van
Gelre, evenals die van Wetten en Venray, welke schenkingen door de paus zijn bevestigd.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 89
1174. 1472 september 17
Huwelijkse voorwaarden tussen Engelbrecht van Holtmoelen en Bele, dochter van Gerard
van Mulrade. Zegelaars: bruidegom, de vader van de bruid en de dedingslieden Godert Agrys,
Ott van Holtmoelen, Wilhelm van Scholer, Peter van den Hemersbergh en Johan van
Mulrade, broer van de bruid.
1. De ouders van de bruid brengen in het goed te Mulrade c.a. met keurmeden enz., waaruit
Engelbrecht echter een lamp in de kerk van Lobberich, die Gerard van Mulrade gesticht heeft,
brandende moet houden (volgens accoord met Willem van Boickholt zaliger). Engelbrecht zal
jaarlijks 12 overlandse rijnsguldens aan zijn schoonouders als lijfrente betalen, losbaar na hun
dood met 200. De molen van Mulrade is voor dit bedrag (aan de schoonouders) verpand .
2. Engelbrecht zal aan zijn zwager Johan van Mulrade een jaarrente van 10½ overlandse
rijnsguldens betalen, losbaar met 175.
3. Engelbrecht zal aan joffer Arnd van Wickraede een schuld van 100 overlandse
rijnsguldens afdoen.
4. Voor de rente sub 3 staal ¼ van goed Mulraede in pand.
5. Engelbrecht brengt in de hof ghen Rade in kerspel Beesel met de tiend genaamd Warfelt
te Offenbeek, de Molenveldtiend, de tiend genaamd Offenbeker Oeye, de Raidertiend, de
Neermanstiend en de Rijkelertiend. Idem zijn deel van de smaltiend te Beesel. Idem het steyl
met zijn deel van de visserij, Idem de bovenste molen te Offenbeek; idem de Oebrucherkamp,
groot c.a. 10 bunder; idem Smeetzgoed aan de Mortel; idem 1 bunder aan de Winckel.
6. Bij kinderloos versterf zal aan Engelbrecht binnen één jaar terugbetaald worden hetgene
hij op de hoofdsommen van 475 overlandse rijnsguldens reeds heeft afgelost.
7. Overlijdt Engelbrecht eerder dan Bele dan behoudt Bele erftocht levenslang en een
douarie uit de goederen van Engelbrecht van 50 malder rogge ‘s jaars volgens maat van
Beesel. Als Bele eerder sterft zonder kinderen heft Engelbrecht levenslang 50 malder rogge
uit Mulrade. Bij kinderloos versterf vervalt het goed naar de staak van herkomst en het
gemeenschappelijk bezit wordt in tweeën gedeeld.
Fürst zu Bentheimischenarchiv Burg Steinfurt, Akten 212 nr. 117-123
1175. 1472 oktober 10
op sente victorisdach marteles
Arnold, hertog van Gelre etc., verpandt voor 1200 rijnsguldens à 20 witte bourgondische
stuivers of 24 keulse witpenningen aan Derick van der Horst, raad en maarschalk, de helft
van de heerlijkheid Horst in het land van Kessel, waarvan Derick de andere helft al bezit,
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losbaar tegen de hoofdsom. Getuigen Willem van Egmond en Baer en Wilhelm de Bochorst,
keukenmeesters.
Coll. Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
1176. 1472 oktober – 1473 september 9
Guy de Brimeu heer van Humbercourt, graaf van Megen, door Karel de Stoute aangesteld tot:
- oktober 1472 gouverneur van Wassenberg
- 30 mei 1473 gouverneur en kapitein van sloten, landen en heerlijkheden Born, Sittard en
Susteren (Vincent van Meurs was er pandheer (geweest)).
- 8 juni 1473 kastelein van Wickrade (ontnomen van Eduard bastaard van Gulik, voogd
van Belle)
- 2 juli ambtman tussen Maas en Waal
- 6 augustus drostambt Montfort
- vóór 6 augustus kapitein van slot Buren
- vóór 6 augustus drost Kessel, gouverneur Venlo
± 6 augustus drost Krickenbeck en stad en ambt Straelen
- stadhouder der lenen in die gebieden
- 18 augustus gouverneur en kapitein Erkelenz
- 9 september gouverneur en kapitein Grave,land van Cuyk en Hatendonk
Maris; Raadkamers p. 55-56
1177. 1472 december 1
op dinsdach neist na sent andriesdach des heiligen apostells
Vincentius, graaf van Meurs en Sarwerden, hoofdman van het land van Gelre, bevestigt de
overdracht door Katheryn Spede, dochter van wijlen Goetsen Spede, en Mechtelt en Agnes
van Polle, zussen en conventzusters van het klooster Maria Weide, aan het klooster van het
gehele goed zir Haige te Wijlren, dat zij in leen hebben ontvangen van het huis Boickholt.
Origineel op perkament, inv. nr. 228, met het zegel van de oorkonder. Afschrift op papier,
inv. nr. 229. Mariaweide Venlo.
1178. 1472 december 7
op onser liever vrouwen avont conceptionis
Arnolt, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, heeft in overeenstemming met de magistraat
van Roermond bepaald dat kloosters in Roermond en het Overkwartier geen onroerende
goederen in eigendom kunnen verwerven, omdat deze goederen anders aan diensten en
schattingen onttrokken worden.
Afschrift op papier, inv. nr. 410. Mariaweide Venlo
1179. 1472 december 18
De ouderen van ridderschap, schepenen en gemene lieden van de ambten Kempen en
Krickenbeck verklaren dat de overgang over de Niers tussen de Mühlhausermolen en de
Nersdommermolen voor die van beide ambten is toegestaan.
Hansen; Kempen blz. 48
1180. 1472-1477
Optekeningen van schade door Bourgondische troepen aangericht in de landen van Vincent
graaf van Meurs, v.w.b. schade te Boisheim, Süchteln en Dülken:
Boisheim 1640 gulden
Süchteln 2735 gulden
209

Dülken

4050 gulden

Viersener Urkundenbuch 347
1181. 1473 februari 17
Ruprecht aartsbisschop van Keulen beveelt burgemeester en schepenen van Kempen met
Eduard voogd van Belle, ambtman te Hülchrath, het verdrag te vernieuwen inzake het van
Eduard verpande slot te Kempen.
Hansen; Kempen blz. 67
1182. 1473 maart 7
Op de dagvaart te Arnhem besluiten de kwartieren van Nijmegen, Zutphen en Arnhem ruiters
aan te werven onder bevel van Vincent graaf van Meurs. De stad Roermond laat Vincent en
de drie kwartieren weten dat zij zich niet bij dat besluit aansluit.
Regesten brieven Zutphen nrs. 272-273
1183. 1473 april 27
Eduard voogd te Belle, heer van Haps, ambtman van Hülchrath, zal stad en land Kempen en
het stift Keulen vanuit die burcht (Kempen) geen schade doen.
Hansen; Kempen blz. 48-49
1184. 1473 mei 24 – juli 19
Itenerarium van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië
1473 juni 24 van Leuven naar Zoutleeuw
1473 mei 25 naar St. Truiden, sliep te Tongeren
1473 mei 26 naar Maastricht, waar de ambassadeurs van de paus, Hongarije, Napels,
Engeland, Pruisen en Venetië bij hem waren
10 juni kamp Moerveld bij Geulle
12 juni kamp te Echt
13 juni kamp bij Montfort; kasteel overgegeven
15 juni sliepen in Roermond
16 juni kamp te Tegelen
18 juni beleg van Venlo; de ambassadeurs van de paus, Venetië en anderen zijn bij hem.
20 juni koopt de rechten op Gelre en Zutphen voor 80.000 rijnsguldens van de hertog Gerard
van Gulik
21 juni Venlo geeft zich over
24 juni Venlo doet eed van trouw
25 juni van Venlo naar Wissen bij Weeze
26 juni kamp voor Goch
27 juni Goch onderwerpt zich
28/29 juni op residentie van de hertog van Kleef
29 juni leger te Mook
30 juni kamp te Dukenburg
3 juli voor Nijmegen
19 juli Nijmegen geeft zich over
Maris; Raadkamers p. 121-122
1185. 1473 juli 23
Abt en koster van de abdij Werden schenken de parochiekerk van Kempen een haar van O.L.
Vrouw.
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Heimatbuch Viersen 1988 p. 157
1186. 1473 augustus 6
Als plaatsvervanger voor Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, benoemd drost van
Montfort, trad op Willem van Sombreffe pand-drost en rentmeester was Willem van Vlodrop.
Zijn rekeningen als drost in 1473/76 en als rentmeester 1473/74, 1474/75 en 1475/76 zijn
bewaard.
Maris; Raadkamers p. 91
1187. 1473 augustus 15
Frederik van Flertzhem door Karel de Stoute benoemd tot gouverneur van Roermond. Zijn
Salaris was 120 lb. Hij was “escurier de chambre”. De hertog beleende hem met de
heerlijkheid Wickrade als Limburgs leen, ontnomen van Eduard, bastaard, voogd te Belle.
Flertzhem resideerde niet in Roermond. Hij stelde als plaatsvervanger Lyon van den Torre.
Maris; Raadkamers p. 89-90
1188. 1473 augustus 24 – 1476 juli 13
Rekening van Reiner van Holthusen, drost van het ambt Krickenbeck, over de inkomsten te
Viersen: Die van Viersen halen hun hoofdvonnis te Roermond. De hertog van Gelre is er
voogd met de hoge heerlijkheid.
Viersener Urkundenbuch 349
1189. 1473 december 2 (Grave)
Godart van Harve wordt ten Zutphensen rechte beleend met de halve heerlijkheid Oostrum
en Spralant.
Geysteren p. 150
1190. c. 1473
Johan van den Hart, zoon van Sille van den Hart, wonende te Swalmen op de hof van
Jonkvrouwe van Ryvelt, speelde met zijn zuster terwijl hij een mes in de hand had, wat hem
per ongeluk ontviel en in het lichaam van zijn zuster drong waardoor gevaar voor besmetting
dreigde aangezien er pest heerste. De zuster stierf en Johan maakte zich uit de voeten en trok
naar Rome waar hij absolutie verkreeg van de paus. Op de grens van Gelre teruggekeerd heeft
hij gecomposeerd met de drost van Montfort voor 10 malder rogge, temeer omdat zijn vader
Sille zo oud was en Johan nodig was op het landbouwbedrijf, mede gelet op de onnozelheid
van de zaak en armoede.
R.A. Arnhem, Hert. Arch., inv. Meys 1766
1191. c. 1473
Een schaapherder die op de hof van de Regulieren te Swalmen (= Asselterhof) woonde
pleegde een doodslag op een andere schaapheder die woonde bij de koster van Maasniel. De
dader vluchtte en er was niets op hem te verhalen. De Regulieren hebben gecomposeerd voor
10 malder haver à 10 witpenningen per malder.
R.A. Arnhem, Hert. Arch., inv. Meys 1766
1192. c. 1473
Ene Geryt Merkof, poorter van Venlo, heeft aldaar doodslag gepleegd op een Waal. De drost
van Montfort meende dat Geryt goederen had onder Beesel. Geryt wist compositie te krijgen
met die drost.
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R.A. Arnhem, Hert. Arch., inv. Meys 1766
1193. in of vóór 1474 oktober
Johannes Tourment is ervan verdacht de handtekening van Guy de Brimeu, heer van
Humbercourt, en diens secretarissen Johan de Beert en Gerart Mazis te hebben vervalst. Hij
wordt op last van de Raad van Humbercourt te Maastricht in Roermond gevangen genomen
en verhoord. De processtukken worden naar Humbercourt voor Neuss gebracht. De
beklaagde werd pijnlijk verhoord en door de Raad te Maastricht veroordeeld om een hand af
te hakken en brandmerk op de kaken. De straf werd in Roermond voltrokken. De rentmeester
te Maastricht betaalde de kosten.
Maris; Raadkamers p. 90-91
1194. 1474 april 25
Johanna Spede, vrouwe te Mirlaar, zal Henric van Hoensseler schadeloos houden bij Henric
van Ingelsum voor 100 rijnsguldens.
Wissen
1195. 1474 augustus 29
Reynolt van Broeckhuysen en Ermgart van Groesbeek, echtelieden, beloven samen met hun
broer Seger van Groesbeek aan het klooster van Marienborch bij Nijmegen, waar hun dochter
Ermgarde woont, een erfpacht van 15 malder rogge of 200 rijnsguldens ineens. Reynolt en
Ermgart ontslaan Seger van die verplichting.
Grauwels I nr. 447
1196. 1474 october 3
Johan Aelartz en Heynricus Sluyman beloven Diederik van Meurs, drost van het land van
Horn, schadeloos te houden wegens 200 overlandse rijnsguldens die Diederik heeft beloofd te
betalen aan Reiner Bormans, rentmeester te Stokkem.
R.A.L., Keverberg 553
1197. 1474 october 9
Henric van Meer, ridder, heer te (Stevens)weert, Derick Schenk van Nydeggen, heer te
Walbeck, Afferden en Arcen en Wessel van Loe, ambtman te Goch, zijn tezamen aan Arnt
van Pellant 400 overlandse rijnsguldens schuldig, vervallende over 6 jaren, ‘s jaars tegen 24
rente. Bij niet betaling mag Arnt het geld bij Joden of lombarden op koste van de
schuldenaars opnemen.
Wissen
1198. 1474 november 15 (voor Neuss)
De hertog van Bourgondië bekrachtigt de giften uit de schatting van 42.000 gld. hem
toegestaan door Roermond, Geldern, Erkelenz, Tiel, Zaltbommel en andere plaatsen in Gelre
en Zutphen, die niet behoeven mee te betalen aan de compositie, aan diverse personen.
Maris, Raadkamers p. 107
1199. 1474 december 12
Testament van Johan van den Loe, ridder. Erfgenaam is zijn zoon Wessel; zijn dochters
Elsken van der Horst en Stijne van Aldenboicken zijn gehuwd en hebben hun bruidschat
gehad. Een andere dochter Margaretha is abdis te Sterkrade en heeft lijfrenten. Hij bestemt
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verder missen enz. Executeurs zijn Johan van Eyll, kanunnik te Xanten, zijn dochter
Margaretha, abdis, zijn zwager Bernt Huchtenbroick en de gebroeders Johan en Matthijs
Merenberg.
Wissen
1200. 1474 december 20
Johan jonggraaf van Salm, oudste (zoon) te Reifferscheid, “bezitter” van slot en ambt Oedt
namens de hertog van Bourgondië en Ruprecht, aartsbisschop van Keulen.
Hansen; Kempen blz. 38
1201. 1474
Huwelijkse voorwaarden tussen Peter van Bocholtz en Johanna van der Horst. Aanwezig de
broer (schoonbroer?) en moeder, Willem van Vrymerssem en Vryestwynde van der Horst,
weduwe van Willem van Vrymerssem, nu vrouw van Goort van Kessel genaamd Roffert.
Viersener Urkundenbuch 350
1202. 1474
Het kapittel van de H. Geest te Roermond verheft het (Gelders)leen de tiend van Pey.
Guillon 345; koper gemeente Echt fl. 0,50
1203. 1474/75
Johan de Hertoge, rentmeester van het Overkwartier, verklaart dat Dirk van Cruchten, schout
van Roermond, hem over 1474/75 niets heeft afgedragen onder voorgeven dat hij niets
ontvangen had. Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, schorst de schout in zijn bediening.
Maris; Raadkamers p. 90
1204. 1475 maart 31
Godart van Vlodrop schenkt de laathof ter Loo onder Ophoven en Geistingen aan het
Agnietenconvent van Maaseik.
Leen- en laathoven p. 155
1205. 1475 april 14 (Keulen)
De keizer Frederik III, recht doende in Gürzenich binnen Keulen, beveelt de hertog van Gulik
en Berg en diens zoon Willem, vóór 24 april voor hem te verschijnen en bij gebreke te
vervallen in de aangekondigde straf wegens ongehoorzaamheid.
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 537
1206. 1475 mei 20
Johan van Loeken, Rutgher Gherynx, Johannes van Vynkenroyd, Johan Straetmans, Johan
Dumen, Henrick Nouden en Symon Truden, schepenen van de vrijheid Weert in het
graafschap Horn, verklaren dat Johannes van Vynkenroyd de jonge ten laste van zijn hoeve in
de banck van Weert aan Jacob van Neer, procurator van het kruisherenklooster, een
grondrente van veertien Rijnse gulden heeft verkocht welke hoeve hij in leen houdt van de
jonker van Horne. Vervolgens geven zij vidimus van een akte van 6 maart 1471.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 142v.-143.
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1207. 1475 juni 4
Overlijdt Philippa, dochter van Ulrich graaf van Württemberg, gravin van Horn, weldoenster
van de Minderbroeders te Weert. Begraven in het koor voor het hoogaltaar.
Wely p. 37
1208. 1475 juli 8
De stadhouder en raadslieden van de landsheer te Venlo wijzen vonnis in het proces dat
Henric Beurskens en zijn zoon aanspanden voor de schepenbank Beesel tegen het klooster
Maria Weide. Het klooster gaf Jan Vinck volledige volmacht om de zaak te behartigen. Als
gevolg van de oorlog tussen Karel (de Stoute) en het hertogdom Gelre kwam de rechtspraak
tot stilstand. Jan Vinck, die de partij van Karel hield, vluchtte. Henric Beurskens een
aanhanger van Adolff van Gelre, dwong het klooster in een minnelijke schikking tot betaling
van een bedrag van 50 gulden. Toen de oorlogstoestand voorbij was keerde Jan Vinck terug
en wilde het proces voortzetten. Henric Beurskens verloor daarop zijn zaak voor de
schepenbank Beesel, omdat hij niet ter zitting verscheen. Jan Vinck eist nu voor de
stadhouder en raadslieden vergoeding van de proceskosten en teruggave van de voornoemde
50 gulden door Henric Beurskens, welke eis wordt toegewezen.
Origineel op perkament, inv. nr. 38. Mariaweide
1209. 1475 juli 26
Reyner van Broeckhuysen ontheft zijn zwager Seger van Groesbeek van de verplichting om
samen aan zijn neef Arnt van Broeckhuysen 500 rijnsguldens te betalen.
Grauwels I nr. 448
1210. 1475 augustus 16
Schepenen van Thorn verklaren dat Gerard van Ittervoort verkoopt aan Dirk van Meurs, drost
van het land van Horn, al de goederen van Hendrik van Merwick en diens beide echtgenotes,
waarvan de laatste nu is gehuwd met Dirk van Meurs, hetzij leen- of schepengoed gelegen te
Beegden.
R.A.L., Fam. arch. V139
1211. 1475 augustus 25
Richter en schepenen van Rheinberg oorkonden dat Johan van Kamphuysen Claeszoon aan
Dederich van Eyle Wolterszoon verkocht heeft de landtol aldaar, verkoper aangekomen van
wijlen Johan Balderich de Jonge en Mechtild van Hyrnen, zijn tante.
Kasteel Rechteren regest 309
1212. 1475 september 11
Willem van Elmpt beleend, als Heinsbergs leen met Huis en heerlijkheid Burgau c.a. zoals
Daem van Burgau die bezat. Getuigen: Godart van Vlodrop, Johan van Lieck, Sander van
Eyll en Rutger Schommart van Dülken.
Mannbuch Heinsberg pag. 90 nr. 166
1213. 1475 november 28
dinsdag na st. ca
Huwelijkse voorwaarden tussen Seetze van Brede Johanszoon en Margaretha van Asselt,
dochter van Sander en van Barbara van Wachtendonk. Zegelaar o.a. Gerard van Oederade.
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Oedenrade p. 57
1214. 1475*december 28 1476 kerststijl
Godart en Sibrecht van Herkenbosch dragen over aan Dionysius van Brede, prior van het
klooster van St. Hieronymus te Roermond, de Graethof (onder Swalmen).
Bissch.archief, port 63 XVI sub. 1
1215. 1475
Verwerving van een cijns (of jaarrente) t.b.v. het altaar van St. Catharina in de Munsterabdij.
Guillon 455; koper stad Roermond fl. 2,50 doos VI nr. 41
1216. 1475
Heyn Tymmerman uit Neer in het land van Horn woont in Swalmen met een “ledige deerne”.
Toen Humbercourt (Guy de Brimeu) in de zomer van 1475 in Roermond was gekomen,
hadden enigen uit diens gezelschap hun paarden gestald bij die deerne onder bewaking van
een page. Die page speelde eens met de ganzen langs de oever van de Roer. Heyn zag dat en
wilde de page te lijf. De page wilde hem ontlopen via de brug over de Roer doch viel in het
water en verdronk. De landscholtis van Montfort nam de goederen van Heyn ten huize van de
deerne in beslag daar Heyn op de vlucht geslagen was, zijnde twee runderen, twee varkens.
Landscholtis Jan Drabbe verkocht de beesten voor schepenen van Swalmen voor 16 grijpen à
20 boddragers.
R.A. Arnhem, Hert. Arch., inv. Meys 1766
1217. ongedateerd (1475)
Huwelijkse voorwaarden tussen Philips van Horn en Margaretha van Horn te Gaasbeek.
Neuenahr 716; inv. Meurs 1600 D 554
1218. 1475 juli 4 – 1477
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, draagt Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, op
21000 lb te lenen, te lichten in Brabant, Gelre, Namen, Overmaze, Maastricht, Luik en Loon,
voor het op de been brengen van 1000 man te paard en 1000 te voet om Gelderland voor
Bourgondië te bewaren. Hij kiest Roermond als centrum van uitgang voor zijn verrichtingen.
Hij beschrijft na de tijding van de dood van Karel de Stoute aldaar Kleefse ruiters.
Maris; Raadkamers p. 58, 99, 108
1219. 1476 februari 6
Overeenkomst tussen Engelbert van Brempt en Margaretha van Blitterswyck, echtelieden, en
Reyner van Holthusen en Johanna van Blitterswyck, echtelieden, over de erfenis van hun
vader Derick van Blitterswyck.
Schaesberg-Tannheim nr. 53
1220. 1476 februari 17
Deling tussen de gebroeders Hendrik en Werner van Hompesch, ridders.
Tille; II p. 29; pastorie Laurensberg
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1221. 1476 maart 11
Johan van Vlodrop is beleend met slot en heerlijkheid Dalenbroek als Heinsbergs leen, zoals
zijn vader Godert het bezat. Getuigen: Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond en
Sander van Eyll.
Mannbuch Heinsberg pag. 90 nr. 168
1222. 1476 april 21
Voor het leenhof van Dalenbroek verkoopt Peter Roider aan Johan Dryvenair, priester,
kanunnik van de H. Geest te Roermond, ½ bunder beemd te Meerhem (Merum)
Meer d’ Osen 41
1223. 1476 juli 20
Jacob Paskarts, luitenant van Philippe de Brumen, kanunnik en koster te Luik, Arnuld Virs,
kapelaan te Luik, Johan de Villems, Hubert de Vaux, Stas de Viernay, Henry de Stier, Johan
Groetbon, leenmannen van de kosterij te Luik, verklaren dat Eustache Dejardin, erfbaljuw
van het land van Gulik, na het overlijden van zijn vader Godefrin Dejardin, ridder, de tienden
van Duras in de parochie Weert verheft.
G.A.R., Waegemans,18e eeuws afschrift op papier, inv. nr. 211
1224. 1476 september 20
inprofesto beati mathei apostoli et evangeliste
Heynrick Collart, leenheer, verklaart in het bijzijn van Arnt Vincken Sanderszoon, en Arnt
van Lom Janszoon, geleende leenmannen van de hertog van Gelre, Gerart van Grevenray
rector van het klooster Maria Weide ten behoeve van het klooster te hebben beleend met de
tienden van Beesel, die aan Heynrick van Hertzelenbach toebehoorden, het derde gedeelte
van de smalle tienden, vier morgen land, gelegen aan de Maas, een beemd gelegen naast het
land van Katrijn Bruckers en met de helft van circa viereneenhalve bunder land gelegen te
Rykel in het kerspel van Beesel, die voorheen toebehoorden aan Gobbel Gruwels en
behoorden tot de hof te Rykel die aan Peter van der Masen de oude toebehoorde.
Medezegelaars: de voornoemde geleende leenmannen.
Origineel op perkament, inv. nr. 57, met de zegels van de medezegelaars. Het zegel van de
oorkonder is verdwenen. Mariaweide Venlo
1225. 1476 october 30 (Roermond)
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, stadhouder-generaal van de hertog van Bourgondië
beslist (ten gunste van het klooster van St. Gereon) in een geschil met de inwoners van
Viersen.
Viersener Urkundenbuch 360
1226. 1476 december 13
Huwelijkse voorwaarden tussen Adriana, enige dochter van Adriaan van Broekhuizen
Hubrechtzoon en Margriet van Arnhem, en Frederik, ridder, zoon van Johan Schellart van
Obbendorp en Reynalda van Meer. Uit dit huwelijk twee zoons: Johan en Wijnand. Frederik
is 1493/95 gestorven. Adriana krijgt in 1495 vruchtgebruik van de tienden te Oeffelt van haar
schoonmoeder Reynalda van Meer. Adriana hertrouwde vóór 1501 met Andries van
Vissenich genaamd Bell, sedert 1496 drost van Krickenbeck. In 1501 droeg Adriana de
goederen over aan haar zoons tegen jaarrente van 300 guldens. Johan werd heer van Schinnen
en Wijnand halfheer van Geysteren. De goederen omvatten:
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- heerlijkheid van gebroken Schinnen
- hof Terborch met de molen voor het Huis Schinnen
- ½ hof Haesdall en ½ hof Vroenraide bij ‘s Hertogenraide met renten te Heerlen
- ½ Huis en heerlijkheid Geysteren, Oirlo en Oostrum
- renten te Venray
- ½ heerlijkheid Leeuwen bij Roermond
- tienden en tijnsen in Boxmeer, Sambeek, Vierlingsbeek, Beugen en Oeffelt
- Huis en hof te Vlodrop, de hof te Posterholt, de hof op Diergaarde te Echt, de hof te Echt
en renten van St. Joost
- tijnsen en renten te Cruchten, Brempt, Wegberg
- geld uit hof Giesenkirchen in ambt Liedberg
- renten te Maurik c.a. in de Betuwe
- renten uit Huis en heerlijkheid Stevensweert
- 6 guldens t.l.v. de stad Roermond
- huis in de Hegstraat te Roermond en moestuin buiten Nieler(?)poort
- goederen die Adriana nog zal erven van haar moeder Margriet van Arnhem.
Maasgouw 1988 p. 81-82
Geysteren p. 207
1227. 1476 (75?) december 28
Godart en Siebrecht van Herkenbosch dragen over aan Dionysius van Brede, prior van St.
Hieronymusklooster te Roermond, de Graethof (onder Swalmen). (idem als regest 1214)
Bisch. Arch., port. 63 XVI-1
1228. 1476 mei ’05
In Roermond is dagvaart van Gelre en Zutphen. De stadhouder van Gelre, Chimay, was op
doorreis daartoe in Venlo.
Maris; Raadkamers p. 98
1229. 1476 september 18 (Dendermonde)
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, draagt Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, op
zich ten spoedigste naar Gelderland te begeven om de grenzen te verdedigen tegen die van
Keulen en anderen.
Maris; Raadkamers p. 108
1230. (1476) ongedateerd
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob heer van Horn en Johanna, enige dochter van
Lodewijk, graaf van Winchester, heer te Gruithuizen.
Neuenahr 721; inv. Meurs 1600 D 554
1231. 1476
Jacob heer te Horn zal zijn vrouw Johanna van den Gruithuise jaarlijks 600 rijnsguldens
beschikbaar stellen.
Neuenahr 722; inv. Meurs 1600 D 554
1232. (1476) ongedateerd
(Lodewijk, graaf van Winchester) heer van Gruithuisen, belooft in mindering van de beloofde
bruidsschat enige schulden van Jacob graaf van Horn te betalen.
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Neuenahr 723; inv. Meurs 1600 D 554
1233. 1476-1549
Lijst van oblaten of donaten in Hieronymusklooster in Roermond (jongelingen die in het
klooster onderwezen en opgevoed werden; na zekere tijd moesten ze een stand kiezen). Hier
zijn de Roermondenaren genoemd die later geprofest werden. Jacob Tesser 1457, geprofest
1476, Lambertus Cultken, 1473, klooster verlaten 1476, Laurentius Pistoris alias Pravers
1512, + 1549.
Habets; Hieronymus p. 334-336
1234. 1477 januari 3
Willem van Vlodrop, heer van Dalenbroek, geeft Johan van den Horrick Syetzenzoon
kwijting voor de helft van 250 rijnsguldens hoofdsom die Daym inghen Hülss aan Johan
schuldig was en waarvoor Willem en (Willem van Vlodrop), erfvoogd van Roermond, borg
waren gebleven.
Dalenbroek nr. 41
1235. 1477 januari 12
De stadhouder der lenen van Gelre en leenmannen oorkonden dat Jacob graaf van Horn bij
huwelijksvoorwaarden aan (Lodewijk) graaf van Winchester, heer van Gruithuisen, heeft
toegezegd diens dochter Johanna, bruid van Jacob, te lijftochten in haar Douarie, zijnde het
Monikkenland in kerspel Brakel in de Bommelerwaard.
R.A.L., Hof van Gelre 301 A
1236. 1477 januari 24
Daem inghen Hülss verklaart Willem heer te Elmpt 60 gouden overlandse rijnse
keurvorstenguldens schuldig te zijn, die Willem voor hem aan de graaf van Nassau als drost
van Brabant betaald heeft. Daem zal het bedrag binnen 3 jaren in 3 termijnen binnen
Roermond terugbetalen, bij nalatigheid komt Daem in Roermond in leisting of anders op
boete van ¼ gulden per dag en beslagrecht op Daems bezit.
Burgau Urkunde 11
1237. 1477 februari 1
Reynalt van Broeckhuysen ontslaat Seger van Groesbeek van de verplichting om samen aan
Symon van Dalen 300 rijnsguldens te betalen.
Grauwels I nr. 451
1238. 1477 februari 5
Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, (ridder; drost van Montfort) verkoopt een
erfrente van 89 rijnsguldens (’s jaars?) aan Frank Pollart.
R.A.L., Hoofdgerecht Roermond, voorl. inv. nr. 140
1239. 1477 februari 8
Ruprecht, aartsbisschop van Keulen, verklaart stad en land Kempen 4235 guldens wegens
verpandingen en 2291 guldens wegens leningen schuldig te zijn. De vorderingen zijn
nagezien door zijn radenmeester Johan Eynaten, kanselier, Johan van Hemberg,
erfkamerheer, Dieter van Frauwenberg, ambtman te Linn, en Engebrecht van Hemberg,
ambtman te Kempen.
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Hansen; Kempen blz. 50
1240. 1477 maart 25
op onser liever vrouwendach annuntionis
Schout, burgemeesteren, kerkmeesters en gehele gemeente van Echt oorkonden een nieuwe
kerk gebouwd te hebben met 3 opgaande daken, in de mening zijnde dat het klooster van
O.L.V. Munster te Roermond het middelste schip zou moeten laten dekken, waarop de abdis
antwoordde daartoe niet verplicht te zijn omdat het kerspel het oude middenschip zonder
verlof van de abdis afgebroken had, terwijl die van Echt meenden dat verlof verkregen te
hebben. Men is in der minne geschikt in dier voege dat abdis en convent voor het dekken van
het middenschip 9 jaar geleden 40 grippen en nu nog 28 grippen. Bij complete vernieuwing
dragen in de toekomst kerkmeesters de kosten; de abdij zal het nieuwe dak onderhouden. Het
vegen van de goten behoort daat niet bij. Bezegeld met het schependomszegel.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 109 verso – 110. Auth. geijkt notarieel afschrift van
Arnoldus Michaelis de Helmont, kerkelijk en keizerlijk notaris, in bijzijn van de getuigen
schout en afgevaardigden van Echt en Henricus Cluyt, “confessor” van de Roermondse abdij
en Johan Dryvener, kanunnik van de H. Geest te Roermond, Everardus de Dorien en
Henricus Bont, donaatbroeders van de abdij.
1241. 1477 maart 25
dinxdagh post indica
Burgemeester en schepenen van het dorp Echt schrijven aan Willem van Kessel, abdis van
O.L.V. Munster te Roermond dat ze twee nieuwe klokken hebben doen maken die op
zaterdag voor palmzondag gehangen zullen worden. Vragen om hulp. (de abdis zonder
Herman Bont, hofmeester en donaatbroeder te Berkelaar, die schonk voor iedere klok 1
philipsschild à 18 stuivers)
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 110 verso
1242. 1477 april 22 (Luik)
Louis de Bourbon, bisschop van Luik etc., verklaart ter afwering van de daden van Rasso van
Linter en andere vluchtelingen en bannelingen tegen zijn landen en heerlijkheden te hebben
aangesteld zijn leenman ridder Willem van der Mark van Aremberg als luitenant-generaal en
hoofdman van een uit zijn landen te lichten legermacht. Iedereen moet hem gehoorzamen.
Rengen; Aremberg nr. 868
1243. 1477 mei 15
opten donnesdage nae sinte servaes
Huwelijkse voorwaarden tussen Gaert van Kessel genaamd Roffaert en Baetse van
Holtmolen, dochter van Vullinc van H. Vullinc geeft Baetse de hof te Oyen in kerspels
Kessel en Baarlo met 180 morgen, leen van de heer van Broekhuizen, belast met 2 malder
rogge (1 voor Keyserbosch voor een godslamp en 1 in de kerk van Kessel op H. Kruisaltaar).
Idem de hof tot Molenhuis te Venlo c.s. en oliemolen, belast met 9 malder rogge ‘s jaars aan
Arnt Vynot enz. Medezegelaars Thijs van Kessel, broer, Herman van Reppel, zwager,
namens Gaert.
Medezegelaars: Vullinc van H., vader, Gairt van H., oom van de bruid, Franck Pollart,
schoonzoon.
Coll. Belonje, sub Grote Hegge Thorn
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1244. 1477 mei 29
Engelbrecht van Holtmeulen zal zijn neef Otto van Holtmeulen schadeloos houden wegens
borg staan voor oorkonder bij Heinric Kellener bij verkoop van Heinric van de helft van drie
tiendvelden te Beesel, genaamd het Woerveld, Molenveld en Offenbecker Oe.
R.A.L., Schepenbank Beesel c.a. nr. 42
1245. 1477 mei 30
Isabele van Boickholt, vrouw van Engelbrecht van Holtmeulen, zal de gebroeders Jan en
Goddart van Holtmeulen en haar zwager Otto van Holtmeulen schadeloos houden wegens
borg staan bij Heinric Kellener wegens verkoop aan Heinric van de helft van drie tiendvelden
te Beesel (zie 1477 mei 29)
R.A.L., Schepenbank Beesel c.a. nr. 42
1246. 1477 juni 28
De stad Kalkar leent van de vicaris Gerard Haen 150 guldens tegen 5% waarvoor zwavel en
saltpeter gekocht is.
Hansen; Kalkar blz. 129
1247. 1477 juli 3
Burgemeesteren, schepenen, raad, oudraad en twaalven van de stad Dordrecht geven tot
wederopzeggens vrijgeleide aan de inwoners van Roermond (Ruremonde) binnen de stad en
de vrijheid.
Afschr. op papier, inv. nr. 294, archief van de stad Dordrecht (1200-1572)
1248. 1477 december 11
Graaf Vincent van Meurs doet afstand van ¼ Gulik wegens de dood van zijn neef Willem
(van Loon) van Blankenheim ten gunste van hertog Willem van Gulik-Berg.
Corsten; Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 2002, Pfandschaften pag. 37
1249. 1477 december 21
op sainte Thomas dage apostolorum
Gaert van Kessel Gaertzsoen, richter, Peter Arndts en Merten van Hergraeff, schepenen te
Kessel en Helden, oorkonden dat Wilhelm Bormans van Baexem en Goexe (?), echtelieden,
hebben verklaard dat zij een jaarlijkse cijns van 6 rijnse gulden à 24 keulse witpenning, te
betalen op St. Gertrudis (17 maart), gevestigd op o.a.:
het huis opter Perryck met toebehoren te Kessel gelegen;
hun weerd te Kessel in de Maas gelegen, belast met jaarlijks 30 oude boddreger aan het
Huis Montfort,
hebben verkocht aan Johan Gybell en Marie, echtelieden, burgers te Venlo. De helft van deze
goederen behoort toe aan de kinderen van Henrick Metyngk. Als onderpand stellen Wilhelm
en zijn vrouw hun huis gelegen binnen de Cyngell van Kessel met toebehoren. NB: betreft
o.a. Boermansweerd alias Kleine Weerd tegenover Kessel.
R.A.L., Hof van Gelder, processen 1615, proces door die van Kessel tegen die van Beesel
inzake de Kleine Weerd tegenover Kessel; gecollationeerd afschrift d.d. 28 juli 1607 met
gecachetteerd zegel.
1250. 1477
Clemis van der gemeynte van Echt.
Guillon 9, koper: gemeente Echt
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1251. 1477
Ghijs van Kan, “miles effectus”, klein van stuk maar met grote wilskracht, wordt benoemd tot
seneschalk van (het graafschap) Loon.
Chronicon Los p. 75
1252. 1477
Denique (na de Franse inval in de bourgondische Nederlanden) dux Gelriae (Adolf) post
longam captivitatem suam, per ducissimam Mariam (van Bourgondië), susam neptem,
libertati datus, et inde in captin aneum sublimatus, dum ante civitatem Tornacensem contra
Francos viriliter se opponeret, et strenue cum inimicis belaret, occisus in bello facile occubuit.
Chronicon Los p. 76
1253. 1477-1483
Van Bourgondië tot Oostenrijk. Gelre van 1477-1483 naar de briefwisseling van Oswald heer
van den Bergh. Streven om weer onafhankelijk te worden of Bourgondisch te blijven.
Roermond verzoent zich met Maximiliaan september 1478.
Bijdr. en Mededel. Gelre LIX p. 49-138
1254. 1478 januari 9
Johan van Hompesch en Katharina van Geysbuchs echtelieden, gaan overeenkomst aan met
zijn broers Johan, Hendrik en Werner van Hompesch.
Tille II p. 29; pastorie Laurensberg
1255. 1478 februari 2/5
Jacob graaf van Horn en schepenen van Heythuysen verklaren 12 malder (rogge) ‘s jaars
erfrente uit goed te Heythuysen te verkopen aan het klooster Keizersbosch. Aanwezig:
Herman van Loepelhem, rentmeester van het land van Horn.
R.A.L., (Schepenbank) Weert 3
1256. 1478 februari 9
Notariële akte inzake de grenzen tussen de heerlijkheid Heel, eigendom van het domkapittel
van Luik, en de heerlijkheden van Pol en Panheel. Deze akte herroept die van 29 april 1417.
Notaris: Henricus van den Musschenberg van (Maas-)eick, priester van bisdom Luik.
R.A. Luik, St. Lambert; Stock A de la grande campterie fol. 174.
Regest Bormans/Schoolmeesters V p. 204
1257. 1478 februari 9
Verklaring over de grenzen van Wessem.
R.A.L., Hof van Gelre; Thorn/Wessem 1787
1258. 1478 februari 11
De stad Lochem machtigt de stad Zutphen op de dagvaart te Roermond.
Regesten brieven Zutphen nr. 343
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1259. 1478 februari 14
Akte, waarbij Thijs der Wirt van Venrade en Alet voor de schepenbank Venrath enige
percelen land aldaar van Tiel van Wildenrade in erfpacht nemen voor vijf malder rogge.
Venner; charters 177
1260. 1478 februari 14 (idem als regest 1259)
Voor schepenen van Venrath (Venray?) nemen Thijs der Wirt van Venrade en Alet,
echtelieden, enige percelen land in erfpacht van Tiel van Wildenrade tegen 5 malder rogge ‘s
jaars.
Venner; charters 177
1261. 1478 februari 15
Engelbrecht, graaf van Nassau en Vianden, heer te Breda en Millen, wordt namens
aartshertogin van Oostenrijk, Bourgondie enz., de bewaring van burcht en land Millen
opgedragen.
Bongart nr. 419
1262. 1478 maart 5
Jacob graaf te Horn enz. geeft volmacht aan Herman van Loepelhem, rentmeester van het
land van Horn, om het klooster Keizersbosch te erven in 12 malder rogge ‘s jaars in de
dingbank Heythuysen die het klooster van St. Elisabethsdal schuldig is.
R.A.L., (Schepenbank) Weert 3; afschr. c. 1519
1263. 1478 maart 12
Derich Pollart, kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, als bezitter van de tiend te Sevenum
verklaart dat hij de hof op ghen Sondart, toebehorend aan Fullink van Holtmolen, ten allen
tijde bij de heer van Broekhuizen zal verheffen.
Venner; charters 126
1264. 1478 juni 3
Schout, schepenen en burgemeesteren van Weert geven volmacht aan Hubert van der Straten,
Johan van Vynckenrade en Siverius Stoxkens tot verdediging van de tolvrijheid voor die van
Weert contra die van Male voor de Raad van Brabant.
Gem. arch. Weert 2573
1265. 1478 juli 28
Engelbrecht van Hemberg en (!?) Hendrik voogd van Neerssen, ambtmannen van Kempen.
Hansen; Kempen blz. 67
1266. 1478 augustus 10
Frederik Schellart van Obbendorp, ridder, neemt een kapitaal van 248 postulaatsgulden van
zijn zwager Adriaan van Broichuysen.
Geysteren p. 207
1267. 1478 september 5
Richter en schepenen van Venray verklaren dat Goert Conincx, pastoor van Thorn, erfrenten
tot 5 malder rogge verbonden heeft aan een altaar in de kerk van Venray, door Goert gesticht
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t.e.v. H. Nicolaas voor een wekelijkse mis. Goert is rector en dienserfgenamen collator.
Zegelaars: Gijsbert van der Gaet, pastoor in Venray, Dirk van der Gheer, pastoor te Walbeck
en Jacob Gossens, schepen.
R.A.L., Losse charters Huys 18
1268. 1478 september 15 – december 17
Rekening tol te Gorinchem: van/uit Roermond
Sept. 21 Herman Stijnen
2½ last haring
Oct. 6 Beverielle
56 hoed kolen
Oct. 9 Claismoesburch
8 hoed gerst, 8 hoed haver, 54 hoed kolen en
kalk
Oct. 10 Thielman van Moesborch
32 hoed kolen
Nov. 1 Jan de Vijns
2 enkel knieën klaphout
Dec. 4 Jan Crauwel
11 hoed kolen
RGP 236
1269. 1478 september 18
Jacob graaf te Horn enz. en Johanna van den Gruythuys, echtelieden, verkopen aan Jhelis
Kremer, inwoner van Roermond, de grote tiend van Roggel. Medeoorkonders: schepenen der
dingbank Heythuysen.
R.A.L., St. Elisabethsdal 110
1270. 1478 september 22
des andere dagh naer st. matthijsdagh apostoli
Prior en gemeen convent van Betlehem der Kartuizers te Roermond geven in erfpacht aan
proost en jonkvrouwen van Keyserbosch 1/3 van de wildtiend te Helden, eertijds door
verpachters gekocht van de landsheer, terwijl verpachters de overige 2/3 behouden,
behoudens recht van inlossing door de landsheer van dat 1/3 deel met 100 overlandse
rijnsguldens.
Deductie p. 93-94
1271. 1478
Schepenen der dingbank Thorn verklaren dat Pouwels molenaar van Thorn schuldig is aan
Derick Pollart 53 rijnsguldens, te betalen in Maaseik op allerheiligen a.s.
R.A.L., Thorn 791, afschr.
1272. 1478
Porro Maximilianus perrexit per Buscum-Ducis ad partes Gelriae, de ducatu Gelrens i
dispositurus. Nam Fredericus de Witthem, associatis sibi Luxemburgensibus et de
Falcomonte, habens etiam in comitatu suo Ghijs van Kan cum multis ex patria Leodiensi…..
Hij nam Nieuwstad. De heer van Egmond nam Arnhem met list in. De hertog van Kleef
richtte verwoestingen aan. Maximiliaan werd eervol ontvangen.
Chronicon Los p. 78
1273. 1478-1481
Tolrekening Schoonhoven.
Van/naar Roermond
1479 februari 9 Jan Gangel

zoute spiering
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1479 mei
1 Coen Karff (van Erkelenz)
1480 februari 10 Daniel Jansz
1480 maart 26 Jacob

10 kuip wede
2 paarden
13 paarden

RGP 236
1274. 1478-1481
Rekening tol te Gorinchem. Van/uit Roermond
1478 december 28 Pieter van Aerssen
1480 mei
14 Coen Zegerszoon
1480 october 10 Dirck Veerkin c.s. Pieter
1480 october 22 Willem Aem
1480 december 3 Symon Boschuys
1480 december 8 Govert
1481 maart
16 Jacob
1481 maart
20 Geryt Cramer en Joost Cramer
1481 maart
31 Jan de Verwer
1481 april
4 Jacob Ruyters
1481 mei
2 Pieter van Scelle
1481 juni
1 Jacop Jansz

1 last haring
44 kuipen wede
16 teerling laken
½ 100 zout
6 last haring
8 tonnen haring
3 boten rommenye
26 korven vis
8 teerling laken
9 kuipen wede à 2 st
3 zak vlas
6 kuipen wede
1 zak vlas

RGP 236
1275. 1479 februari 2
o.l.v. lichtmis
Schepenen van Leuth (ambt Kriekenbeck) oorkonden dat Willem Rose en Agnes van ghen
Hout, echtelieden, aan de broeders van St. Nicolaas in Venlo verschillende landerijen te
Leuth hebben verkocht.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 142
1276. 1479 februari 14
Heynrich van Vreden, pater, namens het convent opghen Eemsel te Roermond, attesteert voor
schepenen van Herten dat Willem van Vlodrop (heer van Dalenbroek) en diens vrouw een
erfpacht van 10 malder rogge en 19 malder haver ‘s jaars mogen inlossen.
Dalenbroek nr. 42
1277. 1479 maart 29
Herman (van Hessen), gubernator van het aartsstift Keulen, sluit namens het domkapittel en
de vier hoofdsteden een vergelijk met de stad Kempen. Kempen zal hem huldigenen en
gehoorzaam zijn. Iedere vete is daarmee gestild.
Hansen; Kempen blz. 52
1278. 1479 april 20
Dierick van Oest, heer van Hillenraide, enerzijds en Geirat van Grevenraide, rector van het
klooster Maria Weide anderzijds onderwerpen een geschil over de aanstellling van een
nieuwe sterfman van de hof te Middelhoven gelegen in het kerspel van Swalmen aan jonker
Frydric van Obbendorp, Raebod van Dorsdail, Jacop Tesscher, Hendrick Kellener, Arnt
Vinck Sandersz en Arnt Noitgen. Deze bepalen dat het klooster 14 Rijnse gulden zal betalen
en dat Derick van Oest Jan, zoon van Gilis Crompvoets, zal aanvaarden als sterfman.
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Afschrift op papier, inv. nr. 160. Mariaweide Venlo
1279. 1479 juli 5
Jacob graaf van Horn enz. verklaart in Baexem-veld 3 bunder land te hebben liggen die Peter
van der Schuyren reeds 25 jaren in pacht heeft voor 2 malder 2 vat rogge ‘s jaars en dat zijn
rentmeester Herman van Lopelhem het land met klokslag in erfpacht heeft gegeven aan Jacob
van der Schuyren voor 2 malder rogge ‘s jaars en 56 rijnsguldens ineens. Jacob mag verder
nog 8 roeden heide maaien en 14 voeder turf steken.
R.A.L., Horn 342 fol. 67. Afschr. van 1766
1280. 1479 oktober 26
Ludovicus de Bourbon, bisschop van Luik, verklaart dat hij de stichting van het St. Luciaaltaar in de parochiekerk van Horst door Agnes en Gertrudis van Crommentuyn goedkeurt.
Origineel op perkament en een 16e eeuws authentiek afschrift op perkament van notaris
Anthonius Mercatoris de Horst, beide zegels verdwenen, inv. nr. 182.
G.A.R., Waegemans
1281. 1479 oktober 27
Derick van Crommentuyn, Ghysbert van den Bosch, Johan van Ryssenbeck, Johan
Willemssoen, Jacop van den Bercken, Peter van Ryckell en Deryck van Wylre, schepenen te
Horst, verklaren dat de gezusters Agnes en Geertruyt van Crommentuyn, krachtens het
testament van wijlen hun broer heer Gerart van Crommentuyn, een altaar stichten in de kerk
te Horst gewijd aan de H. Lucia, waarop wekelijks een of meer missen gelezen dienen te
worden. De bedienaar van het altaar zal, met toestemming van de schepenen van Horst,
benoemd en afgezet worden door de meesters van het St. Luciagilde. Hiervoor geven zij hun
huis te Horst bij de kerk gelegen en 2½ morgen erbij gelegen. Tot meerder onderpand stellen
zij een grondrente van 2 malder rogge ten laste van het huis en een kamp van 1½ morgen te
Meterik van Goerd Cupers.
Origineel op perkament en een 16e eeuws authentiek afschrift op perkament van notaris
Anthonius Mercatoris de Horst, inv. nr. 182, zegels van de zegelaars Derick van
Crommentuyn, Gysbert van den Bosch en de notaris verdwenen.
G.A.R., Waegemans
1282. 1479 oktober 28
in armario ecclesie parochialis de Horst
Johannes de Hegelsum, clericus en notaris, oorkondt op verzoek van Hermanus Gruter, rector
van de parochie Horst, dat de gezusters Agnes en Geertrudis de Crommentuyn, ter uitvoering
van het testament van wijlen hun broer heer Gerardus van Crommentuyn het altaar van de H.
Lucia stichten in de parochiekerk te Horst en het overdragen aan Hermanus Gruter met
medeweten van de meesters van de H. Luciabroederschap en de schepenen van Horst.
Getuigen: Jacobus de Reyssenbeck, rector van het St. Martinusaltaar in de kerk te Horst, en
Johannes de Reyssenbeck en Ghijsbertus van den Bosch, schepenen te Horst. Zegelaar: heer
Hermanus Gruter.
Origineel op perkament, met notarismerk van Johannes de Hegelsum, inv. nr. 182, zegel
verdwenen.
G.A.R., Waegemans
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1283. 1479 november 22
Thonys van Nuynhem, Herman Botz, Henrick van Wambeck, Herman der Smyt, Johan
Smetz, Meeus Ghenen en Dederich van Overhuyse oorkonden dat Jonker Henrick Kollart van
Lynden genaamd van Nuynhem en Elisabeth van Erpe, echtelieden, verkopen aan Johan van
Nyemegen, deken van het kapittel van de H. Geest te Roermond, een jaarrente van 6
rijnsguldens uit 2 bunder land bij Mylenborch, bekend o.a. door beemd van Arnold van Goor.
R.A.L., Kapittel Roermond cart. 38 fol. 10 verso
1284. 1479 november 29
Schepenen van Wetten verklaren dat Johan van Boedbergh, ridder, erfmaarschalk, wegens 24
malder rogge ‘s jaars beslag gelegd heeft op de Kievitshof met de tiend van Henric van
Hoenselar.
Wissen
1285. 1479
Henric van Wyenhorst, ridder, en schepenen te Wetten oorkonden dat Wessel van Loe, drost
van de Lymers, ongeveer één jaar geleden voor het gerecht de goederen van Henric van
Hoenseler onder beslag heeft laten stellen wegens een schuldvordering van 2000 rijnsguldens.
Ze staan toe die goederen te verkopen tot voldoening der vordering.
Wissen
1286. 1480 januari 8
zaterdag na drie koningen
Arnt van Goor (Goeyre), zoon van Daniel, wordt beleend met de hof te Melick, Wassenbergs
leen.
Mannkammer Wassenberg p. 128 nr. 113
1287. 1480 februari 1
Vincent graaf van Meurs stelt zijn landen en pandschappen Wassenberg, Brüggen, Meurs met
Krakau en Krefeld voor 14 jaren onder bescherming van hertog Willem van Gulik en Berg.
Viersener Urkundenbuch 379
1288. 1480 februari 7
Meier Lenart van Stockbroeck en laten van de laathof van de abdis van Thorn genaamd
Camerlaet oorkonden dat Joest de Wild genaamd van Merssen met toestemming van zijn
kinderen Henrick, Jacop en Barbare een beemd in het Megelveld verpandt aan Derik Pollart.
Zegelaars: de meier en Henrick van Baexem, hofmeester aan Thorn.
R.A.L., Borchgrave d’ Altena 82
1289. 1480 februari 22
st. petrus cathedram
Diederik, Goert en Elbert van Kessel genaamd Roffart, gebroeders, en hun zwager Willem
van Wildenrath oorkonden dat hun broer/zwager Johan van Kessel genaamd Roffart na deling
der ouderlijke goederen nu de enige bezitter van de laten op de Nette (gespleten uit de hof
Alt-Krickenbeck) is.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 100
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1290. 1480 februari 26
zaterdag na zondag invocavit
Getuigenverhoor inzake de weigering van die van Grefrath om gruit te betalen (aan de heer
van Krickenbeck).
Schaesberg-Krickenbeck nr. 70
1291. 1480 februari 26
Schepenen der dingbank van Thorn verklaren dat Aret Bormans, wettige zoon van Raet
Bormans, na dode zijns moeder verkoopt aan Diederick Hille en echtgenote diverse stukken
land in het kerspel Baexem, tezamen 8 bunder groot. Claes, broer van Aret, doet afstand van
6 malder rogge. Het goed is belast met 9 vat t.b.v. het kapittel (van Thorn), een cijnsvarken, 1
malder lichte haver, 2 hoenders en 1 penning cijns.
R.A.L., Thorn 19214; 18e eeuws afschrift.
1292. 1480 maart 28
Adolf, jonggraaf te Nassau, Johan van Montfort te Hazerswoude, Elbert van Eyll en Johan
Hoen van den Brueck, ridders, zijn 1000 rijnsguldens schuldig aan Willem van Vlodrop,
ridder, heer te Dalenbroek en Leuth, wegens geleend geld t.b.v. de (aarts-)hertog van
Oostenrijk.
Schaesberg-Tannheim nr. 200
1293. 1480 juni 24
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Elmpt, zoon van Willem, heer te Elmpt, en van
E(lisabeth) van Erp, en Margaretha, dochter van Werner heer van Binsfeld en van Margaretha
van Rymsteck. 1. Het huwelijk wordt binnen drie jaren gesloten. Na inzegening en bijslaap
geldt het volgende. 2. Johan brengt ten huwelijk Huis en heerlijkheid Elmpt met hoog
gerecht, hoven en alle toebehoor, wat hem zal toevallen na dode zijns ouders. Daarbij de
hoven Boeldenroede, Hoitorp, Haelroede (te Melick) en na de dood van Margaretha van
Burscheit, weduwe van Burgau, slot en heerlijkheid Burgau met alle dorpen en gerechten,
Indien Willem van Elmpt zich met zijn dochter Margarethe en haar man Johan Schellart van
Obbendorp kan verstaan mag hij na de dood van de vrouwe van Burgau uit Burgau 1000
overlandse guldens aan zijn dochter betalen. Johan moet uit de bezittingen zijn broer Godard
naar stand onderhouden of met 30 rijnsguldens à 4 mark ‘s jaars voorzien. Johan moet zijn
zuster Wilhelma, kloosterjonkvrouw in O.L.V. Munster te Roermond, een lijfrente van 10
malder rogge betalen. Aan zijn zuster Katharina, die in Roermond in het besloten klooster
Mariagarde leeft, moet Johan een lijfrente van 10 rijnsguldens à 20 stuivers betalen. Aan zijn
zuster Johanna, die in het convent te Viersen leeft, moet Johan een lijfrente van 10 malder
rogge betalen. Daarmee is de erfenis der kinderen van Elmpt geregeld. Johan’s zuster
Hilwich, kloosterjonkvrouw te Keyzersbosch, heeft lijftocht op ¼ van de hof Haysun in het
kerspel Neer, die na haar dood op Johan terugvalt. Indien Margaretha van Elmpt en Johan
Schellart van Obbendorf met de 1000 overlandse guldens tevreden zijn dan zal na de dood
van Willem van Elmpt en zijn vrouw, Johan een bedrag van 5000 overlandse rijnsguldens uit
Elmpt ontvangen en na aftrek van dit bedrag eerst tot deling met Johan Schellart en
Margaretha verplicht zijn. 3. Margaretha brengt in 2000 bescheiden guldens à 5 mark keuls.
Binnen een jaar na de bijslaap zal Werner van Binsfeld daarvoor 100 malder rogge Dürener
maat (‘s jaars) aanwijzen. Na de dood van de vrouwe van Burgau zal Werner de 2000 guldens
binnen één jaar baar betalen of daarvoor renten aanwijzen in het land Gulik. De malders
rogge vervallen dan. Daarmee is de erfenis van Margaretha geregeld. 4. Regelingen bij
kinderloos versterf enz. Zegelaars: de vader van de bruid en zijn vrienden en magen:
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Gottschalk van Harve, ridder, landdrost van Gulik, Werner van Grinsveld, ridder, Johan van
Schönrode, heer van Heiden. Johan van Pallant heer te Berghe en Wildenburg, Statz van den
Bogart, erfkamerheer van Gulik, Engelbrecht Nyt van Birgel, Gillis van Rymsteck, heer te
Ysendaer, Heinric van Paffenlich, Willem van Schönau; de vader van de bruidegom en diens
magen en vrienden: zijn zoon Johan van Elmpt, Willem van Goor, deken te Kornelimünster,
Willem van Vlodrop, ridder, heer van Leuth en Dalenbroek, Emund van Pallant, heer van
Maubach, Godart van Erp genaamd van Werenbergh, Heinric van Baex(en), Reinart
Goltsteyn, Emund van Krickenbeck genaamd van Baerll.
Burgau, Urkunde 12
1294. 1480 juni 27
Willem van Vlodrop, heer te Dalenbroek, neemt van Cono graaf van Manderscheid in pacht
de tollen te Uyckhoven, Meersen, Katthagen boven de brug, Stokkem, Heppeneert, Poll, Ool,
Buggenum, Kessel en Urmond voor 350 overlandse guldens ‘s jaars met toltarieven.
Neuenahr 735, inv. Meurs 1600 D 554
1295. 1480 juli 26
Ruprecht van de Palts, aartbisschop van Keulen, overlijdt in de gevangenis te Blanckensteyn
in Hessen*
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 632, 641-642
Het domkapittel koos op 11-8-1480 eenstemmig de voogd/gubernator van het aartsstift,
landgraaf Herman van Hessen, tot aartsbisschop. Na bevestiging door het Vaticaan werd hij
op 6-2-1481 in Keulen ingeleid als elect.
1296. 1480 augustus 21
Schepenen van de laathof van Thorn te Neer verklaren dat Cornelis Schere overgedragen
heeft aan jonker Arnt van Goor Danielszoon een grondrente van 4 malder rogge uit de
Dulkenskamp, groot 2 bunder, gelegen “achter de graaf die om dat dorp geyt”. Zegelaar is de
schepenbank Neer bij gebreke zegel van de laathof.
Waegemans 255; 16e eeuws afschrift
1297. 1480 september 4
Jacob graaf te Horn enz. oorkondt zijn rentmeester te hebben laten verkopen 7 bunder,
tegelijk met verkoop van de hof ter Schuyre, de bunders liggen in Desselroeveld te Thorn.
Verkoop geschiedt voor 1 malder rogge ‘s jaars per bunder.
R.A.L., Horn 342 fol. 66 verso, afschrift
1298. 1480 october 8
Gerard van Goor Alardzoon verheft voor het leenhof van Munsterbilzen na dode zijns vaders
huis en hof te Kesseleik en huis en hof te Kessel met tienden, cijnzen en kapoenen.
R.A.L., Van Erp doos 14
1299. 1480
Schepenen der dingbank Haelen verklaren met toestemming van Jacob graaf van Horn in
bijzijn van jonker Goddert van Werrebergh, drost, en Jan Vogels, schout van Maasland, aan
het klooster Keizersbosch gegeven te hebben een stuk gemeente, gelegen boven Loe, van de
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Koeybrugge langs de landweer op de hof te Zelsen, grenzende aan een heideveld dat bij de
hof te Zelsen behoort, alsmede een stukje gelegen over de beek bij deze hof, een stuk gelegen
bij de Wyersselen, grenzende aan de hof Clyne Zelsen. Het klooster is gehouden de Koebrug
te onderhouden.Zegelaars: de schepenbank en de drost.
R.A.L., St. Elisabethsdal 264
1300. 1480
Willem van Elmpt Willemszoon en Elisabeth van Erp (van Werreberg) hebben de volgende
kinderen
1. Johan, sluit 24-6-1480 huwelijkscontract met Margaretha van Binsfeld, dochter van
Werner en van Margaretha van Rymsteck.
2. Margarethe, vóór 1480 gehuwd met Johan Schellart van Obbendorf.
3. Godard
4. Wilhelmina, non in de Munsterabdij
5. Katharina, non in Mariagarde
6. Johanna, non in Viersen
7. Helwich, non in Keyserbosch te Neer
Jaarboek HVR 1992 p. 166. Zie ook 24-6-1480
1301 1481 januari 7
Jacob graaf van Horn enz. oorkondt met Godaert van Erp genaamd Warrenborgh, drost van
het graafschap Horn geruild te hebben:
- de laten van het leen Warrenborgh zijn niet langer vrij van schat, dienst en bede;
- Godaert’s hof gen Waey te Neer, groot c. 30 bunder zal voortaan onbelast zijn;
- Godaert mag vrij jagen en fretteren langs de Haeler èn Hornerheide aan beide zijden van
de beek van de Beelenbosch bij Houthorne tot bij Ex(ae)ten.
G.A.R., Waegemans 163 16e eeuws afschrift
1302. 1481 februari 15
Eduard voogd van Belle, ridder, en Vincentius van der Swanenborch, stadhouder te Gelre(??),
schrijven aan de stad Zutphen dat het bestand tussen hun partij en de stad Roermond c.s. is
gesloten, voorwaarden zijn ingesloten, en verzoeken deze kwestie met de afgevaardigden van
de bisschop van Münster en anderen te bespreken op een bijeenkomst te Dulken. Het bestand
is gesloten door Daem ingen Hulss tussen de voogd van Belle en het kwartier Roermond van
15 februari – 4 maart.
Regesten brieven Zutphen nrs. 413-414
1303. 1481 maart 12
Herman, elect van Keulen, beleent na opdracht door Johan van Meurs, bastaard, Diederich
van Eyle met Huis en watergang daaromheen Heydeck en 100 morgen land.
Kasteel Rechteren regest 323
1304. 1481 mei 4
Hendrik van Horn, heer te Perweis, draagt over aan Johan van Merode de hoofdbrief over de
tournooien te Kaiserwerth.
Neuenahr 740 inv. Meurs 1600 D 554
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1305. 1481 mei 4
Voor schepenen van Roermond beschudden Herman Moren en Hille (echtelieden) 2½ staal
land buiten de Nielderpoort. Met retroacta 1411 en 1481.
Venner, charters 32
1306. 1481 oktober 3
die vero mercurii tertia mensis octobris
In aanwezigheid van de notarissen Herman Gruter, deken van het concilie van Wassenberg,
en Arnoldus de Bruxken en de getuigen Henricus de Buedel, priester, Johannes van den
Horrick, knaap van wapen, Coenradus van den Horrick, Michael, bode van de hertog van
Oostenrijk, Reynerus Vogeler, koster van de parochiekerk te Roermond, en Ancelmus
Utenbos, gevolmachtigde van het Luikse hof, verschenen voor Henricus ex Palude, doctor der
decreten, kanunnik van het kathedraal kapittel van Luik, deken van het concilie van Susteren,
Leonardus de Prumeren, licentiaat in de decreten, pastoor te Randenrath, Godefridus in ghen
Hulss van Millen, Johannes Cleyen van Sittard, Cristianus de Campo, plaatsvervangend
pastoor te Roermond, Johannes de Waltnyell alias then Doeren van Herten, Godefridus
Lupprecht van Susterseel, Ludovicus Croenen van Hillensberg en andere dienstdoende
geestelijken van het concilie van Susteren, Egidius Smeyts en Gerardus Reuytten namens de
gemeenschap der parochianen van Stevensweert aan de ene zijde en Arnoldus Michaelis van
Helmond, kanunnik van Maaseik, namens de Munsterabdij te Roermond, als bezitster van
goederen en tienden te Echt en Stevensweert aan de andere zijde, bijgestaan door Zybertus de
Wachtendonck en Antonius Primen, deken van het concilie van Woensel, kanunniken van het
kapittel van Sint Servaas te Maastricht, en Mathias de Maesswijck, ontvanger van genoemd
kapittel. Namens de buren van Stevensweert werd betoogd dat de Munsterabdij verplicht was
tot het onderhoud van het dak en de vensters van het koor, tot onderhoud van het schip, de
klok en de ornamenten en tot het houden van een stier en beer. Van de zijde van de
Munsterabdij werd betoogd dat deze alleen tot het onderhoud van het dak van het schip
gehouden was. Henricus ex Palude en de andere deelnemers van het concilie van Susteren
verklaren dat de Munsterabdij alleen verplicht is het schip van de kerk te onderhouden.
Eenvoudig afschrift op papier, procesnummer 843. Hof van Gelre te Venlo
1307. 1481 october 5
Frans Pollart, schout van Maaseik.
R.A.Luik, St.Lambert Conseil Privé reg.II fol. 53
1308. 1481 october 26
Johan van Bree beleend met het goed in dem Broick (= Oberbruch) in kerspel Dremmen als
Heinsbergs leen. Drutgen Holtzemechers woont er.
Mannbuch Heinsberg pag. 98 nr. 209
1309. 1481 november 11
Willem van Plettenberg en Agnes van Elverfelde, echtelieden, geven Wessel van den Loe
kwijting wegens betaling van 75 overl. rijnsguldens erfrente.
Wissen
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1310. 1481 december 24
Burgemeesteren, schepenen, gemene burgers, ingezetenen en gehele gemeente van de stad
Wessem verkopen een erfrente van 57½ overl. rijnsguldens aan Arnold in den Engel en
Marie, dochter van wijlen Tiele van Wessem, burgers te Roermond.
R.A.L., Wessem inv. nr. 339
1311. 1482 maart 18
Schepenen, burgemeesters en gemeenten van het gehele graafschap Horn, te weten Weert en
Maasland, zullen op bevel van Jacob graaf van Horn betalen aan Bertholt Back, heer te Asten,
een jaarrente van 12 rijnsguldens wegens 200 dito (geleend geld). Zegelaars, Wessem, Weert,
Nederweert en Haelen.
Nederweert 36 fol. 80-81 afschrift 1623
1312. 1482 maart 26
Jacob graaf van Horn heeft de onderzaten van het graafschap, te weten de twee dingbanken
van Weert en voorts in Maasland gevraagd borg te blijven voor 600 rijnsguldens, hetgeen zij
doen voor 200 rijnsguldens aan Bertholt Back, heer te Asten, voor de overige 400 krijgt
Gerhart van Goor een jaarrente van 24 rijnsguldens t.l.v. de dingbanken. Rentmeester:
Herman van Loepelhem.
G.A. Weert, Aanw. 2
1313. 1482 juli 23
dinsdagh naer st. maria magdalena
Adolf graaf van Nassau, stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen, geeft de kerk van
Sevenum (ter ontginning) 15 hollandse bunders land aldaar onder voorbehoud van cijns en
tiend van de landsheer.
Deductie p. 146
1314. 1482 augustus en later
Willem van der Marck, wiens zoon Jan niet wordt gekozen tot bisschop van Luik, valt het
land van Horn meermalen binnen en plundert en verwoest het. In plaats van de vermoorde
vorige bisschop Lodewijk van Bourbon kiest het merendeel van de kanunnikken van Luik, in
Leuven vergaderd, Jan van Horn als electbisschop van Luik.
Chronicon Los p.85
1315. 1482 na augustus 30
Na de dood van Ludovicus van Bourbon, bisschop van Luik, door Willem van der Marck,
kiest een deel van het domkapittel van Luik onder dwang diens zoon Jan van der Marck tot
elect. Op 23 september 1482 worden Willem en Jan van der Marck door de aartsbisschop van
Keulen in de ban gedaan. Door de uitgeweken kanunnikken wordt in oktober een verdeelde
keuze gedaan tussen Jan van Horn en Jacob van Croy. De drie postulanten doen een beroep
op de paus. Die bekrachtigt de keuze van Jan van Horn op 17-12-1483. Op 21-5-1484 vrede
tussen Horn & van der Marck. (Abusievelijk geen bron vermeld)
1316. 1482 augustus 31
Willem van der Mark alias van Arenberg wordt in Luik benoemd tot momber van de landen
van Luik, Bouillon en Loon.
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De Ram o.c., p. 679-680
1317. 1482 september 7
op Onser Liever Vrouwenavont nativitas
Coenrart Pijll, richter, Johan Goessens, Peter Mulart en de gemene schepenen van Linne
verklaren, dat Marie Vossels, dochter van Gheerman Vossels, zuster in het begijnhof te
Roermond, overgedragen heeft aan haar zuster Anna, eveneens zuster in het begijnhof aldaar,
3½ malder rogge uit een grondrente van 7 malder rogge, als vermeld in de getransfigeerde
akte, die haar na overlijden van haar moeder Buckinx waren toegevallen. Bezegelaar:
Coenrart Pijll.
Eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 352. Hof van Gelre te Venlo
1318. 1482 september 9
des manendaechs nae onser liever Vrouwendaech nativitatis
Conrart Pijl van Herckenboschs, richter, Wolfart Genen, Heyn van der Masen, Peter van den
Cruisberch en gemene schepenen van Beesel, verklaren dat Jacob van Neer, procurator van
het kruisherenklooster, negen percelen akkerland op de Lorrevelden in het kerspel Tegelen
heeft uitgewonnen waaronder een perceel genaamd der Mijmmenacker en een perceel
gelegen in den camp.Bezegelaar: Conrart Pijl van Herckenboschs.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 179, met het zegel van Conrart Pijl van
Herckenboschs; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 139v.
1319. 1482 september 23
De aartsbisschop van Keulen (Herman van Hessen) doet Willem van der Mark alias van
Arenberg in de ban.
De Ram o.c., p. 699-701
1320. 1482 september 27
Jacob graaf van Horn ontslaat Willem van Vlodrop (heer van Dalenbroek) van alle
verplichtingen ten aanzien van 1000 overlandse rijnsguldens borgsom samen met anderen
wegens nederlaag en gevangenschap van zijn broer Johan van Horn, postulaat te Luik.
Dalenbroek nr. 43
1321. 1482 november 11
Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhem van Tyll Lambertszoon en Rorich van Merwick.
Venner; charters 153
1322. 1482 november 11
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Wilhem van Tyll, zoon van Lambert, en Rorich van
Merwick.
N.B. 1) doos V nr. 20
2) dorso: numero primo
1 charter
Venner; charters 153
1323. 1483 januari 1
Johan van Huyss, keuls maarschalk, ambtman van Kempen.
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Hansen; Kempen blz. 54
1324. 1483 januari 7
Jacob graaf van Horn verkoopt voor 705 rijnsguldens aan Lambrecht Pijll en Engele, Joist
Kremer en Allet en Harman Kremer en Allette, echtelieden, burgers van Roermond, de halve
korentiend van Beegden, waarvan het domkapittel van Luik de andere helft bezit. Getuigen:
Godert van Werrenberg, drost, Herman van den Loepelhem, rentmeester van het land van
Horn, Johan Voegell, schout van Maasland.
R.A.Luik, Chambre des comptes 991
1325. 1483 februari 6
Willem van Plettenberg en Agnes van Elvervelde, weduwe van Sweder Balderick,
echtelieden, verklaren dat Wessel van Loe en Elisabeth (van Berenbroic), een jaarrente van
75 overlandse rijnsguldens hebben afgelost met 1340; de schuldbrief is teruggegeven.
Zegelaars Willem en Agnes, Heynrich Balderich ook voor de andere kinderen Willem, Johan
van der Donck voor Elysabeth Balderich.
Wissen
1326. 1483 februari 24
Voor laten van Posterholt verklaart Katherijn van der Kraken, dochter van Johan en Helwich,
schuldig te zijn aan Johan, bastaard van Hugo van der Kraken, t.b.v. diens huwelijk 80
bescheiden overlandse rijnsguldens waarvoor zij onderpanden stelt.
Meer d’Osen 44
1327. 1483 maart 1
Henrick van Baxhem te Rothem bezit de hof te Olmen.
Kasteel Rechteren regest 336
1328. 1483 april 15
Jacob, graaf van Horn, heer van Altena, Kortessem en Cranendonk, oorkondt dat Goedart van
Erp genoemd Warrenberg, drost van het graafschap Horn, de 2 bunder gemeentegrond, hem
gegeven door de schepenen en gemeente Haelen, gelegen bij de hof Houlthoerne bij de heide
en waarop Goedart vandaag een steenbakkersoven heeft gezet, bij zijn leen Werrenberg mag
voegen.
18e eeuws afschrift op papier van notaris C.J. Waegemans, inv. nr. 163 Waegemans
1329. 1483 mei 3
Maximiliaan, aartshertog, is schuldig aan Filips, graaf van Virneburg voor het inzetten van
ruiters in de Gelderse oorlog 7500 ll. à 40 groten vlaams en verpandt daartoe de tol te
Zaltbommel, opdat de schuld afbetaald kan worden. De betalingen worden gecontroleerd
door de Rekenkamer te Brussel. Aanwezig: Adolf graaf van Nassau, stadhouder van Gelre.
Rengen; Aremberg nr. 901
1330. 1483 mei 8
Johan van Bree draagt over aan Goswin upten Velre, schepen te Wassenberg, het
Heinsbergsleen de Hof ingen Broick (bij Oberbruch) zoals Druytge Holtzemechers van hem
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in erfpacht heeft, gelegen op beide zij den van de Roer. De verkoper behoudt voor zich het
daarop staande eikenhout.
Mannbuch Heinsberg pag. 102 nr. 223
1331. 1483 mei 14
Katharina, dochter te Gelre, Gulik en Zutphen, beleent via Rijner van Wijhe, heer te Hernen,
drost van Geldern en stadhouder der lenen, Johan van Eyll heer Johanszoon met
Dijckmansgoed bij Aldekerke.
Kasteel Rechteren regest 334
1332. 1483 juli 12
Johan van Eyll huwt Elisabeth van Goor, dochter van Alard van G. van Caldenbroek en Bela
van Kessel. Johan en Elisabeth bezitten de halve heerlijkheid Kessel en o.a. de Berckt en Huis
de Borcht te Baarlo (in 1505 verworven van Derick die Klair). Johan zou overleden zijn in
1510, weduwe deed erfdeling met de kinderen op 30-4-1520 en overleed op 10-12-1528.
Nederlandse Kastelen Stichting II blz. 33-34
1333. 1483 juli 29
dinsdag na st. jacob
Willem van Vlodrop, ridder, beleend met de hof te Heerde en de hof die Johan van Kochem
vroeger had, Wasssenbergse lenen, in het kerspel Steinkirchen.
Mannkammer Wasenberg p.130 nr. 122
1334. 1483 september 16
op sint Lambrechtszaevent
Wilhelm van Vlodrope, erfvoogd van Roermond, ridder, drossaard te Montfort, Dederich van
Oist, heer te Hillenraede, en Frederich van Obbendorp, heer te Schinnen, verklaren, dat de
ingezetenen binnen de veste Montfort nooit pondschatting hebben betaald noch diensten met
de andere ingezetenen der dingbanken van het ambt Montfort hebben verricht, maar verplicht
zijn, als de hertog van Gelder te Montfort komt, proviand aan te voeren, het gevolg te
herbergen en voorts gedurende het gehele jaar op het kasteel diensten te verrichten.
Schepenen van Beesel, St. Odiliënberg, Linne en Vlodrop verklaren eveneens dat die van
Montfort nooit met hen pondschatting hebben gegeven of hebben gediend. Medebezegelaar:
Conraet Pijll, scholtis van Montfort.
Authentiek afschrift op papier, procesnr. 17; eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 775.
Hof van Gelre te Venlo
1335. 1483 december 23 Rome
Sixtus IV, paus, schrijft Maximiliaan, aartshertog etc., dat hij Johannes de Hoern heeft
benoemd tot bisschop van Luik.
M. Gachard; Lettres inédites de Maximilieu duc d’ Autriche etc.; Bruxelles 1851, p. 50-51
1336. 1483 december
Overeenkomst na geschil tussen Gaerd van Harff ter ener en Johan van Eyl Thijszoon ter
andere inzake het Huis Geisteren met de heerlijkheid Geisteren, Spralant, Oirlo en Oostrum,
waarbij Gaerd aan Johan al zijn rechten verkoopt voor 6000 rijnse guldens.
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Geysteren p. 64-65
1337. 1483
De familie van Harff verkoopt haar rechten op de heerlijkheid Geysteren aan Johan van Eyll.
Godart van Harff en Dederick van Hackvoirt bevestigen de verkoop op 5-3-1486.
Geysteren p. 33
1338. 1483.
Extract van de bezittingen van Goor te Buggenum, Neer, Roggel, Haelen, Meyel en Pol en
Panheel.
R.A.L., Horn 424 proces 1708 Van Limburg Stirum
1339. 1484 januari 23
Huwelijkse voorwaarden tussen Steven van Asselt en Jutta van Titz, wijlen Remeitsdochter.
Jutta brengt in het goed te Lach en rechten aan het goed Tophoven in Erkelenz. Steven brengt
in het goed Ayendonk (kerspel Straelen) met laatgoed Gentenkaet, de helft van de LangPetershof (Maesgoed), waarvan de andere helft behoort aan Dirk van Batenburg en Werner
van Palant en Hegermansgoed in voogdij Geldern.
Dedingslieden Reiner en Remats van Titz, broers van de bruid, Elbert van Eyll, ridder, en
Gerard van Asselt.
Asselt p. 82
1340. 1484 februari 21
Wilhelmina van Kessel, abdis van O.L.Vrouwe Munster te Roermond, koopt van Willem
Schroider genaamd Bronnenberch en zijn vrouw en Derick Teskens 1½ bunder land, naast dat
van Thijss van den Bosch en de Kloostersdijk in gen Raitken in (Odiliënberg). De abdis mag
betalen met 5 rijnsguldens. Het goed wordt ingenomen door broeder Thijss, donaatbroeder.
Munsterabij Cartularium 2 fol. 9
1341. 1484 februari 24
Tussen Wilhelmina van Kessel, abdis van O.L.V. Munster Te Roermond, en Thijss Nobis van
Echt wordt een overeenkomst gesloten waarbij Thijss verkoopt 3 bunder land bij de
Kloostersdijk bij gen Raitken voor 34½ rijnsgulden en 2 malder rogge. Transport geschiedt
voor schout en schepenen van (Odiliën-)berg t.b.v. de donaatbroeder Thijs.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 9 verso
1342. 1484 april 12
Maximiliaan en Philips, hertogen van Brabant, bevelen de drost van Valkenburg om in hun
naam Cone graaf te Manderscheid met de tollen op de Maas te belenen en uit de opbrengst
1200 rijnsguldens ‘s jaars te heffen voor Willem graaf te Neuenahr en Walburga, gravin te
Neuenahr.
Neuenahr 756 inv. Meurs 1600 D 554
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1343. 1484 april 24
Schepenen, ingezetenen en gemeen kerspellieden van de dingbank en dorpen van Ophoven en
Geistingen verkopen aan jonker Arnold van Goor Danielszoon een jaarrente van 12
rijnsgulden, losbaar met 200.
R.A.L., Horn 530
1344. 1484 mei 13
sint Servaesdach episcopi et confessoris
Burgemeesters, schepenen, burgers en ingezetenen van de stad Wessem, met de onderbanken,
dorpen en onderzaten van Ophoven, Geistingen en Beegden, burgemeesters, schepenen en
onderzaten van de vrijheden Overweert en Nederweert, schepenen en onderzaten van de
dingbank Heythuysen en Roggel, schepenen en onderzaten van de dingbank Haelen, met de
onderbanken, dorpen en onderzaten van Neer, Buggenum en Horn, verklaren, dat zij een
rente van 21 rijnsgulden verkocht hebben aan Elbert van Nyell de baardscheerder en Guede,
zijn echtgenote.
Bezegelaars: de stad Wessem, de schepenbank Beegden, de vrijheden Overweert en
Nederweert, de schepenbanken Heythuysen en Roggel, en Haelen en de gemeente Neer.
N.B. Getransfigeerd met 1513 juli 9, regest 1668
Hoofdgerecht Roermond 109, procesnr. 198
1345. 1484 mei 22 (Tongeren)
Vrede en overeenkomst tussen Jan van Horn, elect van Luik, en Willem van der Marck,
ridder, heer van Aigremont, voogd van kerk en land van Luik, na het horen van de drie
standen van het land, de graaf van Horn en de heer van Montigny, broers van Jan van Horn.
1.
Het kapittel van St. Lambert wordt in al zijn rechten hersteld.
2.
De gevangen gezanten van het kapittel, in detentie op het kasteel Hoei, worden
vrijgelaten en krijgen schadevergoeding.
3.
De elect geeft Willem de plaats Seraing c.a. terug.
4.
Voor zijn gedane kosten krijgt Willem 30.000 ll. van 40 groten Vlaams, waarvoor
hem het land van Franchimont wordt verpand. Idem het land van Bouillon voor 6.000 ll.
Frederik van Horn, ridder, heer van Montigny, krijgt voor zijn gemaakte kosten 24.000 ll. De
verpandingen worden bezegeld door het kapittel en de steden, die ook borg zullen staan.
5.
Johan van der Marck Willemszoon zal tenminste voor 1000 ll. ‘s jaars beneficiën
verkrijgen.
13.
Robert van der Marck, ridder, heer van Sedan krijgt voor zijn kosten en herstel
van de stad Bouillon 8.000 ll.
14.
Robert van der Marck de jonge krijgt idem vanwege Stokkem wat de bisschop
zal bepalen.
28.
De vete tussen de graaf van Horn en Ghijs van Kanne is beslecht. De onderzaten van de graaf zullen Ghijs nog de sommen betalen die zij hem beloofd hebben.
Medezegelaars de Staten van Luik en o.a. Engelbert van Nassau, heer van Breda, Vincent
graaf van Meurs en Jacob graaf van Horn en Frederik van Horn, heer van Montigny, en
Everard van der Marck, broer van Willem.
Analecta Leodiensia p. 745-757
De Ram o.c., p. 745-757
1346. 1484 mei 26
Rentebrief van 24 guldens ‘s jaars ten laste van Neer.
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R.A.L., Venlo 2891
1347. 1484 juni 12
Huwelijkse voorwaarden tussen 1) Vincent van Huyssen en 2) Beatrix Stael van Holstein.
Getuigen 1) Dirk van Meurs, deken van St. Severinus te Keulen, Johan van Buyrisch, broer
van Vincent, en Rumbliaan van Calkum. Getuigen 2) Johan Stael, broer, Lutter, Willem en
Lutter Stael van Holstein, Gerhard van der Horst te Hürth en Arnt van Hemberg.
Tille II p. 269 Haus Rath bij Düren
1348. 1484 juli 22
Een pater-kruisbroeder van Roermond vraagt de stadhouder der Heinsbergse lenen voor het
Muggengoed te Ütterath een sterfman te mogen stellen en presenteert daarvoor Lenart broer
van Rutger. Dat wordt verleend.
Mannbuch Heinsberg p. 106 nr. 240
1349. 1484 augustus 4
Arnolt de Wilde heer te Kessenich oorkondt verkocht te hebben aan abdis en convent van
(O.L.V. Munster) te Roermond een dries, gelegen aan het erf van het klooster op Vischer Oe,
lopende tot aan de Maas, onder voorbehoud van de heerlijkheid Kessenich en de gemene weg
als vanouds als heerbaan en lijnpad en 1 kapoen en 1 alde grote erfcijns ‘s jaars op St.
Stephanusdag.
Cartularium 2 Munsterabdij fol. 85-85 verso
1350. 1484 augustus 9
De gebroeders Johan en Karl Spede dragen over aan Arnt en Sophia van Wachtendonk hun
leenhof te Haerbeck, genaamd opsten-Wier, in het kerspel Grefrath.
Schaesberg Tannheim 1279
1351. 1484 october 1
Vincent graaf van Meurs verpandt aan zijn schoonzoon Oswald heer (sedert 1486 graaf) van
dem Berge, gehuwd met Vincent ‘s dochter Elisabeth, stad Krefeld en burcht Krakau voor
14164 gulden. De schuld bestaat uit de componenten: 2000 gld. huwelijksgift, 4000
achterstallige renten daarover, 3000 gld. huwelijksgeld na dode Vincent, 2500 gld. betaald
aan Grietge van der Borch, burgeres van Keulen, ter lossing van pandsom op Krefeld en
Krakau en 2664 door Oswald van Vincent overgenomen schulden die Vincent schuldig was
aam Hendrik van Ghemen, drost van Zutphen. Van de pandschap ontvangt Oswald jaarlijks
6% rente des jaarlijks bijna 310 gulden uit de inkomsten van Krefeld en Krakau.
Krefeld p. 41-42
1352. 1484 november 7
In aanwezigheid van graaf Vincent van Meurs, oom, graaf Jacob van Horn, broer, Frederik
van Horn heer van Montigny, broer, en de gebroeders Olivier, Everard en Willem van der
Marck en Willem Dobbelstein en Johan Maschereel wordt Johan van Horn, elect van Luik,
als zodanig geïntroniseerd en bezweert hij de rechten van kerk en land.
Analecta Leodiensia p. 767-769
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1353. 1484 november 7
Willem van Arenberg (van der Marck) biedt Johan van Horn, elect-bisschop van Luik, een
verbond aan.
Chronicon Los p.91
1354. 1484 november 11
Dirk Vercken(s), burger van Roermond, is beleend met de Heinsbergse lenen zijnde een
beemd van 5½ morgen aan de Worm bij het grondbezit van wijlen Filips van Domsdal,
verder een griend aan de Roer in het land Wassenberg tussen bezit van Filips van Domsdal en
de beemd en griend behorende bij de hof te Wylack, tezamen 13½ morgen, eertijds
behorende tot de hof in gen Roelant maar door brief van Johan van Loon heer van (¼) Gulik
Heinsberg en Löwenberg daarvan afgespleten.
Mannbuch Heinsberg p. 107 nr. 245
1355. 1484 december 3
Burgemeesteren, schepenen, gemene burgers, ingezetenen en gehele gemeente van de stad
Wessem met de onderbanken en dorpen en onderzaten van Ophoven, Geystingen en Beegden,
burgemeesteren, schepenen en onderzaten van de vrijheden van Overweert en Nederweert,
schepenen en gemene onderzaten van de dingbank van Heythuysen en Roggel en schepenen
en onderzaten van de dingbank Haelen met de dorpen van Neer, Buggenum en Horn
verkopen een jaarrente van 30 rijnsguldens, losbaar met 500, aan Johan van Breempt en
Gebele van Paerle.
R.A.L., Horn 233 afschr. 1610
1356. 1484 december 14
Vincent graaf van Meurs beleent Johanna van Eyll, vrouw van Johan van Hoerugge, met
renten uit de laten achter den Berghe in de voogdij Geldern en uit een land op Gastendonck in
die voogdij, aangekomen van wijlen haar vader Johan van Eyll op Gastendonck, ridder.
Kasteel Rechteren regest 335
1357. 1484 december
Lijftocht bepaald voor Margriet van Arnhem, weduwe van Adriaan van Broichuysen, ridder,
zijnde alle goederen van Adriaan.
Geysteren p. 26
1358. 1485 januari 27
up donresdaige post conversionem Pauli
Jan Spede verklaart dat de kruisheren hem een cijns van een moerken schuldig zijn ten laste
van een perceel akkerland in het Boeckholterveld in het kerspel en gericht Blerick.
Bezegelaars: Jan Spede, Kaerl van Spede, zijn broer, en Jan van Stalbergen.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 219. Het zegel van Jan van Stalbergen is
verdwenen; afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 111v.
1359. 1485 april 5
(Steden, vrijheden en banken van het land van Horn) verkopen een jaarrente van 9
rijnsguldens aan Claer Trijnen te Venlo.
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R.A.L., Nederweert 36 fol. 71 afschr. 1623
1360. 1485 april 10
Johan van Vlodrop zal zijn neef Willem van Vlodrop schadeloos houden voor schade door
het feit dat Willem borg stond toen zijn (wiens?) ouders hem kasteel en drostambt Montfort
toevertrouwden.
Dalenbroek nr. 44
1361. 1485 mei 22
Reyner van Broeckhuysen en Ermgart van Groesbeek, echtelieden, oorkonden een geschil te
hebben met hun zwager Seger van Groesbeek en Elisabeth van Vlodrop, echtelieden, over
1300 rijnsguldens, die laatstgenoemden na de dood van Hadewijck van Groesbeek, hun
moeder, schuldig zijn. Partij 1 zal de erfenis van Willem Tengnagell van Zandwijck,
toegevallen aan Hadewyck van Groesbeek, ontvangen in ruil voor de schuld van 1300
rijnsguldens alsmede voor de schuld van 150 rijnsguldens aan Arnt Myllynghen en van 40
rijnsguldens aan Gerard Roigmannen, voor de jaarlijkse rente op goederen te Doornik aan
Willem Roist en voor een som van 50 rijnsguldens.
Grauwels I nr. 461
1362. 1485 juni 14
sint vytsavond
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Hochsteden en Elisabeth van Baerle te Overen.
Zegelaar o.a. Steven van Oederade (Gerardszoon, gehuwd met Margaretha van Dijck).
Oedenrade p. 57
1363. 1485 juni
Gaert van Haerne en Derick van Hackvort, gehuwd met Agnes van Haerne, verkopen aan
Johan van Eyll Thijszoon alle rechten op Huis en heerlijkheid Geysteren c.a.
Geysteren p. 65
1364. 1485 augustus 11
neesten dachs nae sint Laurentiusdach martiris
Burgemeesters, schepenen, burgers en ingezetenen van de stad Wessem, met de onderbanken,
dorpen en onderzaten van Ophoven, Geistingen en Beegden, burgemeesters, schepenen en
onderzaten van de vrijheden Overweert en Nederweert, schepenen en onderzaten van de
dingbank Heythuysen en Roggel, schepenen en onderzaten van de dingbank Haelen, met de
onderbanken, dorpen en onderzaten van Neer, Buggenum en Horn, verklaren, dat zij met
toestemming van Jacob, graaf van Horn, heer te Altena, Kortessem en Cranendonk, een rente
van 12 zware overlandse Rijnse keurvorsten gulden verkocht hebben aan Wynant Haick,
priester, ten behoeve van de vier koralen van het kapittel van de H. Geest te Roermond.
Bezegelaars: Jacob, graaf van Horn, de stad Wessem, de schepenbank Beegden, de vrijheden
Overweert en Nederweert, de schepenbanken Heythuysen en Roggel, en Haelen en de
gemeente Neer.
Hoofdgerecht Roermond 107, procesnr. 138
1365. 1485 oktober 3
op sint Franciscusaevent confessoris
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Schepenen en onderzaten van de dingbank en dorpen Heythuysen en Roggel, schepenen en
onderzaten der dingbank en dorpen Haelen, Buggenum en Horn, schepenen en onderzaten der
dingbank Beegden, verklaren, dat zij met toestemming van Jacob, graaf van Horn, heer te
Altena, Kortessem en Cranendonk, een rente van 7½ overlandse Rijnse gulden verkocht
hebben aan Henryck Kellener. Bezegelaars: Jacob, graaf van Horn, de schepenbanken
Heythuysen en Roggel, Haelen en Beegden.
N.B. Getransfigeerd met regest 1489 feb. 22 Hoofdgerecht Roermond 119, procesnr. 480
1366. 1485 october 9 (Antwerpen)
Maximiliaan en Philips (de Schone) , aartshertogen, verklaren dat Johan van Horn, bisschop
van Luik, hen voor 12000 lb vlaams stad en kasteel van Hoei heeft verpand, terstond te
betalen door de rekenkamer in Rijssel.
Analecta Leodiensia p. 808-809
1367. 1485 oktober 15
op sint Gallennavent abbatis et confessoris
Jacob, graaf van Horn, heer te Altena, Kortessem en Cranendonk, verklaart de verkoop door
de onderzaten van het land en graafschap Horn, met name de stad Wessem en haar
onderbanken, die van Weert en Nederweert, de dingbanken van Heythuysen en Roggel, en
Haelen, aan Gerairdt Kremers en Elyzabet van een rente van 24 overlandse Rijnse
keurvorsten gulden goedgekeurd te hebben.
Hoofdgerecht Roermond 105 procesnr. 12
1368. 1485 december 14 (tot Ruremonde)
In een geschil tussen de graaf van Horn en de abdis van Thorn verschijnen partijen voor
Bernard van Poelheim, Johan van Eynatten, proost van Maastricht, de heer van Liechtestein
en Joris Rotelaar, ridder, kamerling, raden van de aartshertog van Oostenrijk als hertog van
Gelre, waarbij de graaf van Horn belooft zijn gevangenen vrij te laten en de abdis geen
nieuwigheden meer aan te doen.
R.A.L., Thorn 18801 afschr. c. 1575
1369. 1485 december 16 (Roermond)
Aartshertog (Philips of Maximiliaan) schrijft Adolf van Nassau, stadhouder van Gelre en
neemt de abdij Thorn in bescherming tegen de graaf van Horn.
R.A.L., Thorn 18801 afschr. c. 1575
1370. 1485 december 20
Jacob graaf van Horn is zijn nicht Elisabeth van Goor, weduwe van Johan van Montfort,
ridder, 300 rijnsguldens schuldig wegens haar onderdaan Aret Exters die hij in haar
heerlijkheid Panheel had gevangen genomen en naar Horn gevoerd, waartoe hij geen recht
had. Hij stelt zijn inkomsten uit erfpachten, renten, rogge, haver en cijns (in Panheel) als
onderpand tot betaling van de som.
R.A.L., Wetzlar 1525 ca. Willem van Vlodrop
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1371. 1485 december 27
Jacob graaf van Horn verkoopt aan de onderdanen van de stad Wessem de wildtiend (aldaar)
voor 500 rijnsguldens hoofdsom: De stad zal niet méér daaruit heffen dan 31 rijnsguldens.
Het meerdere is voor de graaf. Rentmeester: Herman van Loepelhem.
R.A.L., Wessem afschr. 18-6-1606
1372. 1486 januari 14
Voor Steven van Staerchorst, Ungeren Post en Hendrik Staerkenbosch gezworen rechter en
schepenen then Borch van wegen den edelen heer tot Wyssche beklagen zich Geurt
Wyndemoell en Hendrik Kosters, dat, toen zij van wegen Steven Reaell en Johan
Wyndemoell, broeder van Geurt, naar de markt te Diest reden, na te Weert vertoefd en die
stad verlaten te hebben nagereden zijn door Otto Schenck en Philippus van Eyll, elk met hun
knecht en mishandeld waren, beroofd van geld en paarden, enz. enz. Zij hadden hen gevoerd
in eene hofstede bij het klooster van Thorne daar eene watermolen voor stond.
Publications XXIX p. 148
1373. 1486 februari 16 – april 9
Maximiliaan van Oostenrijk, aartshertog, wordt door de keurvorsten op 16 februari 1486
gekozen tot Rooms koning en op 9 april te Aken gekroond.
M. Gachard; Lettres inédites de Maximilien duc d’ Autriche etc.; Bruxelles, 1851 p. 59
1374. 1486 maart 24 1) of augustus 16 2)
Testament van Hendrik van Hompesch (heer van Tetz en Wickrath, man van Sophia van
Burtscheit).
1) Tille II p. 23
2) Tille II p. 298
1375. 1486 maart 30
Jonker Aret Collart alias der Wylde, heer te Kessenich, ter ener, en Aret Bormans ter andere
zijde verklaren dat Collart heeft 12 malder rogge erfpacht t.l.v. de hof van Bormans genaamd
Hongerbruggen in het kerspel Hunsel, losbaar met 400 grippen. Scheidslieden hebben daarop
uitspraak gedaan dat Collart de hof 4 jaar lang gebruiken mag waarmee de rente is gelost.
Gedurende die tijd zal Collart de uit de hof gaande lasten voldoen.
R.A.L., Wetzlar 80 afschr. 1546
1376. 1486 april 10 (Aken)
Maximiliaan, rooms-koning, beveelt de rentmeester te Maastricht de graaf van Manderscheid
niet te storen aan zijn tollen op de Maas.
Neuenahr 769 inv. Meurs 1600 D 554
1377. 1486 mei 1
Barbara van Wachtendonk draagt over aan het klooster van de kruisheren te Dülken haar hof
te Dülken, leen van Vincent graaf van Meurs. De kruisheren zullen daarvoor jaarlijks 10
gulden betalen aan O.L.V. abdij te Roermond. Vincent ontslaat de hof uit de leenband.
Viersener Urkundenbuch 395
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1378. 1486 mei 5
Jacob, graaf van Horn, heer van Altena, Kortessem en Cranendonk, verklaart vernomen te
hebben dat de gemeente Neer zijn nicht de vrouw van Ghoor gepand heeft wegens het
gebruik van gemene gronden door haar laten; hij beveelt Neer de panden te lossen en
bevestigt de rechten van de vrouwe van Ghoor op het gebruik van de gemene gronden.
18e eeuws afschrift op papier, inv. nr. 2 Waegemans
1379. 1486 mei 7
Reiner van Honzeller, Loeff van Lynssenich en Irmgard van Honsseler verzekeren hun
zwager Wessel van Loe schadeloos te houden wegens borg staan bij Belye van Honsseler,
weduwe van Joris van Lennep, hun zuster, wegens 1032 guldens.
Wissen
1380. 1486 juni 13
Johan van Elmpt verklaart dat hij heden van Willem hertog van Gulik enz. t.b.v. zijn vader
Willem heer van Elmpt het aan Heinsberg leenroerige Huis Burgau o.a. als leen heeft
ontvangen.
Burgau, Urkunde 15
1381. 1486 juni 13-14
Johan van Binsfeld wil de heerlijkheid Burgau als Heinsbergs leen verheffen. Daags daarna
beleent de leenstadhouder hem.
Mannburch Heinsberg p. 110 nr. 256
1382. 1486 juni 24
Burgemeesteren en schepenen en de gehele gemeente van buiten-Wessem en schepenen en
gehele gemeenten van de dorpen Horn en Buggenum en schepenen en de gehele gemeente
van de bank Beegden oorkonden dat twist is ontstaan tussen oorkonders ter eenre en de
ingezetenen van Weert en Nederweert ter andere zijde over de laatst (opgelegde) brandschat
van Ghijse van Kanne te Thorn waarin die van Weert en Nederweert op bevel van Jacob graaf
van Horn en op wens van diens vader de eerste termijn van 6500 rijnsguldens moeten betalen.
Deze som is met hoge kosten geleend in ‘s Hertogenbosch, Roermond en Venlo. De twist is
voorgelegd aan Frederik van Obbendorp, heer te Schinnen, en Hendrik Kellener die uitspraak
hebben gedaan op verbeurte van 100 rozennobels, half voor de heer en half voor de klagers,
als arbitrage. Partij ter eenre zal Weert en Nederweert betalen binnen twee maanden 500
rijnsguldens of op Pasen e.k. tegen 6% rentevergoeding. Oorkonders zullen zich daaraan
houden. Bij gebreke zullen die van Weert en Nederweert in leisting mogen opvorderen in de
stad Roermond of in Weert van 2 schepenen uit het dorp Horn en Buggenum, 2 schepenen
van buiten-Wessem en 2 schepenen uit de bank van Beegden in eerbaar herberg op 5 st.
verteer daags per schepen. Namens buiten-Wessem, dat geen zegel heeft, zegelen de
schepenen van binnen-Wessem, namens Horn en Buggenum zegelen de schepenen van
Haelen en Beegden zegelt met hun schependomszegel.
Publications XL p. 208-210
1383. 1486 juli 5
woensdag na o.l.v. visitationis
Sophia van Bueren, weduwe van Holthausen, beleent Goert Roffert Goertzoon met de laten
binnen het kerspel Wankum op de Nette.
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Schaesberg-Krickenbeck nr. 101
1384. 1486 september 1
sent egidiusdach abbatis
Schepenen, kerkmeester en naburen van het kerspel Beesel oorkonden dat Johan van den
Walssberch aan de parochiekerk gegeven heeft een jaarrente van 4½ malder rogge voor een
wekelijkse mis op woensdag en 6 jaargetijden, gaande uit zijn goed aan ghen Walssberch met
huis en hof gelegen bij de hof van Gerard Groten (Oude Schei), en verdere met name
genoemde landerijen! De missen worden gelezen op het H. Kruisaltaar. Bij gebrek aan
gemeen zegel zegelt Coenrairt Pijll, schout.
R.A.L., Schepenbank Beesel en Belfeld inv. 415
1385. 1486 september 17
Johan van Horn, bisschop van Luik, doet zijn eerste H.Mis. Zijn vader, de graaf (I) van Horn,
zingt het Evangelie, de graaf van Solms, zijn neef, zingt het epistel. Bij die plechtigheid
waren o.a. aanwezig de graaf (II) van Horn, broer van de bisschop en de graaf van Meurs
(diens oom).
Analecta Leodiensia p. 818
1386. 1486 october 17
Jacob graaf van Horn staat wegens verrichte diensten aan Aert Bormans toe de gemeente
bede- en schatorij te gebruiken op 2 bunders aan de Coninxhof te Leyverlo.
R.A.L., Horn 342 fol. 65 vo
1387. 1486 november 11
Jacob graaf van Horn belooft Willem graaf van Manderscheid schadeloos te houden wegens
borg staan voor 1000 rijnsguldens bij Vincent graaf van Meurs, en stelt de graafschappen
Horn en Wied als onderpand.
Neuenahr 775 inv. Meurs 1600 D 554
1388. 1486 november 22
Scheiding en deling der goederen van Johan van Eyl, ridder, en Agnes van Drypt,
echtelieden, door Johan van Eyl en Johan van dem Horrick en Johanna van Eyl, echtelieden.
Johan van Eyl krijgt huis Gastendonk c.a. en de andere partij land en renten in de kerspels
Swalmen, Asselt, Melongen, Rheinberg, te Mörs, in land van Kempen en in de voogdij
Geldern. Medezegelaars: Otte van Hetterscheit, Johan van Drypt, Johan van Boidbergh,
ridder, erfmaarschalk van Gelre, Johan van Eyll Tilmanszoon en Derick van Eyll
Wolterszoon.
Kasteel Rechteren regest 340
1389. 1486 november 24
op sunte Katherijnenavont der heyliger jonckfrouwen
Johan Hagens, richter, en Maes van Dekenshorst en Matthijs van der Lynden, schepenen van
de dingbank van Kessel en Helden, verklaren, dat Johan van Lyer met toestemming van
Agnees, zijn echtgenote, wegens een verschuldigde grondrente van vier malder rogge aan
Thijsken Heynkenssoen van Stoct, tot onderpand hebben gesteld vijf morgen akkerland te
Panningen grenzend aan het Schaerrepayt en de Panninger straat. Bezegelaar: Johan Hagens.
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Kessel en Helden.
Hoofdgerecht Roermond 494, procesnr. 3280
1390. 1486
Engelbrecht van Holtmoelen en Isebeel van Bouchout, echtelieden, geven in erfpacht aan
Maes Lucken hun molen te Offenbeek, kerspel Beesel, voor 2 malder rogge Beeseler maat en
2 penningen ‘s jaars, met de molen als onderpand. Het is leengoed; mede-oorkonden de
leenmannen Heynrich van der Seis (?) en Jaen van der Linden. Medezegelaar Heynric van
Baerle.
R.A.L., Hof van Gelre, processen 1676
1391. 1486
Johan van Harff leent hertog Willem IV van Gulik-Berg 4000 goudgulden en verkrijgt
daarvoor Huis en heerlijkheid Geilenkirchen in pand. Johan huwt 1e Margaretha van QuadtWickrath, 2e met Agnes van Hoensbroek.
Mannbuch Heinsberg p. 48
1392. 1487 januari 5 (Spiers)
Frederik III, keizer, beleent Jan (van Horn), bisschop van Luik met de rijkslenen zoals diens
voorgangers van het rijk in leen hielden. Jan moet vóór 24 juni leeneed doen in handen van
Maximiliaan, roomskoning.
Paul Harsin; La principauté de Liège à la fin du règne de Louis de Bourbon et sous celui de
Jean de Honnes;Luik, 1957, tome I p. 402-403
1393. 1487 januari 8
Jacob graaf van Horn is Vullinck Pollart 200 rijnsguldens schuldig en verpandt hem daarvoor
het voogdambt van Thorn tot 4 jaar, ½ jaar tevoren op te zeggen.
R.A.L., Thorn 18900
1394. 1487 januari 28
Johan van Eyll wordt door de stadhouder van de Cuykse lenen te Grave beleend met de helft
van de heerlijkheid Geysteren.
Geysteren p. 33
1395. 1487 februari 6
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Meuwen en Margaretha Bormans Danielsdochter.
R.A.L., FA V 131
1396. 1487 februari 17 (Parijs)
Charles, koning van Frankrijk, schrijft de stad Zutphen dat de hertog van Gelre (Karel van
Egmond) bij Béthune gevangen is genomen en dat een losgeld zal worden vastgesteld.
Regesten brieven Zutphen nr. 652
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1397. 1487 februari 23
Coenraet Pyll, richter en Jhelis Krompvoet en Maes Bertram en verdere gemene schepenen
van Swalmen, oorkonden dat Adolph Romotzoon Portkens van Buggenum en Gertrude,
echtelieden, verkopen 2 stuks akkers, het ene van circa 5 morgen in Asselervelde, naast land
van de voogd van Roermond en de kinderen van Sijben Euytsen, schietende op land van
jonkvrouw Richmode Bongart en op het andere einde op land genaamd dat Byllstuck van
Sijben Maes, het andere stuk van circa 2 morgen in den Oe te Asselt binnen het land van de
voogd van Roermond en belendend aan Sijben Maes; Adolph heeft het land bij
huwelijksvoorwaarden verworven, aan Johannes Poickens en Katharina van Breempt,
echtelieden. De richter zegelt met mede namens schepenen.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 19
1398. 1487 maart 22
Willem van der Horst, ridder, verklaart dat in de huwelijksvoorwaarden met Belye van den
Loe zijn schoonvader Wessel van Loe 1) met 3000 rijnsguldens zal doteren en verklaart dat
bij kinderloos vooroverlijden van hem de som als lijftocht voor Belye dient en de helft van
het gezamenlijk verworven bezit. Belye doet afstand van ouderlijk versterf.
Wissen 1) Wessel’s vrouw Elisabeth van Berenbroic is reeds overleden.
1399. 1487 maart 30
vrijdag na laetare jerusalem
Het convent der zusters van de 3e Orde te Straelen verkoopt aan Arnt van Wachtendonck een
akker te Wankum, genaamd het Maessynnenland.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 196
1400. 1487 april 14
Jacob graaf van Horn verklaart dat zijn onderdanen van het land van Horn verdorven,
verbrand en beschadigd zijn in de laatste vete, vooral die van het dorp Neer, en grote sommen
hebben moeten vergaren om brandschat af te kopen. Hij verleent die van Neer recht op
accijns te heffen op alle te Neer verkochte dranken en handelswaar. Tevens mogen zij 5
bunder gemeente ontginnen (en verkopen).
R.A.L., Horn 108
1401. 1487 april 30
Uitspraak in geschil over de landtol te Rheinberg tussen Clais van Kamphuys Palickzoon en
Derick van Eyll Wolterszoon. Laatstgenoemde doet afstand daarvan en moet een som betalen.
Kasteel Rechteren regest 342
1402. 1487 mei 28
Schepenen van Beegden en kerspellieden aldaar verklaren een einde te maken aan het geschil
van Johan Hillen, burger van Roermond, en diens halfman op de hof Nederhoeve bij Heel,
contra Jacob graaf van Horn, en staan partij 1 toe van de gemeente van Beegden gebruik te
maken. Johan Hillen is van de bunder land, die hij onlangs kocht van Lenss Gobbelen, en bij
zijn hof voegde, vrij van schat aangezien het Horns leengoed is. Zegelaars: schepenbank en
de graaf.
R.A.L., Meer d’ Osen 31
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1403. 1487 mei 31
Willem van Vlodrop heer van Leuth en Dalenbroek, bevestigt ontvangst van 1150
rijnsguldens die hij geleend had aan Adolf graaf van Nassau voor betaling van Jan van
Montfort, Elbert van Eyll en Jan Hoen van den Broeck. (zie 1480 maart 28).
Schaesberg-Tannheim Urk. 203
1404. 1487 juni 8
Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond en drost van Montfort, namens de hertog van
Gelre, Willem van Vlodrop, heer van Dalenbroek en Leuth, Willem van Elmpt, heer van
Elmpt en de schepenen van Elmpt sluiten een overeenkomst over het gebruik van het
Elmpterwald.
Dalenbroek nr. 9
1405. 1487 juli 2
Arndt van Eyll, schout, en schepenen van Wetten, oorkonden dat Wessel van Loe, drost van
de Lymèrs, drie keer klacht heeft gedaan op roerend en onroerend bezit van wijlen Henric van
Honzeller aldaar wegens een vordering van 5000 overlandse rijnsguldens. Na procedure is
Wessel daarin geërfd en gegoed.
Wissen
1406. 1487 augustus 16
Scheiding en deling van de nagelaten goederen van Karle van Eyl, dochter van wijlen Joirden
en Elisabeth van Asselt, tussen 1) Derick van Eyll en 2) Sweder van Asselt, Johan van
Honzeler als man van Dina van Asselt, en Johan van Asselt. Medezegelaars o.a. Johan van
Eyl Tilmanszoon, Johan van Hambroick, Goessen van Honzeler en Sander Gruter.
Kasteel Rechteren regest 34
1407. 1487 augustus 23
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van der Loe en Ermgard, dochter van wijlen Willem
graaf van Limburg. Johan brengt in een pandschap op het ambt Zevenaar groot 5600
rijnsguldens en ziet af van verder erfenis tot de dood van Johan’s vader Wessel. Na diens
dood wordt de pandschap weer bij de boedel ingebracht of het daarvoor gekochte goed en
zullen rechtens delen in de boedel. Ermgard krijgt van haar broer Johan graaf van Limburg,
3000 overlandse rijnsguldens, waarvan 2000 over één jaar en i.p.v. de 1000 rest een rente van
50 ’s jaars uit kerspel en gerecht te Mülheim. Ermgard ziet af van verdere erfaanspraken. Als
graaf Johan kinderloos sterft, vervalt zijn erfenis aan zijn zusters Ermgard en Maria.
Zegelaars o.a. Vincent van Eyll, proost te Oldenzaal, Derick van der Horst, ridder, Willem
van der Horst, ridder Johan van Eyll Tilmanszoon.
Wissen
1408. 1487 october 1
Jhelis van Baixen, richter, Seger Kenten (?) en Henrick Ulman van verdere gemene
schepenen van Herten en Ool, oorkonden dat Jacop Wennen en Aleide, echtelieden, verkopen
uit huis en hof bij de Weydebussch, akkerland en verder bezit onder die dingbank, nl. gelegen
op de Graenen naast het Apotekerland, groot 2 bunder, 4 morgen beemden aan den Berge
naast Gaidert Mereels beemd, 1 bunder akker naast de beemden, 2 morgen akker op die
Byesslande naast Zeetze van Brede, 3½ bunder akker op Merhemmervelde, schietende op de
veldsteeg van Merhem naast het erf van Clompenmekers, 1 bunder land op de Meerhem
Scepswech naast erf van Johan Hillen, 4 bunder land op ten Velde naast des Apot(he)kerserf,
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2½ morgen land op de Ruremundsche Clege(?) aan de Schisthegge naast het kloosterland, 7
morgen beemden in de Nederbeemden, naast de Apothekersbeemd, een jaarrente van 6½
malder rogge uit het goed van Johan van Vijersen, losbaar binnen 4 jaar met 100 rijnsguldens
en verlopen pacht.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 22 verso
1409. 1487 october 1
Maximiliaan, rooms-koning, schrijft over het geschil tussen kapittel en abdis van Thorn en de
graaf van Horn aan Philips graaf van Nassau, drost te Stokkem, en Willem van Vlodrop,
ridder, erfvoogd van Roermond.
R.A.L., Thorn 18801 afschr.ca. 1575
1410. 1487 november 7
Herman (van Hessen), aartsbisschop van Keulen schrijft de stad Zutphen dat de stad Erkelenz
zijn voorspraak heeft ingeroepen inzake een schuld van 1528 rijnse guldens waarvoor
Erkelenz borg was op verzoek van Zutphen bij de stad Roermond, welke schuld Zutphen niet
betaalt.
Regesten brieven Zutphen nr. 679
1411. 1487 november 11
Jacob graaf II van Horn verkoopt wegens zijn grote schulden zijn landschap en graafschap,
steden en sloten aan zijn oom Vincent, graaf van Meurs.
R.A.L., Nederweert 9c, geïnsereerd in deductie van de prinses van Chimay
1412. 1487 (november 11)
Jacob graaf van Horn verpandt de landen van Horn en Weert aan zijn oom Vincent graaf van
Meurs voor 10.000 rijnsguldens, munten van Spiers.
Dülmen archief Croy, Horne, 1e lias
1413. 1487 november 24
Voor schepenen te Wessem en meier en gemene laten des dingbank te Panheel behorende in
den Passch, toebehorende het kapittel van St. Servaas Maastricht, en scholtis en gemene laten
der laatbank te ghen Neden te Baexem verkopen Rutt van den Eynde en Mechteld van
Kessell aan Heinric Kellner en Elisabeth, echtelieden, burgers van Roermond, een erfpacht
van 20 malder rogge gaande uit de hof te Oerle, genaamd Groet Ensenbroeck te Panheel,
onder de laatbank van St. Servaas, gaande uit 9 à 10 bunder bij de hof Kopkensveld onder de
laatbank tghen Neden en gaande uit de tienden te Kelpel en 2 kleine hoeven onder schepenen
van Wessem. Zegelaar namens de laatbank tgher Neden: Heynrick van Baixen.
R.A.L., Meer d’ Osen 12 en 12-13. In 1491 maart 19 door dezelfden aan dezelfde 12
goudguldens jaarrente op dezelfde onderpanden.
1414. 1487 december 5
Petrus van den Bynnen is Gaidert van Huyckelhoven, burger van Heinsberg, 24 rijnsguldens
schuldig in termijnen. Peter mag niet betalen nadat Gaidert in St. Jacob in Galicië is geweest
en daarvan bewijs heeft ingebracht.
G.A.R., Hoofdgerecht 310 fol. 22
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1415. 1487 of laten
De bisschop van Luik bevestigt de verpanding van de landen van Horn, Maasland, Weert,
Cortessem, de voogdij van Thorn en Itter door Jacob graaf van Horn aan diens oom Vincent
graaf van Meurs voor 15000 rijnsguldens. Jacob verklaart dat de verpanding blijvend is
indien hij aan Vintcent niet de jaarlijkse rente van 729 gulden wegens 12149 guldens geleend
geld kan betalen.
Dülmen archief Croy, Horne 1e lias
1416. 1488 januari 16
op sent anthonyusavent abbatis
De pater mater en priores en gemene convent van het klooster Maria Weide verklaren dat
Jhelys Kremers, burger van Roermond, en zijn echtgenote Guede aan hun dochter Katryn
Kremers, zuster, bij haar intrede een bruidsschat hebben meegegeven onder voorwaarden dat
noch Katryn Kremers noch het klooster aanspraken kunnen maken op hun nalatenschap.
Afschrift op papier, inv. nr. 98. Mariaweide Venlo
1417. 1488 februari 5
Voor schepenen van Thorn verkoopt Lenaert van Stocbroeck de jonge aan Johan Goltstein,
prior der kruisheren te Roermond, een jaarrente van 12 malder rogge uit 7 bunders in Thorner
Oe aan ghen Oeteren, belendende o.a. Pollartsland, de Joedendries.
R.A.L., Wetzlar 200 afschr. Henric van Kessel contra Rutger Pollart
1418. 1488 maart 23
Coenrairt Pyll, richter, Arnt Scroider en Leonart Stocke, schepenen van Vlodrop, oorkonden
dat Heyne Stock en Mette, echtelieden, met toestemming van hun vader Johan Stock,
verkopen uit een hof binnen Vlodrop, tussen erven van Ernke Scroider en Gaidert van
Nijvenhem, groot 2 morgen, en uit een land aan de Roerbrug, tussen land van de kinderen van
Lyske Wijnkens en Dydden van Glaitbecke, een jaarrente van 1 malder rogge Roermondse
maat aan Jenke Bartsen.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 28 verso
1419. 1488 april 15
Voor schepenen van Beegden verkoopt Johan Kampen aan Aretz Roeders een erfpacht van 2
malder uit 2 morgen op Beegderveld, waardoor men naar Horn gaat, uit een land bij de
Schuytenkleyff, een land op ghen Drinckaert in de Oe bij Schepperenland, losbaar met 31
rijnsguldens.
R.A.L., Wessem proces 1624
1420. 1488 april 25
Coenrairt Pyll, richter, en Johan Goessens, Thonys Tymmermans en gemene schepenen van
Linne oorkonden dat Thonys inghen Nuwestraat en Lysabeth, echtelieden, verkopen uit een
kamp, genaamd Eyenkamp, gelegen aan de straat naar Echt, tussen land van Otte van Oell en
Sylke Custers, een jaarrente van 1 malder rogge Roermondse maat aan Johannes Marien en
Lysabette Planen, echtelieden, losbaar met 17 rijnsguldens. Richter zegelt mede namens de
schepenen.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 29 verso
1421. 1488 mei 2
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Overlijdt Jacob (I) graaf van Horn, stichter van het Minderbroedersklooster te Weert, later
minderbroeder aldaar. Begraven voor het hoogaltaar in de kloosterkerk.
Wely p. 33
1422. 1488 mei 3
Voor Jhelis van Baixen, richter, Jannes Kannescirp en Seger Kremer van Bruggen, schepenen
van Herten en Ool, verklaren Heyne Planen en Thijs Planen, zijn “enecklyn”aan Steven
Kapen 32 rijnsguldens schuldig te zijn op Andreas aposteldag. Schuldenaren stellen als
onderpand 2 stukken land: ½ bunder bij de Zandkule en 2 morgen naast land van Arnt
Neutkens.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 30 verso
1423. 1488 mei 15
Voor schepenen van Roermond dragen Heyne Wennemeker, Meuwes Weetkens en Lyse,
Symon Melis en Aleyd, Yercken en Reegel Wennemekers en Gerairt Cluecker en Truyde van
Assell over aan Leonart Graiss en Lysabet Kedels hun rechten op 2 morgen land buiten
Zwartbroekpoort. Met retroacta 18-11-1487 en 1-12-1487.
Venner; charters 35
1424. 1488 mei 19
Vincent en Bernhard, graven van Meurs, verkopen aan Peter van Bocholtz en Johanna van
Friemersheim een jaarrente van 50 guldens ’s jaars.
Viersener Urkundenbuch 404
1425. 1488 mei 29
Frederik, markgraaf van Brandenburg etc. en Willem hertog van Gulik etc., oorkonden
bemiddeld te hebben tussen Jan (van Horn) bisschop van Luik en de stad Maastricht ter ener
en Everart van der Marck heer van Arenberg, de deken en het domkapittel van Luik en de
stad Luik en een bestand af te kondigen tot St. Jan de Doper. Indien Robert van der Marck
heer van Sedan het bestand niet volgt, zullen Everard en Luik hem niet helpen mogen.
Analecta Leodiensia p. 830-831
1426. 1488 mei 31
Burgemeesters, schepenen en gezworenen van de kerspels en dingbanken Wessem, Haelen,
Neer, Heythuysen, Beegden en Ophoven verklaren aan Johan Vinck Aerndtszoon en Marye
verkocht te hebben een rente van dertig Rijnse gulden.
Hoofdgerecht Roermond 108, procesnr. 190
1427. 1488 juli 13
Robert van der Marck, heer te Sedan etc., verklaart dat een minnelijke schikking is getroffen
over de restanten van een brandschatting die de onderdanen van Horn en Weert nog schuldig
zijn en die ten tijde van Willem van der Marck was afgedwongen door Ghijs van Canne. De
stad Luik keurt de schikking goed en zegelt mede.
Gem. arch. Weert 144
1428. 1488 september
De banken van Wessem, land van Weert en land van Horn verkopen een jaarrente van 30
rijnsguldens aan Johan Gaent en Jutte, echtelieden, burgers van Roermond, losbaar met 500.
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R.A.L., Arch. Bisdom; kapittel port 17
1429. 1488 oktober 1
op sunte Remeysdagh des heyligen bisschops ende confessoer
Johan Hagens, richter, en Willem van der Voert, Thijs Verlynden en Symon van Inckenvort,
schepenen der dingbank van Kessel en Helden, verklaren, dat Thijsken Heynkenssoen van
Stoct met toestemming van Trijncken, zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Maes van
Dekenshorst en Yde een grondrente van vier malder rogge, die Johan van Lyer en Agnees aan
de verkopers hebben overgedragen.
Bezegelaar: Johan Hagens.
Hoofdgerecht Roermond 494, procesnr. 3280
1430. 1488 october 3
Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, leenstadhouder van de hertog van
Gelre, en Henrich van Kessel en Lambrecht Pijll, leenmannen, oorkonden dat Willem van
Vlodrop, ridder, heer te Leuth en Dalenbroek, en Alfride van Herff, echtelieden verkocht
hebben aan Johan van Aabroick, prior van St. Petersberg te St. Odiliënberg van de orde van
het H. Graf, t.b.v. dat convent ¼ van de hof tgen Ouwen in Odiliënberg (op de grens van
O’berg en Montfort).
Publications XXVI p. 205-209
N.B.: Op dezelfde dag verkocht Willem van Vlodrop, erfvoogd, c.s. zijn ¼ van die hof aan
Johan van A, ter lossing van 200 rijnsguldens hoofdsom die Elisabeth van Haifften, vrouw
van wijlen Gerard van Vlodrop, beloofd heeft voor het zieleheil van Gerard.
1431. 1488 december 6
Gaidert van Kanne, richter, Seger Kremer en Heynrick Ulman, de apotheker, schepenen van
Herten en Ool oorkonden dat Sanna Poickens, begijn op de Nieuwenhof Roermond verkoopt
1 akkerland van 5 morgen in de Rosslaicke, schietende op de kamp van Peter Molle,
grenzende aan land van de Munsterabij van Roermond en aan Mettele Heesman, zoals Sanna
dat van haar moeder heeft verkregen, aan Thijs Kremers de Oude en Aleya van Vredenburch,
echtelieden.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 40 verso
1432. 1488
De stad en gemeente Wessem, Weert, Nederweert en dingbank Haelen verkopen een jaarrente
van 24 rijnsguldens aan Peter van Huerne en Maria, echtelieden, losbaar met 400.
R.A.L., Weert 137
1433. 1488
Bij de inname van Link door Everhard van der Marck worden gevangen genomen diens
tegenstanders de graaf van Horn, Raso van Waroux, schout van Luik, en Nicolaas
Cortenbach, hofmeester van de bisschop van Luik.
Chronicon Los p. 97
1434. 1489 januari 12
De stad Roermond schrijft de stad Zutphen met verzoek spoedig te antwoorden inzake de vete
van Rheinberg (Rynberge).
Regesten brieven Zutphen nr. 692
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1435. 1489 januari 16
Ulrich van Visschenych de jonge genaamd Belle wordt door zijn tante Styna, voogdes van
Belle, vrouwe van (Stevens) weerd beleend met Huis en heerlijkheid voogdij Belle, Guliks
leen.
Schaesberg-Tannheim 1247
1436. 1489 februari 5
Schepenen, naburen en kerspellieden van Heel verkopen aan Johan Hillen, burger van
Roermond, een stuk broek uit de gemeente met de dijkgraaf en landweer naast de hof van
Johan schietende langs de zijde richting Beegden.
Meer d’ Osen 8
1437. 1489 maart 29
Arnold Raetken Bormanssoen verkoop een jaarrente van 15 rijnsguldens uit de hof te
Ongerbruggen aan Ghijs Krenckens of de houder van de hoofdbrief verleden voor de leenheer
van Kessenich.
Namens koper zegelt Lenart van Stockbruyck.
R.A.L., Wetzlar 80
1438. 1489 juni 30
Johan van Gymnich, ridder, hofmeester, als bezitter van Huis Molant, beleent Johan ingen
Oill met de hof te Buchchel in het kerspel Wetten.
Aanw: leenmannen Johan van Drypt en Willem v. Boetseler.
Wissen
1439. 1489 juli 31
st. petrusavond ad vincula
Schepenen van Wankum attesteren dat Arnt van Wachtendonk, Karle Spede, Goirt Vincke,
Johan van Baerle en Goissen Spede van den Markoiff naast de hertog van Gelre de tiendheren
van Wankum zijn.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 11
1440. 1489 augustus 1
op sint petersdach ad vinculi
Ten overstaan van Derick van Oest, stadhouder namens Arent Schyncken, verklaren Graet
Goert, Wilken Reynks, Jan Coenen Koenenz en Gerart Lemmen, laten te Swalmen, dat Jan
Vinck, rector en pater van het klooster Maria Weide, enerzijds en Hanne te Wylre en zijn
zwager Coen Conen, als erfgenamen van Peter Koenen, anderzijds dat in het verleden Peter
Koenen en het klooster hebben geruild twee stukken land elk twee morgen groot. Het klooster
verwierf een perceel aan de Venloesche weg. Peter Koenen verwierf een perceel genaamd der
Hailwegh. De op deze percelen rustende lasten zijn niet in de ruil inbegrepen.
Origineel op papier, inv. nr. 162; afschrift op papier, inv. nr. 163. Mariaweide Venlo
1441. 1489 december 5
Jacob Roess, richter, en Derick Goetsens en Gerairt Melis, schepenen van Melick en
Herkenbosch, oorkonden dat Johan Kyepken en Yde, echtelieden, verkopen uit huis en hof te
Herkenbosch, naast het goed van Aleyde Kuebe; idem uit ½ bunder beemd achter het huis
naast het erf van jonker Willem van Elmpt en Gerard Slippen; idem uit 1 bunder land aan het
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Heystert tussen land van Coenraad Pijll en de gemeente, een jaarrente van 1 malder rogge aan
Sille van der Maze. Schepenen van Wassenberg zegelen.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 48 verso
1442. 1489 december 6 en later
Jan van Horn, bisschop van Luik, komende uit St. Truiden tracht de stad Luik tevergeefs in te
nemen. Na het mislukken slaagt hij er wel in de kastelen van Milhen en Seyne te bemachtigen
en na accoord de stad Maaseik.
Chronicon Los p. 102
1443. 1489
Vincent graaf van Meurs ontheft Willem graaf van Neuenahr van de verplichtingen die hij
met Jacob graaf van Horn is aangegaan.
Neuenahr 797 inv. Meurs 1600 D 554
1444. 1490
Testament van Johannes Dryvener, kanunnik H. Geest Roermond.
Bisschoppelijk Archief port. 56 II-1
1445. 1490 januari 20
Op sunte agnetenavont
Arnt van Kriekenbeck, leenheer, verklaart in aanwezigheid van Wilhem in gen Pass en Arnt
Gruter, geleende leenmannen van Reyner van Holthusen, ambtman van het land van
Krickenbeck, dat hij Peter van Ruwele heeft beleend met 18 morgen land, de plaats waar de
bergvrede stond en de schuur gelegen bij Runnyckhaven in het kerspel van Lobbroick, dat
Wilhem van Ruwell, zijn broer, had ontvangen van Henrick van Kriekenbeeck.
Origineel op perkament, inv. nr. 127. Het zegel van de oorkonder is verdwenen. Mariaweide,
Venlo
1446. 1490 januari 27
Ten overstaan van notaris Hermanus Gruter, deken van het concilie van Wassenberg, en de
getuigen Johannes Hoculis, priester, en Joannes Roemmercker en Joannes Merren, koralen,
sticht Joannes Dryvener, kanunnik van het kapittel van de H. Geest te Roermond, op een
nieuw altaar een beneficie ter ere van de heiligen Matthias, Dyonisius, Remigius en
Margaretha. Het presentatierecht behoort toe aan de bezitter van de Nyenhoff te Oesen onder
Heel.
Eenvoudig afschrift op papier, procesnr. 1038. Hof van Gelre te Venlo.
1447. 1490 april 10
Na de dood van Willem van der Marck is oorlog ontstaan tussen Johan van Horn, bisschop
van Luik, de stad Maastricht en andere steden van het land van Luik ter ener en Everart van
der Marck, heer van Aremberg, en diens zoons, Robert van der Marck, heer van Sedan, en de
zoons van wijlen Willem en de stad Luik. Op verzoek van de roomskoning, de koning van
Frankrijk, de aartsbisschop van Keulen en de hertog van Gulik bemiddelen Engelbert graaf
van Nassau, heer van Breda, en Frans van Busleiden, domproost van Luik namens de
roomskoning, 3 gezanten namens Frankrijk, 1 gezant namens Keulen en namens de hertog
van Gulik Goetschalck van Herne, heer van Alsdorp, seneschalk van Gulik, en Hendrik van
Hompesch, heer van Wickrath, maarschalk, ridders, Vincent graaf van Meurs namens de
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bisschop van Luik en Everard van Sayn graaf van Wittgenstein namens de partij Van der
Marck.
1. Over het feit van de dood van Willem van der Marck zullen de vorsten van Keulen en
Gulik en Engelbert van Nassau binnen 4 maanden uitspraak doen.
2. Over hetzelfde feit wat betreft de rol van de stad Maastricht daarin idem.
3. De bisschop van Luik schenkt pardon aan zijn tegenstanders. De staten van Luik en de
stad Maastricht zullen dat gestand houden.
4. Ieder kere terug naar ambt of functie die hij voordien bezat.
5. De inwoners van de stad Luik zullen de bisschop trouw betuigen.
6. De bisschop zal daarna één maand later de staten van Luik bijeenroepen die een
belasting t.b.v. het land zullen uitschrijven voor inlossing van pandschappen.
7. De bewijzen van verpanding moeten worden getoond aan de graaf van Meurs en de
graaf van Nassau.
8.
Jennot-le-Battard mag op het kasteel Longre de graaf van Horn en de heren van
Waroux en Cortembach nog in detentie houden totdat de bisschop met de partij Van der
Marck een vergelijk heeft gesloten.
9. De bisschop zal pardon geven aan de leden van het domkapittel.
10. De graaf van Nassau neemt in naam van de bisschop de stad Luik in bezit.
11. De troepen die de partij van der Marck in het land gehaald heeft, zullen vertrekken.
Zegelaars: Johan van Horn, bisschop van Luik, de drie staten van het land van Luik, de stad
Maastricht, Everard van der Marck heer van Aremberg, Robert van der Marck, heer van
Sedan, Everard Everardzoon van der Marck, Johan Willemszoon van der Marck, Willem
Willemszoon van der Marck en de stad Luik. Willem Willemszoon van der Marck is
buitenlands. De overige Van der Marck staan garant voor zijn zegeling. De bemiddelaars
zegelen mede.
Analecta Leodiensia p. 845-852
1448. 1490 na april 10
Johannot Bastardus, verwant van Willem van der Marck, wordt geruild tegen de gevangen
graaf van Horn die lange tijd in het kasteel Longhe gevangen heeft gezeten.
Chronicon Los p. 103
1449. 1490 april 13
Seetze Pyll, (richter), Willem van Gelijkt en Johan Goessens, schepenen te Linne oorkonden
dat Thonys Geraitz en Cornelia, echtelieden, verkopen uit huis en hof te Linne op een beemd
genaamd die Slaye, een jaarrente van 2 malder rogge Roermondse maat aan Jacop Scroiders
van Thorn en Bele, echtelieden, losbaar met 20 enkele overlandse rijnsguldens.
Hoofdgerecht Roermond 310 fol. 55
1450. 1490 mei 6
Johan van Eyll Swederszoon beleent na opdracht door Aelheit Grijs, schoonmoeder van Gelis
van Croick, en haar zoon Willem Grijs, priester, het Snoichssgoed in de voogdij Geldern aan
Frederik van Hülls van Raede.
Kasteel Rechteren regest, 355
1451. 1490 oktober 28
Getrudis van Goor, genaamd Schenk van Nydeggen verklaart dat voor haar laten in haar hof
te Eyck Simon Otten, burger van Venlo, van zijn echtgenote Peter Heytsdochter de hof te
Beterwerdt heeft verkregen als een kluppelleen.
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R.A.L., Venlo 2694
1452. 1490 november 17
Werner von dem Bongart, ridder, en Katharina van Tüschenbroich genaamd Eggerath,
echtelieden, verkopen hun zwager Reiner van Holthausen, ambtman te Krickenbeck, o.a.
Broeck te Beesel, Lichtenberg te Lottum, Witveld te Grubbenvorst en Winkel in Hinsbeck.
De goederen zijn afkomstig van Reiner van Holthausen en Isabella van Krickenbeck en
vererfd via Peter van Tüschenbroich genoemd Eggerath.
Heimatbuch Viersen 1994 p. 56
1453. 1491 januari 17
De stad Goch is de stichting t.b.v. armen, gedaan door Deric van Vloedrop, jaarlijks 15½
guldens schuldig.
Hansen, Goch p. 92
1454. 1491 mei 3
kruisvinding
Schepenen van Horst oorkonden dat de abdij van Averbode de tiend te Horst voor 16 jaren
heeft verpacht aan Gerard Spyckerman c.s.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 226
1455. 1491 mei 14
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Elmpt Willemszoon en Sophia Spies van
Büllesheim, dochter van Johan en Adelheid van Brempt. Johan brengt in de huizen en
heerlijkheden Elmpt en Burgau, de Haensomhof te Neer, renten in Echt, 8 morgen grasland te
Vlodrop en Herkenbosch, enz.
Johan hertrouwde later Elisa van Stammheim, dochter van Lutter en Katharina van der
Neersen. Uit dat huwelijk een zoon Johan van Elmpt. Elisa hertrouwde met Gerard van
Vlodrop, erfvoogd van Roermond, overl. 1544, uit welk huwelijk nog 7 kinderen.
Jaarboek HVR 1992 p. 166-167
1456. 1491 mei 16
Johan van Brempt is beleend met de Schafsdell tussen Brempt en (Nieder-)Krüchten als
Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 112 nr. 268
1457. 1491 (?) juni 16
Adolf graaf van Nassau en heer van Wiesbaden (stadhouder van Gelre en Zutphen) schrijft
Willem van Vlodrop, heer van Dalenbroek, over het Elmpterwald.
Dalenbroek nr. 10
1458. 1491 september 16
Johan van Loe verklaart dat graaf Johan te Limburg, heer te Broick, bij de
huwelijksvoorwaarden met diens zuster (Ermgard) had beloofd hem 3000 rijnsguldens in baar
of renten te betalen onder het stellen van borgen. Nóch kapitaal nóch rente is betaald. Beiden
zijn overeengekomen dat Sebastiaan graaf van Sayn, Derick Steck e.a. Johan 3000 + 300
rijnsguldens zullen betalen mede wegens onvoldoende kleding en sieraden voor de vrouw,
enz. enz.
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Wissen
1459. 1491 september 16
Overeenkomst tussen joffer Bele van Mersen, weduwe van Johan van Hertevelt en haar
kinderen Henrick, Dirck en Johan (van Hertevelt) met Karthuizers van Roermond inzake land
van wijlen Derick van Mersen. Arbiter: Willem van Vlodrop, ridder, heer te Dalenbroek en
Leut.
R.A.L., Karthuizers Roermond 142
1460. 1491 october 4
Derick van Oest, bastaard, richter, Johan Portgens, rentmeester, Geret Boetten en Willem
Reynkens, laten van Arnold Schenk, oorkonden dat Henrick van Freen, priester, pater van het
klooster op den Empsen te Roermond, en het convent, verkopen aan Johan van den Hoerugge
en Janna van Eyll, echtelieden, heer en vrouwe van Snegroide, de rente van 10½ malder
rogge ’s jaars die het klooster heft uit de hof te Wijlre in kerspel Swalmen. Zegelaars: richter
en Arnold Schenk.
Kasteel Rechteren regest 360
1461. 1491 november 7
Jan van Horn, bisschop van Luik, verklaart dat hij bijeenkomsten belegd heeft tussen Jacob
graaf van Horn, zijn broer, en hun oom Vincent graaf van Meurs over de wijze waarop Jacob
aan Vincent binnen 3 jaren 26.000 schuld moet aflossen. Indien Jacob dat niet kan, treedt het
koopcontract tussen Jacob en Vincent in werking. Beide partijen aanvaarden de
overeenkomst.
Dülmen, archief Croy Horne 1e lias
1462. 1491
Vincent, graaf van Meurs enz. en Bernhard, jonggraaf, heer te Rodenmachern, verklaren
Claes van Drachenfels, heer te Olbrück, 600 rijnsguldens schuldig te zijn en stellen als borgen
Hardtenrode van Wiltze, heer te Schudberg, en Frederik van Milburch, heer te Hamme.
Bongart nr. 489
1463. 1491
Het convent van St. Joost te Echt koopt land te Poll.
Guillon 375; koper Jos Habets 0,60
1464. 1492 maart 13
De hertog van Gulik vraagt de stad Keulen hulp tegen Bastyn 1), die Montfort bezet houdt.
Besschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 763
1) Sebastianus (een handlanger van Robert van der Marck?), kapitein (zie 25-4-1492)
1465. 1492 maart 21
(Karel) hertog van Gelre, komende uit Frankrijk, verblijft met een groot aantal ruiters bij het
gasthuis van Cathena in Luik op weg naar Gelre. (Jacob van) Croy en Robert van der Marck
vergezellen hem op die reis.
Chronicon Los p. 109
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1466. 1492 april 5
Voor schepenen der dingbank Pol verkoopt Henrick Vogels c.s. aan Michiel van Wessem een
erfpacht van 3 malder rogge uit 2 bunder land in Wessemerveld langs de Kerkweg wegens 60
Hornse postulaatsguldens hoofdsom.
R.A.L., Wetzlar 9A d.a. 1525
1467. 1492 april 25
Verdrag van vrede tussen Johan van Horn, bisschop van Luik, en de partij van de heren van
der Marck of van Arenberg. De vrede vindt echter nog niet algemeen weerklank, Sebastianus,
kapitein van Montfort, overvalt het dorp Gulpen.
Chronicon Los p. 109
1468. 1492 mei 5 (Donchéry)
Vrede tussen de huizen van Horn en Van der Marck en Arenberg en stad en landen van Luik
1. De Staten van Luik betalen aan partij van der Marck en Arenberg 50.000 rijnsguldens, te
betalen over 8 jaartermijnen.
2. Een scheidsgericht over geschillen.
3. De bisschop en de graaf van Horn zullen verdere acties staken en vragen de hertog van
Lotharingen en Vincent graaf van Meurs mede te zegelen.
4. Partij van der Marck zegelt; idem de Staten van Luik.
Onder de getuigen namens de ridderschap zijn o.a. Herman van Bronkhorsten en Batenburg,
heer van Stein, Willem van Vlodrop, heer van Leut en Dalenbroek, Adam de Kerkem, Claes
van der Donck, heer van (Ob)bicht
Analecta Leodiensia p. 852-861
Bormans: Ordonnances de la principauté de Liège, 1e serie, p. 771
De Ram o.c. blz. 852-861
1469. 1492 mei 5 (Maastricht)
Vrede gesloten te Donchery en bekrachtigd te Maastricht tussen de huizen van Horn en van
der Marck alias van Arenberg. Zegelaars o.a. Johan van Horn, bisschop van Luik, Jacob graaf
van Horn, Vincent graaf van Meurs, hun oom, Everhard van der Marck heer van Arenberg,
Robert van der Marck, heer van Sedan, Johan van der Marck, heer van Aigremont, Willem
van Egmond, heer van Haps en Boxmeer, Herman van Bronkhorst en Batenburg, heer van
Stein, Willem van Vlodrop heer van Leut en Dalenbroek en de steden ’s lands van Luik.
De Ram o.c. blz. 852-861
1470. 1492 juni 25
Willem van der Horst, ridder, en Belye (van Loe) echtelieden, geven hun (schoon)vader
Wessel van Loe kwijting voor 3000 overlandse rijnsguldens als bruidschat van Belye.
Zegelaars: Willem, Vincent van Eyll, proost te Oldenzaal, Willem van Aeswijn, maarschalk,
neven en zwagers.
Wissen
1471. 1492 november 17
Voor Johan van Oist, leenstadhouder van jonker Hendrik van Bronkhorst-Batenburg te
Gronsveld, en leenmannen aldaar verklaren personen aan Willem van Vlodrop, ridder, heer te
Leut, Dalenbroek en Ryckelt, ’s jaars 40 malder spelt uit goederen te Breust en Eckelrade, die
aan de heren van Ryckelt behoorden, schuldig te zijn.
Voor de richter Johan van Oist zegelt diens broer Heinric van Oist, leenman.
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Bongart nr. 496
1472. 1492
Testament van Johannes de Neomago, deken van de H. Geest Roermond.
Bisschoppelijk Archief port. 56 II-2
1473. 1493 januari 16
Vincent graaf van Meurs draagt zijn erflanden en pandschappen over aan de echtgenoot van
zijn kleindochter Margaretha van Meurs, dochter van zijn oudste zoon Frederik, Willem graaf
van Wied.
1. Graafschap Meurs, Krakau en Krefeld
2. Slot en land Brüggen en Venroide en Süchteln
3. Slot, stad en land Wassenberg
4. Slot, steden en landen van Born, Sittard en Susteren
5. Graafschap Horn en Weert, Kortessem en de voogdij over Thorn
6. De tol te Tiel
7. De renten te Kesssel, Krickenbeck (Meurse Pandschap)
8. Renten te Meilheym, Bacheym en Arwilre
Viersener Urkundenbuch 423
1474. 1493 januari 24
Willem hertog van Gulik en Berg begint met de inlossing van de Gulikse pandschappen die
Vincent graaf van Meurs geërfd of verworven had.
Viersener Urkundenbuch 424
Op 21-6-1494 werd slot, stad en ambt Brüggen aan de hertog van Gulik teruggegeven tegen
de verlaagde pandsom van 30.000 guldens.
1475. 1493 januari 24
Graaf Willem van Wied stelt zich onder de bescherming van hertog Willem van Gulik-Berg
en staat hem toe de heerlijkheid Brüggen tegen het verminderd bedrag van 25.000 gulden af
te lossen.
Corsten; Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 2002, Pfandschaften pag. 37
1476. 1493 februari
Voor schepenen van Antwerpen bekennen burgers dier stad, als gevolmachtigden van
Albrecht van Tackenhuyzen, ridder, en van jonker Lodewick van Wangen alsmede andere
burgers ten eigen behoeve ontvangen te hebben eene som van 15 Hornsche guldens als
gedeelte van de hem verschuldigde 6300 goudguldens van wege de ingezetenen van Over- en
Nederweert, die hiermede betaald waren.
Publications XXIX p. 151
1477. 1493 maart 26
Karel, hertog van Gelre etc., stelt Tilman van Velraide genaamd Meuytert, aan tot voogd te
Erkelenz wegens een vordering van Tilman op het voogdambt, vermeerderd de som eerder
geschoten door wijlen Henrick Middelman.
Meij; charters 85
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1478. 1493 april 11
Dirk van Baxen verklaart bij deling van de ouderlijke nalatenschap met zijn broers Hendrik,
Levell en Gelis te zijn overeengekomen dat Levell hem jaarlijks 23 malder rogge zal geven
uit diens goed te Oorle, Geneden en de tiend van Papenhoven. Levell zal daarvan 12 malder
leveren voor de fundatie van 3 missen per week door zijn moeder gedaan en de resterende 11
zijn losbaar met 110 enkele gouden rijnsguldens. Medezegelaars: de broers en neef Dirk
Pollart.
R.A.L., Fam. arch. Van Moorsel 124
1479. 1493 april 30
Herman van Bronkhorst-Batenburg, heer te Stein, en zijn zoon Diederik, verkopen een rente
van 100 gulden, losbaar met 2000, aan hun zwager/oom Willem van Vlodrop, heer te Leut,
losbaar na de dood van hun “moen”, gaande uit Rijckelt.
Bongart nr. 499
1480. 1493 mei 1
Na geschil tussen 1) Thijs van Kessel en 2) neven en nichten Van Merwijck, waaruit proces
ontstaan tussen Willem van Merwijck contra zijn oom Thijs van Kessel wegens
drostambt/ambtmanschap van ’s lands van Kessel van 1100 enkele rijnsguldens. Geschil is
voorgelegd aan Frederik Schellart van Obbendorp, heer te Schinnen, als overman, en namens
Thijs van Kessel: Johan van Dript, Ludolf van Velbrugge, Ingelbricht van Eyll en Dederich
Hyllen en namens Van Merwijck: Raebet van Duersdael, Johan Hyllen, Henrich van der
Kraecken en Thijs van Roermonde. Uitspraak: geen verdere processen op boete van 1000
rozennobels aan de nalatige partij, ⅓ voor de hertog, ⅓ de andere partij en ⅓ de arbiters. De
baten van de ambtsbrief zijn ¾ voor Thijs van Kessel en ¼ Thijs van Merwick c.s.. De brief
binnen 14 dagen inleveren te Roermond. Aandeel in de brief mag verkocht worden met recht
van voorkoop voor andere partij.
Coll. Belonje sub Grote Hegge Thorn
1481. 1493 september 4
Huwelijkse voorwaarden tussen Thijs van Loe, zoon van Wessel, en Elizabeth van Wilack,
oudste dochter van Aleff, ridder, erfhofmeester. Als Elisabeth 15 jaar oud is zullen Thijs en
zij zich binnen ½ jaar kerkelijk huwen en beslapen. Aleff geeft als bruidschat 2500 overlande
rijnsguldens en 500 bij de huwelijksvoltrekking om kleding en sieraden te kopen, waarmee
Elisabeth op ouderlijk versterf verder afziet. Wessel geeft slot en stad Holt, in pand van de
hertog van Kleef.
Wissen
1482. 1493 september 14
Adolf van Wilach, ridder, erfhofmeester, zegt Wessel van Loe, drost in de Lijmers, dat
Adolfs dochter Elisabeth binnen ½ jaar na haar 15e verjaardag zal trouwen met Wessel’s zoon
Thijs. Als bruidschat krijgt zij 2500 overlandse rijnsguldens en 500 rijnsguldens voor uitzet,
als de huwelijkstijd ongelegen komt dan betaalt Adolf 6% rente over 2500 rijnsguldens tot
maximaal 3 jaren. Bij niet doorgaan van het huwelijk zal Adolf 1000 guldens aan Wessel
betalen.
Wissen.
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1483. 1493 september 15
Aleid geb. van Honsseler en van Breidmar, weduwe, sluit overeenkomst met haar zwager
Wessel van Loe, ambtman in de Lijmers, over de nagelaten goederen van haar oom Henric
van Honsseler. Zij geeft over alle schuldbrieven van Henric.
Wissen
1484. 1493 september 20
Herman van Bronkhorst-Batenburg en zijn zoon Diederik doen tegen betaling van 1500
guldens t.b.v. Willem van Vlodrop (heer te Leut en Dalenbroek) afstand van hun rechten op
de heerlijkheid Ryckelt. Medezegelaars: Godschalk van Harve te Alstorp, landdrost, en
Henric van Hompesch, heer te Wickrath, maarschalk, en Johan van Harve, drost te
Geilenkirchen.
Bongart nr. 501
1485. 1493 october 4
Johan Goltsteyn, prior der kruisheren te Roermond, als testamentair-executeur van de vrouwe
van Sombreff, verklaart dat de erfpacht van 12 malder ten laste van Lenaert van Stockbroeck
(zie 1488 februari 5) losbaar is met 200 rijnsguldens. Getuigen o.a. Vullinck Pollart, schout te
Thorn.
R.A.L., Wetzlar 200 afschr.
1486. 1493 october 20
Betreffende een schatting over Gelre en Zutphen tot heffing van het losgeld voor Bernhard
jonggraaf van Meurs.
Regesten brieven Zutphen nr. 819
1487. 1493 october 22
Akte van verkoop door Johan van Myrlaer en Agnes van Odenkirchen, heer en vrouwe te
Millendonk, aan Heinrich Schümer en Beiltge te Gladbach van een jaarrente van 11 Keulse
gulden.
Venner; charters 136
1488. 1493 november 8
Robert van der Marck en van Arenberg en (zijn kapitein) Sebastiaan overvallen vanuit
Montfort opnieuw het dorp Gulpen.
Chronicon Los 110
1489. 1493 november 29
Arnolt de Wylde heer te Kessenich en zijn leenmannen oorkonden dat Gijsbert Crenckens
van Thorn beleend is met de hof tot Ungerbruggen die hij gekocht heeft.
R.A.L., Wetzlar 80 afschr.
1490. 1493
De partij van Arenberg, nu verbonden met de graaf van Horn, neemt de stad Sittard in.
Chronicon Los p. 110
1491. 1494 februari 7
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Level van Baexen verklaart de rente van 12 malder rogge die zijn moeder bestemde voor 3
missen per week in de kerk van Baexem, gaande uit onderpand in Brabant, welk onderpand
nu verkocht is, te vestigen uit zijn hoeve ’t Geneden. Hij bevestigt voorts een jaarrente van 4
malder uit dezelfde hoeve van één wekelijkse mis in die kerk te zijner intentie en 2 malder ’s
jaars voor de armen van Baexem. Medezegelaars zijn broers Hendrik, Gielis en Dirk van
Baexen.
R.A.L., familiearchief Van Moorsel 291
1492. 1494 april 5
Peter van Bouchoultz bevestigt aan Stijna, weduwe van Heinric van Meer, geboren te Belle,
vrouwe te (Stevens)weert, de ontvangst van schuldbetaling afkomstig van haar vader Eduard
voogd te Belle, ridder.
Schaesberg-Tannheim nr. 195
1493. 1494 juni
De graaf van Horn belegert het kasteel van Weert dat door de graaf van Meurs bezet wordt
gehouden.
Chronicon Los p. 110
1494. 1494 18 juni
Graaf Vincent van Meurs en (de man van zijn kleindochter) graaf Willem van Wied bieden
hertog Willem van Gulik-Berg aan afstand te doen van (de pandschappen van) Brüggen,
Wassenberg en Born.
Corsten; Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 2002, Pfandschaften pag. 37
1495. 1494 21 juni
Graaf Willem van Wied staat hertog Willem van Gulik-Berg toe het land Born (bij Sittard) af
te lossen (en te verkrijgen).
Corsten; Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 2002, Pfandschaften, pag. 38
1496. 1494 21 juni
Graaf Willem van Wied staat het land (pand) Brüggen en de heerlijkheid Wassenberg af aan
hertog Willem van Gulik-Berg.
Corsten; Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 2002, Pfandschaften, pag. 37
1497. 1494 augustus 23
Na de overdracht van het ambt Brüggen door Willem graaf van Wied (en Vincent graaf van
Meurs) aan Willem hertog van Gulik en Berg blijft Heinric van Hompesch, ridder, heer van
Wickrath, drost en ambtman omdat hij een vordering op het ambt heeft.
Viersener Urkundenbuch 434
1498. 1494 na october 28
Everhard, zoon van Everhard van der Marck alias van Arenberg, huwt met de dochter van de
graaf van Horn (Margaretha).
Chronicon Los p. 111
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1499. 1494
Stijna, weduwe van Heinric van Meer, ridder, erfvoogdes van Belle en vrouwe van
(Stevens)weert en Haps, verkoopt aan Peter van Boichoult 1/3 van de hof Groenau in het
kerspel Horst, land van Kessel, Kleefs leen, voor 500 Keulse guldens.
Schaesberg-Tannheim 814
1500. 1495 januari 10-16
Vincent graaf van Meurs verzet zich tegen de huldiging van de hertog van Gulik in zijn
voormalig pandschap Brüggen. De drost van Brüggen laat de brief van Vincent door de
stalknecht Jannetje terugbrengen.
Viersener Urkundenbuch 438-440
1501. 1495 mei 15
Akte van deling ten overstaan van scheidslieden tussen Bernt, Derick en Guidken van den
Hoen van de nalatenschap van hun ouders Johan van den Hoen en Luytte, en van de
nalatenschap van Hendrik van den Hoen en Hilleke.
Venner; charters 124
1502. 1495 juni 24
Huwelijkse voorwaarden tussen Engelbert Nytt van Birgel en Agnes van Lintzenich, dochter
van Johan en Maria van Goudenrath.
Tille II p. 5 RK Pastorie Dürboslar
1503. 1495 juli 1
woensdag na petrus en paulus
Gerit van Ghoire geeft Margriet Vyncken, vrouw van zijn leenman Goessen Spede, lijftocht
aan hof en erf te Oirlicke (ambt Krickenbeck).
Schaesberg-Krickenbeck nr. 135
1504. 1495 september 16
Wessel van den Loe, ambtman in de Lijmers, en zijn zoon Johan van den Loe sluiten
overeenkomst over de erfenis van Johan’s moeder Elisabeth van den Loe-Berenbroic. Wessel
zal zijn zoon ’s jaars 70 goudguldens, 110 malder rogge en 110 malder haver volgens maat
van Holten leveren tot aan de dood van Wessel. Indien Johan huwt met toestemming zijns
vaders dan wordt de rente verhoogd. De dingslieden Willem van der Horst, ridder,
erfmaarschalk, schoonzoon van Wessel, Wemar van Wijenhorst, zwager en neef, Derick van
Eyll, verwant.
Wissen
1505. 1495 december 5
Voor schepenen van de stad Wessem verklaren de gemeentenaren van buiten-Wessem, met
name Orlo, Kelpel en Elle dat het kapittel van Thorn een som heeft afgelost die de
buitenlieden hadden geleend (??) ten laste van de hoeve tger Hagen.
Wessem, schepenbank
1506. 1495 december 6
Rabet van Dorsdale, leenstadhouder van Horn, verklaart dat Jacop van Mersse enige weken
t.o.v. de leenmannen Heynrick Kellener en Gaidert Vogels is beleend met het goed te Ass c.a.
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R.A.L., Borchgrave d’ Altena 80
1507. 1495 december
Voor Rabeth van Dorsdael, leenstadhouder van Horn en de leenmannen verheft
HenrickVoegels van Poll het bundig leen genaamd de hof van Poll.
R.A.L., Wetzlar 9A
1508. 1495
Willem hertog van Gulik en andere duitse vorsten belegeren het kasteel van Montfort.
Chronicon Los p. 111-112
1509. 1496 januari 22
Johan van Vlodrop beleend met Huis te Elsum*, Heinsbergs leen, als rechtmatig erfgenaam.
Mannbuch Heinsberg p. 114 nr. 277
*Het huis Elsum was een leen van de mankamer van Wassenberg. Het bleef bij de verpanding
van Wassenberg in 1373 open huis voor de hertog van Brabant. Bij de verdeling in 1424
tussen de broers Johan van Heinsberg en Willem, graaf van Blankenheim, bij Johan van
Heinsberg. Na de overgang naar Gulik kwam Elsum weer onder de mankamer Wassenberg.
1510. 1496 februari 2
Werner van dem Bongart, ridder, is ambtman in Wassenberg namens de hertog van Gulik en
Berg.
Viersener Urkundenbuch 458
1511. 1496 februari 2
Willem, hertog van Gulik, zal Johan van den Bongard schadeloos houden wegens borg staan
bij de graaf van Wied en Meurs voor 15.000 gulden waarvoor de hertog de landen van
Brüggen, Wassenberg en Born verworven heeft.
Bongart nr. 509
1512. 1496 april 18
De gravin van Meurs wordt ontboden naar Brussel om de Maastollen in leen te ontvangen.
Neuenahr 828 Inv. Meurs 1600 D 554
1513. 1496 april 30
De erfgenamen van Joest van Meerssen verdelen zijn goederen
- zoon Jacop van Meerssen:
1. Huis te Grathem genaamd Bockynghen met vis- en Jachtrecht
2. de laten op de Rijt en de Koeweiden achter het Huis
3. de hof op ten Peel en de hof op de Rijt belast met 8 malder rogge ’s jaars t.b.v. missen voor
Joest van Meerssen
4. de hof te Ass met de laathof en een kleine laathof in het dorp Grathem
- Dierick van Baexen, gehuwd met dochter Barbara van Meerssen ontvangt:
1. de pacht van Groot Ensenbroeck groot 37 malder rogge
2. de hof Klein Ensenbroeck aan de windmolen
3. hof en tiend te Nederweert
- Goert Buyck, gehuwd met zijn dochter Henrica:
- hof aan ghen Broeck
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- hof te Lobberich
- het goed te Merum
Jacob krijgt ook nog krachtens beschikking zijns vaders 900 gulden uit goed in het land van
Wassenberg. Zegelaars: de verkrijgenden en de getuigen Dirk Pollart, Gielis van Baexen,
Lambrecht Pollart en Vullinck Pollart.
R.A.L. Borchgrave d’ Altena 28
1514. 1496 juni 1
Maximiliaan, rooms-koning, doet richter, schepenen en inwoners van Viersen in de rijksban
wegens het niet betalen van een vordering van 352 gulden aan Adolf graaf van Nassau. Die
van Viersen waren in dat proces 2 maal niet verschenen voor het Koninklijk kamergerecht.
Viersener Urkundenbuch 465
1515. 1496 juni 19
Overlijdt Everhard (van der Marck) van Arenberg, die geruime tijd voogd van de stad Luik
was.
Chronicon Los p. 112
1516. 1496 augustus 14
donderdag pridie assumptionis mariae virginis
Karel, hertog van Gelre, oorkondt dat prior en convent van de Kartuizers hem vertoogd
hebben lange tijd geleden van de (heer) van Ghoir 2/3 van de grote en kleine tiend in het
kerspel Helden hebben gekocht en van hertog Arnold de novaaltiend aldaar tegen 100 enkele
rijnsguldens éénmalig en 6 rijnsguldens ’s jaars in pand hebben genomen. Verder hebben zij
verworven de grote korentiend van Gerit van Broeckhuysen in het kerspel Broekhuizenvorst.
Bovendien hebben zij hertog Adolf op de novaaltiend van Helden en de novaaltiend van
Broekhuizenvorst nog 250 goudguldens geschoten. Oorkonder bevestigt de Kartuizers in dat
pandbezit. Indien de novaaltiend te Broekhuizenvorst meer beloopt dan 3 malder rogge ’s
jaars zullen zij de oorkonder daarvan mededeling doen. Aanwezig de raadsheren Willem van
Aeswijn, erfhofmeester, Albert van Lawick, kamerheer.
Deductie p. 94-95
1517. 1496 november 25
Huwelijkse voorwaarden tussen Maria, enig kind van Willem hertog van Gulik en Berg, en
Johan, zoon van Johan hertog van Kleef en graaf van Mark. Maria brengt in: o.a. stad en
kerspel Dülken en Süchteln en goederen in het hertogdom Berg tot een jaarinkomen van ±
2500 rijnsguldens.
Viersener Urkundenbuch 467
1518. 1496 november 29
st. andriesavond apostolis
De weduwe Fye van Wachtendonk en de gebroeders Johan en Karle Spede doen afstand van
het goed “der Bongart”in het gerecht Wankum en ontslaan het uit de leenband.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 197
1519. 1496 november 29
Steven van Zuylen van Nyeveld, ridder, heer te Broechusen, en Walrava van Broechusen,
echtelieden, en Agnes van Broechusen oorkonden dat hun vader Reyner heer van
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Broechusen, ridder, is overleden en zich nog niet verstaan hebben met hun moeder Ermgert
van Groesbeek, vrouwe te Broechusen over deling van de erfenis, doch zij geven haar
toestemming een visrecht genaamd Hudraey bij Kevelaer te verkopen.
Wissen
1520. 1496 1) december 29
donderdag na kerstmis
Karel, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën en rechten van ridders, knechten en
onderzaten van het land van Krickenbeck zoals zijn voorgangers die verleend hebben.
Schaesberg-Krickenbeck nr. 2
1) 1495 als kersttijd is toegepast
1521. 1496
Karel, hertog van Gelre, verbiedt geestelijken en kloosters vaste goederen te kopen.
Deductie p. 4
1522. 1496-1497
Worden door de abdis van Thorn beleend met de Grote Hegge aldaar de volgende
pretendenten:
a. Daem van Berchem, erfgenaam van Gerard Haeck en diens weduwe Catharina van
Ghoor
b. Alveras Haeck en Jude en Eva Haeck, gezusters
c. Arnt Cyllen Cyllenzoon als erfgenaam als boven
Na procedure wordt Gerhart van Hoeve namens zijn moeder Alveradis Haeck en tante Eva
(Haeck) definitief gevest.
Belonje, Grote Hegge p. 11-12
1523. 1497 februari 26
Willem hertog van Gulik en Berg en de steden Mönchengladbach en Dülken verkopen aan
Engebrecht van Brempt, ambtman te Straelen, een jaarrente van 50 overlandse guldens,
losbaar met 1000.
Viersener Urkundenbuch 469
1524. 1497 april 24
Johan van Goeyr, Danyel van Goeyr, Katherine van Goeyr, non in het vrouwenklooster te
Roermond, en Margarete van Goeyr delen de nalatenschap van hun ouders.
R.A. Gelderland, Cannenburg, inv. Nr. 742, regest 46
1525. 1497 juni
Johan van Harff wil bij afwezigheid van de leenstadhouder van Heinsberg beleend worden
met Huis en heerlijkheid Dalenbroek namens de kinderen van zijn zuster, de vrouwe van
Dalenbroek. Hij zal de eed nog doen. Tevens heeft Johan het beslag opgeheven dat de
weduwe van Johan van Lieck op huis en heerlijkheid gelegd had.
Mannbuch Heinsberg p. 115 nr. 284
1526. 1497 juni 12
Manndach post barnabe apostell
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Wolter Semans en Sophia, weduwe van Wolter van Asselt, later weduwe van Arnt van der
Kollick, verklaren dat Henric Balderic en Willem Balderic, gebroeders, en Johan van Eyl
Swederzoon getuigd hebben dat Sweder Balderic en Agnes Elverveld, hun ouders, na koop
van Semans goed in de voogdij Geldern, aan Wolter van Asselt en Sophia voorn. 100 keurm.
Rijnsguldens schuldig bleven en daarvoor 5 keurm. Rijnsguldens rente betaalden. Wijlen
Willem van Plettenberg als man van Agnes Elverveld betaalde die rente. Sophia heeft
vruchtgebruik van de rente.
Coll. Belonje, sub Grote Hegge Thorn
1527. 1497 october 21
De magistraat van Keulen beraadslaagt over de mededeling van de raad van de hertog van
Gulik-Berg dat schade wordt aangericht door Franse troepen die in het land Gelre liggen. Er
komen nog meer troepen. De hertog vraagt of de stad hem zal steunen als hij verzet tegen de
Fransen pleegt.
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 797
1528. 1497 december 15
De hertog van Kleef maakt t.b.v. Wessel van den Loe diens Huis c.a. Wissen allodiaal en tot
een hoge heerlijkheid zonder schat, last of gebod en bevrijdt het uit de jurisdictie Weeze met
hoofdlering op de schepenen te Weeze; de heerlijkheid zelve wordt Kleefs leen, te
verheergewaden met 15 goudguldens. De grenzen worden bepaald. Getuigen: Adolf van
Wylick, ridder, erfhofmeester, Deric van Bronkhorst-Batenburg, landdrost van Kleef, Elbert
van Hoenpel, hofmeester.
Wissen
1529. 1497-1498
Proces voor Reichskammergericht (te Spiers?) tussen 1) aanlegger Vincent graaf van Meurs
en Saarwerden contra 2) zijn schoonzoon graaf Willem van Wied en Meurs, heer te Isenburg,
ambtman te Andernach. Willem van Wied komt afspraken niet na en heeft de Meurse
pandschappen Brüggen, Dülken, Venrath, (Rhein)dahlen, Süchteln, Wassenberg, Born,
Sittard en Susteren overgedaan aan de hertog van Gulik. Overeengekomen was dat Willem de
schulden van Vincent zou betalen na overdracht van de pandschappen en de eigen goederen
van Vincent en daarenboven jaarlijks uitkeren 800 rijnsguldens, 2 voeder wijn, 10 malder
tarwe, 30 malder rogge, 20 malder gerst, 40 malder haver en wild, varkens en hoeders.
Reichskammergericht, Teil 6 M 1265
1530. 1498 maart 25
Johan Planen en vrouw verkopen (voor schepenen van Herten) aan Herman Bartscherre en
vrouw (recht van inkomsten gedurende) 2½ week van het veer te Ool.
Dalenbroek nr. 777
1531. 1498 september 21
Schepenen van Haelen verklaren dat Jacob Fluyss en Dirk Fluyss en hun echtgenoten
verkopen aan Henrick Vogels, schout van Maasland, hun molen te Halen, waaruit gaan 14
malder rogge ’s jaars voor Daem Vogels, 4 malder t.b.v. Goert Vogels, voor 100 rijnsguldens.
R.A. Luik, Chambre des Comptes 991
1532. 1498 september 22
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De hertog van Gulik verzoekt de stad Keulen volgens het verdrag tussen Gulik, de
aartsbisschop van Keulen en de stad Keulen, hem 1000 man voetvolk ter ondersteuning te
zenden.
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 802
1533. 1498 september 29
Op sinte Michaelsdagh archangel
Karel, hertog van Gelre etc., oorkondt dat Thijs van Kessel, wegens de slechte toestand van
zijn watermolen, te Kessel een windmolen mag bouwen; tot grotere zekerheid zal hij er een
rosmolen bij maken, en de inwoners van Kessel wordt verboden ergens anders te laten malen;
de molen dient binnen het jaar opgericht te zijn en hiervan moet een cijns van een schild
betaalt worden.
18e eeuws afschrift op papier, inv. Nr. 2 Waegemans RAL
1534. 1498 october 13
Jacob graaf van Horn enz. oorkondt met zijn zwager Willem graaf van Wied
overeengekomen te zijn hun gezamenlijke zwager Willem graaf van Neuenahr slot, stad en
heerlijkheid Weert over te dragen. Slot, stad en heerlijkheid zijn door Neuenahr bestuurd en
na diens dood door Jacobs nicht Walburga gravin van Manderscheid en Neuenahr, die echter
het goed op wens van Jacob aan Johan van Horn, bisschop van Luik, heeft overgedragen.
Jacob heeft geen vorderingen meer op Walburga.
Dülmen, archief Croy M III-1
1535. 1498 december 8
Voor schepenen van Thorn verkoopt Claer Mutersoen van Horn aan Claes van Laer, priester,
kapelaan in de kerk van Thorn, rector van het altaar van Petrus en Paulus, een erfrente van 13
vat rogge Maaseiker maat uit 4 bunder te Haerle; de rector ontvangt 9 vat, de schoolmeester 2
vat voor het zingen en orgelspelen en 2 voor de kosten voor orgelblazen.
R.A.L., Thorn 19207; afschr.
1536. 1498 december 13
Voor schepenen van Neer geeft de abdis van Munsterbilzen een bunder land in erfpacht aan
Wouter Timmermans.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1018
1537. 1498
Johan van Hoerne, bisschop van Luik, en Jacob graaf van Horne benoemen Peter van Horne
tot bode van de dorpen Heythuysen en Roggel na lossing van dat ambt door Peter aan
Mattheis N. met 200 gulden brabants.
Leenhof Horn
1538. 1498.
Rooms-koning Maximiliaan doet een inval in het hertogdom Gelre.
Chronicon Los p. 114
1539. 1499 maart 12
Op sente Gregoriusdach des heiligen leeres ind confessoers
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Zietz van Herkenboss, richter, Heyn ter Maessen, Henrick van den Brueck en de gemene
schepenen van Beesel, verklaren dat Luyoff Ruyssen en Jen aan de kruisheren een grondrente
van een malder rogge hebben overgedragen ten laste van twee percelen waarvan er een
gelegen is te Offenbeke in het kerspel Beesel.
Bezegelaar: Zietz van Herkenboss, richter.
Kruisheren Venlo, grosse op perkament, inv. nr. 119, met het zegel van Zietz van
Herkenboss.
1540. 1499 juni 11
Karel, hertog van Gelre, schrijft de stad Zutphen om afgevaardigden te zenden naar
Herkenbosch bij Roermond om samen met die van Nijmegen en Arnhem en zijn neef
Frederik heer van Bronkhorst enerzijds en de raden van de hertogen van Kleef en Berg over
een zoen te onderhandelen.
Regesten brieven Zutphen nr. 963
1541. 1499 juli 3
Voor stadhouder en leenheer van de laathof van Wyergriet, met toestemming van jonker
Geert van Goor, heer van Wylliore, en de laten van die hof verkopen Geert van Goor en
Philippe, echtelieden, aan mr. Johan van Eynatten, doctor, beide rechten, proost van St.
Servaas Maastricht, raad van rooms koning Maximiliaan diverse goederen te Itteren.
R.A.L., De Geloes 113
1542. 1499 juli 24
Walburga van Neuenahr, gemalin van Willem, graaf van Neuenahr verpandt voor 4000
gulden hoofdsom een jaarrente van 200 uit haar tollen op de Maas met recht van inlossing
tegen de hoofdsom.
Neuenahr 833 inv. Meurs 1600 D 554
1543. 1499 augustus 31
Joest Buyck genaamd van Meerssen zal aan de erfgenamen van zijn oom Jacob van Meerssen
gedurende 10 jaar 15 goudguldens ’s jaars betalen ter bijlegging van een geschil tussen hem
en Jacob van Meerssen en diens vrouw Margaretha van Erp, tijdens welk geschil Jacob is
komen te overlijden (doodslag?). Zijn vader Goert Buyck stelt de hof tghen Buyck als
onderpand.
Zegelaar: Goert Buyck
R.A.L., Borchgrave d’ Altena 29
1544. 1499 september 2
op maenendach post Egidii abbatis
Burgemeesters, schepenen en raad van Venlo namens het Sint Jacobsgasthuis en Arnt Vinck
en Jan van Berongen namens Claes Walbergen verklaren, dat zij de goederen die het gasthuis
en Claes Walbergen lange tijd tesamen te Blerick bezeten hebben, namelijk de alden Reraey
en de nyen Reraey, verdeeld hebben. Het Sint Jacobsgasthuis krijgt de alde Reraey alsmede
percelen opten Stryck, achter den Kamp, achter Kessels buschken, op gen Hillixraede, op
Hoeffskamp, in den Eygelsbossch, in den Kaelbroeck en de helft van de zandberg. Claes
Walbergen en zijn echtgenote Lutgard ontvangen de nyen Reraede.
Hoofdgerecht Roermond 483, procesnr. 3051
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1545. 1499 september 7
in profesto nativitatis virginis gloriose
Prior en het convent der regulier kanunniken van het Sint Hieronimusklooster te Roermond
verklaren dat zij aan de kruisheren een grondrente van vijf Rijnse gulden hebben verkocht.
Kruisheren Venlo, afschrift op papier in inv. nr. 214, f. 149-149v.
1546. 1499 november 4
Danyell van Goor en Elisabeth van Oy verkopen aan Alert Hackfort de “Dijkse tiend”in het
kerspel van Bemmel in Overbetuwe, zoals Reyner heer te Oy, ridder, (schoon-resp. vader) die
bezat.
Bevestigt verkoop: Gerard heer te Oy, zwager/broer.
R.A.L., AW 1986
1547. 1499
Robert van der Marck van Arenberg, kapitein van de koning van Frankrijk, trekt met een
groot getal Franse troepen over de Maas naar Gelre. Hij krijgt tijdelijk onderdak in de
voorsteden van Luik. Robert keert in juni terug. Men stelt voor hem 10.000 rijnsguldens te
geven voor inlossing van de pandsom op Stokkem. De hertog van Gelre trekt later via de
Ardennen naar Frankrijk om de koning te spreken.
Chronicon Los p. 115
1548. vóór 1500
Afschrift van een cartularium in perkament van het (Roermondse begijnhof de) Nieuwenhof,
15e eeuws
Guillon 78; koper stad Roermond 20 gulden.
1549. vóór 1500
Cartularium op papier van het kapittel van Odiliënberg, later kapittel van de H. Geest te
Roermond.
Guillon 78; koper stad Roermond 20 gulden
1550. 1500 januari 6
Peter int Wijnhuys van Momffort en vrouw verkopen aan Johan van Aldenhoven (voor
schepenen van Herten)(recht van inkomsten gedurende)2½ week van het veer te Ool.
Dalenbroek nr. 778
1551. 1500 maart 17
De schepenen van Roermond schrijven onder het zegel van schepenmeester Gadert Heesmans
aan de schepenen van Goch hoe in Roermond in rechte gehandeld wordt bij het uitwinnen
van onderpand tijdens het jaargeding.
Versl. en mededel. Bronnen van het oud vaderlandse recht, nieuwe reeks, dl. 8 p. 74-75
1552. 1500 april 17
vrijdag na witte donderdag
Johan Pollart wordt beleend met de hof te Hamme onder Melick, Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 130 nr. 126
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1553. 1500 mei 25
Eva, dochter te Isenburg, (abdis) van Thorn, haar leenstadhouder Daniel van Nuynhem en de
leenmannen Dirk Pollart, Jacob Kalen, priester, kapelaan te Thorn enz. oorkonden dat Gherit
van den Hove, meier te Thorn, en Alveraet Hacx, zijn moeder, als ergenamen van Huis en hof
genaamd “die alde Hegge” verkopen aan Anthonis Kolen, kamerling van de bisschop van
Luik, en Elisabeth, echtelieden, 48 gouden rijnsguldens ten laste van genoemd Huis. Het Huis
is reeds belast t.b.v. Katrijn van Goor, weduwe van Gherit Hacx.
R.A.L., Wetzlar 39
1554. 1500 juni 2
Schepenen van Thorn verklaren dat Gherit van den Hoeve (meier van Thorn) en zijn moeder
Alveradis Haex als erfgenamen van die alde Hegge in Thorn aan Anthonis Koelen, kamerling
van de bisschop van Luik, en Elisabeth, echtelieden verkopen 10 gouden rijnsguldens ten
laste van 4 bunder land en bos te Santvort onder de laatbank van St. Servaas te Panheel en
onder schepenen voornoemd.
R.A.L., Thorn 789
1555. 1500 juli 2
Willem van Wied, pretendent graaf van Meurs, neemt stad en land Krefeld en burcht Krakau
met geweld in van zijn oom Oswald graaf van dem Berge. Krakau wordt na 4 weken beleg
door Bernard graaf van Meurs ingenomen. Bernard overlijdt in juli 1501 te Nijmegen. Karel
hertog van Gelre neemt vervolgens Krefeld en Krakau in.
Krefeld p. 51-52
1556. 1500 augustus 29
Meier, schout en schepenen van Thorn attesteren op verzoek van Johan van Nuys in zijn
geschil met Andries Gobbelsoen dat laatstgenoemde het testament van Johan Strick van
Nuynhem heeft getoond om met het schepenzegel te zegelen doch schepenen hebben
geweigerd omdat daarin vermeld was dat Johan Strick land van Ghijsbrecht Crenkens t.o.v.
schepenen van Thorn had verkregen, hetgeen niet juist is omdat zulks voor de rentmeester
van het kapittel was geschied.
R.A.L., Thorn 3340
1557. 1500 september 2
Philips, aartshertog van Oostenrijk, geeft volmacht aan Johan van Palandt om de
leenverheffing van de tol op de Maas t.b.v. Walburga van Manderscheid van graaf Cuno van
Manderscheid in ontvangst te nemen.
Neuenahr 834, inv. Meurs 1600 D 554
1558. 1500 ná september 2
Philips, aartshertog van Oostenrijk, beleent Walburga van Neuenahr met de tol op de Maas.
Neuenahr 835, inv. Meurs 1600 D 554
1559. 1500 october 27
op sint simon ind judenavondt apostelen
(Karel, hertog van Gelre) staat de ingezetenen van Kessel en Helden toe uit hun gemeente 50
morgen te ontginnen tot bouwland. Oorkonder behoudt tiendrecht, tijns en gewerf te betalen
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aan de rentmeester van Kessel. Dit recht wordt de ingezetenen verleend wegens geleden
schade van de warande van wijlen Thijs van Merwijck, ambtman van Kessel.
Deductie p. 96-97
1560. 1500 december 8
Overlijdt Jacob II graaf van Horn, begraven voor het hoogaltaar van de Minderbroeders te
Weert in het graf van zijn vader graaf Jacob I.
Wely p. 64
1561. 1500
De executeurs van het testament van Cristina van Meer schenken 60 goudguldens hoofdsom
voor een wekelijkse mis in de kerk van Weert, of bij moeilijkheden in de kapel van het St.
Hieronymusklooster te Roermond.
Habets, Hieronymus p. 320
1562. 1500
Overeenkomst tussen Johan graaf van Horn en Cornelis van Boedberg waarbij de vroeger aan
Herman van Boedberg verleende erfrente van 18 rijnsguldens t.l.v. het Maasland tot 15
rijnsguldens wordt verlaagd.
Haag 3486
1563. 1500
Anna gravin van Wied ziet af van alle graafschappen en heerlijkheden.
Neuenahr 836 inv. Meurs 1600 D 554
1564. 1500
Rudolf van Langen reformeert de Domschool van Münster in moderne zin. Nieuwe docenten
worden benoemd zoals rector Tiemann Kemener uit Werne. Belangrijker is de pas 20-jarige
conrector Johan Murmellius uit Roermond. In 1512 voerde men Grieks als leervak in. De
school groeide tot 300 à 400 leerlingen. Uit alle landen, Oost- en Zuid-Duitsland stroomden
leerlingen toe. Murmellius ging over naar de scholen van de Martinus- en Ludgerstiften in
Münster doch keerde later terug naar de Domschool (1512). In 1513 ging M. uit Münster
weg.
Herman Rothert; Westfälische Geschichte Band II, Gütersloh, Bertelsmann, 1950, p. 302-303
1565. 1500-c.1690
Leenregister van het leenhof Stevensweert.
Guillon 35; koper Bloemendaal f. 9,25
1566. 1501 januari 16
st.antoniusavond
Dederich van Ba(e)xem wordt beleend met (een deel van) het Huis Hall, Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 130 nr. 134
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1567. 1501 juni 8
De stad Roermond schrijft aan de stad Zutphen te willen bewerken dat hun raadsvriend
Dederick Hillen en diens zwager Dederick Roffert de vordering van wijlen hun zuster, vrouw
van Gerairt Schymmelpenninck, kunnen innen.
Regesten brieven Zutphen nr. 1198
1568. 1501 augustus 7
Johan Paell, doctor, proost, en Henric van Enze genaamd Snydewynt, maarschalk, raden van
de hertog van Gelre schrijven aan ambtlieden, burgemeester en raad van Kempen over Johan
van Balveren en andere burgers van Kempen. De hertog heeft terzake aan Nijmegen
geschreven.
Hanzen; Kempen blz. 68
1569. 1501 october 5
Het leenhof van Horn beleent Werner van Palant zoon te Breidenbent met vier bundig lenen
en een kluppelleen, die eerder van Aert van Goor Danielszoon waren.
Keverberg, ongeordend nr. 12
1570. 1501 october 15
De stad Roermond zendt de stad Zutphen afschrift van een grief van heden aan de hertog van
Gelre over de inval van een krijgsbende in het land van Horn door Arnt van Mauwel genaamd
Menthen, drost van Montfort, op uitdrukkelijk bevel van Ropprecht van der Marck graaf van
Arenberg. Arnt heeft Roermond gevraagd deswege bij Ropprecht te protesteren.
Regesten brieven Zutphen nrs. 1260-1263
1571. 1501 october 20-22
Briefwisseling met de bisschop van Luik en de stad Roermond inzake de inval in het land van
Horn vermeld 1501 october 15.
Regesten brieven Zutphen nrs. 1266, 1268-1269.
1572. 1501 november 1 – december 21
De hertog van Gulik legt beslag wegens ongehoorzaamheid op voogdij en Huis te Neersen en
verklaart het na procedure voor de mankamer van Heinsberg vervallen aan de heer.
Mannbuch Heinsberg p. 117-118 nr. 296
1573. 1501 november 3
op synt hubrechtsdaich
Johan Hoen uyttten Broick, leenheer van Dieteren, beleent de kruisheren van Roermond met
de molen c.a. te Dieteren. Sterfman is Peter N. verheergewaad met 1 pond oude zwarte
tournooisen. Voortaan moet verheergewaad worden met een ¼ stok stokvis van 25 vissen.
Voor de leenheer en diens vrouw zullen de kruisheren een jaargetijde doen op O.L. Vrouwe
Geboorte.
Leenmannen present: Heynrick Salden, priester, en Johan Munnik.
Kruisheren Roermond p. 519-520
1574. 1501 december 14
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob (jong-)graaf van Horn en Margaretha van Croy.
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Neuenahr 838, inv. Meurs 1600 D 554
1575. 1501
Jacob III graaf van Horn, huwt 1501 met Margaretha van Croy, overl. 1514, dochter van
Filips, overl. 1482, heer van Sempy en Quiévrain, sedert 1473 graaf van Chimay, en van
Walburga van Meurs Vincentdochter. De zuster van Margaretha, Catherina van Croy, overl.
1544, huwde in 1490 Robert II van der Marck, heer van Sedan, overl. 1536. Hun oudere broer
Charles, graaf, sedert 1486 prins (vorst) van Chimay, overl. 1527, huwde 1495 Louise d’
Albret, overl. 1531.
Annalen Hist. Vereins für den Niederrhein 1977 p. 113
1576. 1501
De bezetting van het kasteel Montfort uit het hertogdom Gelre verwoest en plundert de stad
Weert.
Chronicon Los p. 117
1577. z.d. 1501?
Philips (Henri’sz.), hertog van Aarschot, heer van Croy, kwitteert betaling van 5050 gulden
wegens (huwelijkse voorwaarden) van Margaretha van Croy, gravin van Horn.
Neuenahr 839 inv. Meurs 1600 D 554
1578. 1501-1536
Hendrik van Balderick genaamd Barick Zwederzoon is in 1503 al gehuwd met Eva van Brey,
dochter van Peter Sietszoon van Brey en Ermgart Roosen. Eva was eerder weduwe van
Emond van Baerle tot Geveren en had daarbij diverse kinderen. Zij is dood 1510. Hendrik is
in 1501 en 1505 stadhouder der lenen van Thorn en in 1511 Horns leenman en overleden
mogelijk in 1536. Uit dit huwelijk:
- Agnes, non in O.L.V. Munster te Roermond, in 1542-1559 abdis aldaar.
- Ermgard, huwt jonker Willem van Honnepell genaamd van der Impell, zoon van Willem
en Elisabeth van Camphuysen. Hij is in 1529 voogd en richter in Geldern. Ermgard overleden
1547.
- Anna
- Zweder
Belonje; Grote Hegge
1579. 1502 mei 9
Philips (van Bourgondië), hertog van Brabant, als leenhof van Brabant, machtigt Arnt van
Hoerne, heer van Gaasbeek, diens leengoederen te belasten met 1000 ll ’s jaars t.b.v. het
huwelijk van Arnds’s dochter Margaretha met Rychard van Merode, heer van Pietersem.
Grauwels III nr. 2105
1580. 1502 mei 25
Overeenkomst tussen Hendrik, Jan en Karel Spede, gebroeders, ter ener, en Egbert van
Holtmoelen en echtgenote, ter anderen, inzake getransfigeerde huwelijksvoorwaarden en een
erfrente (of hoofdsom?) van 600 guldens ten laste van Huis Warrenberg (de transfix is
verloren).
R.A.L., Keverberg 589
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1581. 1502 october 27
Johan van Eyll en Elyzabeth van Goer, heer en vrouwe van Geysteren, doen afstand van hun
lijfgewinrecht op een grondrente van 4 malder rogge uit een perceel in de heerlijkheid klein
Oirlo.
Kruisheren Venlo 133
1582. 1502 (datum?)
op onses leyfferfrouwe cruytwyonghedaich
Johan Hoen van den Broeck, leenheer van Dieteren, beleent in aanwezigheid van de
leenmannen Heinric Salden, priester, en Johan Munnix de kruisheren van Roermond,
waarvoor als sterfman optreedt Willem Goldstein, met de hof zo der Beick te Dieteren,
verheergewaad met 15 goudguldens, idem de molen te Dieteren, verheergewaad met 1 ll oude
zwarte tournooisen. De verheergewade van 15 goudguldens wordt gereduceerd tot 1
goudgulden en ¼ stok stokvis met 25 vissen. De kruisheren zullen voor de leenheer een
jaargetijde doen op Quatertemperdag.
Kruisheren Roermond 520-521
1583. 1502
Werner von Palant
sedert 1502 pandheer van ambt Wassenberg
is bevriend met Johannes Murmellius, professor te Deventer
Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1998
1584. 1502
Na de dood van de domproost van Luik, titulair bisschop van Bysuntinus, wordt de zoon
(Jan) van de graaf van Horn tot domproost voorgedragen en gekozen.
Chronicon Los p. 117
1585. 1503 januari 5 (Brussel)
Philips, aartshertog, hertog van Bourgondië, benoemt Jacob III, graaf van Horn tot zijn
kanselier.
Dülmen, archief Croy M III-1
1586. 1503 januari 15
Jacop Roeffs, richter, Derick Clars en Arnt Clais en de gemene schepenen der dingbank van
Melick en Herkenbosch oorkonden dat Derrick Roffart aan de kruisheren van Roermond een
jaarrente van 1 oud Frans schild schuldig is t.b.v. het jaargetijde van Derrick Roffen en diens
vrouw Marie Hillen, gerekend op 1½ keurvorstelijke gouden rijnsgulden, gaande uit 4
morgen beemd te Melick in Hepproeye, belend door Arnt Neutkens te Hamme-waarts, en
Goessen van Dulken genaamd Vleysschouwersbeemd. Bij gebrek van schependomszegel
zegelen schepenen der stad Wassenberg.
Kruisheren Roermond p. 279-280
1587. 1503 mei 27
Saterdagh post ascensionis domini
Kaerll (hertog van Gelre) stelt Sweder van Parloo tot voogd in de voogdij Geldern.
Coll. Belonje sub. Grote Hegge Thorn
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1588. 1503 juli 6
Johan van Vlodrop, heer te Elsum, doet t.b.v. zijn dochter Gertrudis afstand van Huis, hof en
heerlijkheid Elsum in het land van Wassenberg, Heinsbergs leen. Gertrudis stelt haar vader
als momber op dit leen.
Mannbuch Heinsberg p. 120 nr. 308
1589. 1503 december 7
Jan van Horn, bisschop van Luik, keurt de huwelijkse voorwaarden tussen Margaretha,
Arndsdochter van Horn, en Rychard van Merode, heer van Pietersem, goed.
Grauwels III nr. 2107-2108
1590. 1503
Gaedert Maes Luckenzoon ontvangt de molen te Offenbeek, kerspel Beesel, in erfpacht (=
leen) van de momber van jonker Otto van Holtmolen.
R.A.L., Hof van Gelre, processen 1676
1591. 1504 januari 10
Maximiliaan van Horn, burggraaf van Berghen, bekrachtigt de overeenkomst van 1503
december 7, (regest nr. 1589)
Grauwels III nr. 2109
1592. 1504 februari 1
Johan graaf van Meurs en Saarwerden, heer te Baar, beleent Willem Balderic met:
1. Huismansgoed in de voogdij Geldern in kerspel Aldekerk.
2. 4 morgen bij land van Johan van Eyll
3. 4 morgen gen-Weyenburg
4. enz. enz.
Verheergewaad als pandig Meurs leen met 15 enkele guldens.
Coll. Belonje sub. Grote Hegge Thorn
1593. 1504 februari 1
Schepenen der dingbank Haelen verklaren dat Hendrik Vogels, schout van Maasland, en zijn
broers Jan en Jacob en hun moeder Jenne Vogels verkopen een jaarrente van 12 guldens ten
laste van kerspel Heythuysen aan Hendrik van Barick, drost en stadhouder van het land van
Horn, en Eva van Breyde, echtelieden.
St. Elisabethsdal 338²
1594. 1504 april 18
donderdag na quasimodogeniti
Daniel van Nunhem beleend met het Wassenbergs leen in het land van Horn (Nunheimerbos).
Mannkammer Wassenberg p. 131 nr. 138
1595. 1504 april 21
Hendrik van Kessel, priester, pastoor in Grathem, stelt regels vast voor de broederschap van
O.L. Vrouw, St. Jan de Doper en St. Anna, door met name genoemde parochianen in de
parochiekerk gesticht, met de bedoeling ter ere van deze heiligen op een niet gewijd,
draagbaar altaar missen te laten lezen.
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R.A.L., losse charters Huys 19
1596. 1504 september 7
Schepenen der dingbank Neer oorkonden dat de joffers van Keizersbosch klagen over een
onderpand aan de “Bergherporte”, eigendom van Heynric van Wynerden, en eisen een sester
rogge, die volgens Heynric verschuldigd is aan het altaar van St. Catharina in de kerk van
Neer. Partijen overleggen stukken. Bank verklaart zich niet wijs en beroept zich op schepenen
van Thorn, waarna schepenen van Thorn hen geleerd hebben dat Keizersbosch in het
onderpand gegoed blijft.
R.A.L., Thorn; supplement 20475 afschr. 1672
1597. 1504 december 17
Voor Peter van Straelen, stadhouder, en Thonis van Nuenhem en Jan Bormans als
leenmannen van Horn, verklaren Derick van Gellick en Elisabeth, echtelieden, Derick van
Nuenhem Derickzoon, Margriet van Nuenhem en Dymphe, haar zuster, vrouw van Willem
Kapners, tevreden te zijn dat Willem Kapners opdraagt het goed dat hij tevoren aan Daniel
van Nuenhem heeft verkocht en daarvan afstand doet voor Daniel. De broers en zwagers van
Daniel doen afstand van hun rechten.
R.A.L., Fam. arch. Van Moorsel 305 en 313
1598. 1505 januari 17-23
De stad Roermond schrijft de stad Zutphen dat Arnt Menthen, slotvoogd van Montfort, het
slot dat Ropprecht van Ar(e)nberg heer van Sedan (Esden) van de hertog (van Gelre) in pand
hield, tegen zijn eed heeft overgegeven aan de mannen van (Philips van Croy) de heer van
Chièvre(s), met verzoek om bijstand omdat de stad Roermond hier zeer in gevaar is gebracht.
Zutphen antwoordt de kwestie zo spoedig mogelijk te bespreken met Nijmegen en Arnhem.
Regesten brieven Zutphen 1629-1630
1599. 1505 januari 25(op de borgh Weert)
Jacob, jonggraaf van Horn, verklaart dat zijn vader de hof Beyell in erfpacht heeft gegeven
aan Peter Quas. Peter heef die pacht niet kunnen betalen en heeft die voor schepenen
teruggegeven, waarna Jacob aan Peter 7 bunder broek met de molen daarop in erfpacht geeft
teneinde te malen, te vollen en olie te slaan, verder 7 bunder op Roorodt om daarvan land
(bouwgrond) te maken; verder mag Peter ’s jaars 15 voeder turf steken; de grond is tiend-,
schat- en bedevrij.Oorkonder gelast de banken van Haelen en Heythuysen deze brief te
eerbiedigen. Peter ontvangt uit de renten van Heythuysen 3 malder rogge ’s jaars, 3 malder
brouwkoren en 9 guldens en voor kleding 4 el grauw en 4 el wit laken. Peter mag het water
gebruiken tussen de brug van de Kouck tot St. Elisabeth.
R.A.L., Nederweert 10 en 96; origineel in pastorie Heythuysen.
1600. 1505 februari 5
Overlijdt Gairdt van Kessel, (land)schout van Kessel. Heeft met zijn vrouw Agnes aan de
parochiekerk (van Kessel) nagelaten 2½ malder rogge ’s jaars uit het goed van Bullers in de
Donck en uit een kamp aan den Broick voor jaargetijde etc.
Jaargetijden parochie Kessel.
1601. 1505 februari 8-13
Ridderschap en steden van het Kwartier van Roermond, in Venlo bijeen, vragen de hertog
(Karel) van Gelre dringend om militaire steun met uitvoerig relaas van de kritieke toestand
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van het Overkwartier. De hertog antwoordt vanuit Arnhem dat hij voorlopig weinig hulp kan
bieden aangezien de andere drie kwartieren evenzeer door de vijand bedreigd worden.
Regesten brieven Zutphen nrs. 1635-1636
1602. 1505 maart 28 – mei 9
Merten van Brachelen legt voor stadhouder van de Heinsbergse lenen kommer op 5½ morgen
beemden die behoorden aan Dirck Vercken, gelegen aan de Worm bij land van Pilips van
Domsdal (bij Oberbruch). Op 9 mei wordt Goetze op den Keller met dit goed beleend
alsmede met een griend aan de Roer, eveneens eerder bezit van Dirck Vercken. De kommer
wordt opgeheven.
Mannbuch Heinsberg p. 124 nr. 316-317
1603. 1505 april 1
Margaretha de Merode, abdis van Munsterbilzen verpacht aan Daniel van Nunhem de
Bilsenhof te Neer.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1019
1604. 1505 april 10 (Breda)
De jonggraaf van Horn (wordt door Philips de Schone) benoemd tot gouverneur van het
Overkwartier van Gelre.
Dülmen, archief Croy, Horne 1e lias
1605. 1505 juni 30
Maximiliaan, rooms koning, zal Willem hertog van Gulik 32000 gulden betalen wegens hulp
tegen de ongehoorzame onderzaten van het hertogdom Gelre. De som wordt genomen uit de
rijksbelastingen te Frankfurt, Neurenberg en Lübeck, uit enkele Oostenrijkse bisdommen en
uit de stad Erkelenz en het ambt Krickenbeck, zodra die veroverd zullen zijn. Zij gaan dan
voor de helft van de schuld over naar Gulik als pandschap.
Heimatbuch des Kreises Viersen 1998 p. 100
1606. 1505 augustus 28
Donderdachs na bartholomei
Karel hertog van Gelre oorkondt dat Evert van Breempt hem een brief heeft getoond waarin
Sybert van Breempt aan Lyffarde van Breempt, abdis van St. Quirinus te Neuss, overdraagt
een hof c.a. genaamd de Grote Hoeve in de dingbank van Beesel.
R.A. Arnhem, Hof van Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1607. 1505 september 15
Karel hertog van Gelre vergunt het kerspel Lobberich in het land Krickenbeck twee vrije
jaarmarkten van elk drie dagen voor herstel van de kerk en het maken van een steenweg.
Heimatbuch des Kreises Viersen, 1998, p. 87-88
1608. 1505 september 26
Uitwerking van de wapenstilstand tussen Bourgondië en Gelre
- de aartshertog behoudt het land van Kessel
- de aartshertog behoudt Middelaar en Kuik
- de aartshertog behoudt Montfort c.a.
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Meij, charters 91
1609. 1505 october 31
De Geldersen uit Roermond verbranden het dorp Budel
Kroniek Peter van Os RGP Kl.S.87 p.298.
1610. 1505 december 18
Overlijdt Jan van Horn, bisschop (van Luik), begraven in Maastricht bij de Minderbroeders
op de berg. Hij was zoon van Jacob I graaf van Horn.
Wely p. 65 met foutieve datum 20-12-1502
Strubbe/Voet p. 285
Chronicon Los p. 120-121
1611. 1506 januari 21
Gerard van (der) Hoeve wordt beleend met de Grote Hegge te Thorn door de abdis aldaar. Hij
draagt vervolgens over aan Henric Barick, die wordt beleend (= Hendrik van Balderick, drost
van Stockem)
Belonje; Grote Hegge p. 13
1612. 1506 februari 6
Voor stadhouder en leenmannen van Horn draagt Willem Capuen het hem aanbestorven
leengoed van Derick van Nunhem over aan Daniel van Nunhem.
R.A.L., familie Van Moorsel 313
1613. 1506 februari 6
Voor stadhouder en leenmannen van Horn draagt Hendrik Dirkzoon van Nunhem over aan
Daniel van Nunhem zijn gedeelte van het goed dat hij erfde van zijn vader totdat hij 3 gulden
’s jaars heeft gedoteerd aan Zuers te Keizersbosch waarna het goed weer wordt teruggegeven.
Daniel heeft hierna Jan Arben gegoed in erfrente van 9 malder rogge. Daniel moet Willem
Capuen nog 100 gulden betalen.
R.A.L., familie Van Moorsel 313 en 305
1614. 1506 maart 24
Voor Sweder van Parle, drost te Geldern, plaatsvervangend leenheer, draagt Gairt van
Wyenhorst wijlen Gairtzoon over aan Johan van Arnhem, schout te Geldern, de hof angen
Eynde c.a. en 60 morgen akker enz. in het gerecht Wetten ten Zutphensen leenrecht.
Leenmannen present: Johan inghen Hüls en Henric van Steenhalen.
Wissen
1615. 1506 mei 3
Meerten Sweerden, veerman, en vrouw, verkopen (voor schepenen van Herten) (recht van
inkomsten gedurende) 2½ week van het veer te Ool aan Johan van Aldenhaven en vrouw.
Dalenbroek nr. 779
1616. 1506 mei 5
Johan Reymans, richter, en 6 schepenen van Pol oorkonden dat Johan van Hertevelt 14
malder erfpacht ten laste van de hof op de Rijt opeist, die Katharina, weduwe van zijn neef
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Johan van Hertevelt met haar kinderen tot nu toe gebruikt, doch wil het geschil laten rusten
tot de kinderen mondig zullen zijn. Inmiddels krijgt hij uit de 14 malder er jaarlijks 6.
R.A.L., Wetzlar 146
1617. 1506 mei 26
Willem van Broekhuizen ontvangt vanwege zijn overleden moeder de Schuyrenhof als
Heinsbergs leen (te Vlodrop?). Leenmannen als getuigen Sibert van Bracht en Heyn van
Uetterath.
Mannbuch Heinsberg p. 126 nr. 324
1618. 1506 juni 11
De steden Roermond en Venlo schrijven aan de stad Zutphen dat zij inzake Groenlo*
afgevaardigden naar de hertog te Geldern gezonden hebben met verzoek om op 17 juni
afgevaardigden naar Geldern te zenden om gezamenlijk met Nymegen de landsbelangen te
bespreken.
Regesten brieven Zutphen nr. 1785.
* Groenlo was in mei ingenomen door de Geldersen
1619. 1506 juni 12
De stad Nijmegen schrijft de steden Roermond en Venlo bevreemd te zijn dat die steden
onlangs aan de hertog van Gelre trouw beloofd hebben aangezien het verbond tussen de vier
steden Roermond, Venlo, Nijmegen en Zutphen niet tegen de hertog is gesloten doch om het
land zo goed mogelijk te bewaren.
Regesten Zutphen nr. 1787
1620. 1506 juli 31
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Wyenhorst, zoon van Henrich, en
Mechteld van Tyll, dochter van Willem.
N.B. 1) doos V nr. 22
2) dorso: ”numero sexagesimo secundo”
Venner; charters 157
1621. 1506 juli 11
De stad Roermond schrijft de stad Nijmegen met toezending van het vrijgeleid van de heer
van Chièvres (Croy) met verzoek zo spoedig mogelijk (de stad) Zutphen te berichten en de
heer van Chièvres te laten weten om zonodig de samenkomst te Diest enkele dagen uit te
stellen.
Brieven Zutphen nr. 1801
1622. 1506 juli 31
Akte, waarbij Henrick en Johan van Wyenhorst voor de schepenbank Kapellen onderpanden
stellen als gevolg van de akte van huwelijkse voorwaarden met Mechteld van Tyll.
N.B. 1) doos XII nr. 21
2) dorso: numero sexagesimo primo
Venner; charters 158
1623. 1506 october 2-7
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Ontstaat weer twist en oorlog tussen Brabant en Karel van Gelre. Robbrecht van (der Marck)
Arenberg komt met grote macht uit Frankrijk naar Roermond. Hij was op 2 october in Heeze,
Leende en Someren waar hij vele huislieden ving en met grote roof wegtrok. Op 7 october
plunderde en verbrandde hij Lommel, Dessel, Rethy en de schaapskooien van Postel. Te
zelfder dage ’s avonds sloegen zij zich neer te Turnhout, waar alle mannen gevlucht waren en
ze brandschatten die plaats voor wel 9000 rijnsguldens en namen 9 vrouwen als gijzelaars
mee. Trokken via Eersel en Bergeyk terug naar Roermond en beladen met buit naar Frankrijk.
Ze ondervonden geen tegenstand van stadhouder Willem van Croy van Brabant. Karel van
Gelre hernam Doesburg, Groenlo en Lochem etc.
Kroniek Peter van Os RGP Kl. Serie 87 p. 306
1624. 1506 november 6
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Drympel en Ermgard, dochter van Hendrik van
Baerick. Hendrik zal zijn dochter meegeven 2000 Philipsguldens. Willem zal namens
Hendrik tijdelijk het drostambt Stokkem waarnemen en daarvan de inkomsten trekken. De
Hegge te Thorn die Sweder, zoon van Hendrik, buiten zijn normaal erfdeel bezit, zal aan
Willem komen als Sweder zonder erfgenamen overlijdt. Willem brengt voor Ermgard in de
Drywenhof in het land van Kleef, zijn vaders erfgoed ter waarde van 100 gouden kronen (’s
jaars). Na de dood van Willems moeder zal hij nog grond inbrengen ter waarde van 3000
goudguldens bij Nijmegen. Zijn broer Johan van Drympel, commandeur van de Duitse Orde
te Tiel doet t.b.v. Willem afstand van zijns moeders erfdeel.
Zegelaars: 1) Hendrik van Baerick, vader, Johan van Breempt, diens zwager, Lambrecht
Pollart 2) de bruidegom, diens broer Johan en Elbert van Meerwijk hun oom en stiefvader
(sic). Getuigen o.a. Willem (?) van Vlodrop, erfvoogd van Roermond en Rabeth van
Dorsdaal.
R.A.L., fam. arch. V 68
1625. 1506 december 14
maandag na st. lucas
(jonker) Johan van Vlodrop wordt beleend met de oude borg 1) in het kerspel Arsbeck met
“der stoit der wylder perden up den Meynwege”. Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 132 nr. A 21 1) Arsbeck behoorde 14-16e eeuw tot de
heerlijkheid Helpenstein, eigendom van de fam. Van Vlodrop; de oude borg is de grote motte
Aldeberg bij het dorp Arsbeck.
1626. 1506 december 14
De magistraat van de stad Wessem verkoopt een lijfrente van 12 guldens, betaalbaar in
Roermond, losbaar met 144, aan Jan Pennincks, priester, van Venlo, en diens zuster
Katharina.
R.A.L., Wetzlar 339
1627. 1506
valentini martyris
Jaargetijde in Hieronymusklooster Roermond voor Margarete de Brey en haar man en ouders.
Klooster kreeg 36 goudguldens en zwart laken voor een kazuifel.
Habets; Hieronymus p. 338
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1628. 1506
Henrick van Barich, drost te Stokkem, verklaart dat Anthonis Koelen, kamerling te Luik, een
schuldbrief heeft t.l.v. de Alde Hegge te Thorn t.l.v. Gerit van den Hove en diens moeder
Alveradis Hacx.
R.A.L., Wetzlar 39
1629. 1507 februari 22
Jacob jonggraaf van Horn verbiedt iedere niet-gerechtigde gebruik te maken van de gemene
gronden van Nederweert op straffe van 10 oude schilden per keer.
R.A.L., Nederweert 10
1630. 1507 maart 8
De stad Roermond schrijft aan de stad Zutphen of die stad ook afgevaardigden zal zenden
naar Münster ter voorbespreking van de Hanzedag te Lübeck en of Zutphen bereid is zonodig
Roermond te vertegenwoordigen. Zutphen schrijft dat ze zich door Deventer laat
vertegenwoordigen.
Brieven Zutphen nr. 1855
1631. 1507 mei 24
anderen daigz nae pinxtdach
Karel van Gelre stroopt het land van Valkenburg af. De vorst van Anholt, overste kapitein
van ’s Hertogenbosch, trekt met 200 burgers en 1800 bewoners (van de Meijerij) naar de
omgeving van Eindhoven. Karel trekt o.a. met de burgers van Roermond op Roermond terug.
Kroniek Peter van Os RGP Kl. Serie 87 p. 307
1632. 1507 juli 31
De stad Roermond schrijft de stad Zutphen over een bericht d.d. 19-7-1507 van de koning
van Frankrijk aan de heer van Sedan (Robert van Arenberg) om de gewapende hulp te
verlenen aan de hertog van Gelre.
Brieven Zutphen nrs. 1885-1886
1633. 1507 eind augustus
Robert van der Marck van Arenberg, broer van bisschop Erard van Luik, trekt met 5000 man
voetvolk en ruiters vanuit Frankrijk op ter ondersteuning van de hertog van Gelre. In
september overvalt hij de stad Halen en later Tienen.
Johannis de Los;
Chronicon Rerum Gestarum; ed. P.F.X. de Ram; Bruxellis 1844, introduction V
1634. 1507 september 28 – october 9
Uit Frankrijk komt Robbrecht (van der Marck) van Arenberg met veel Fransen, bij hem voegde zich
Karel van Gelre te Roermond. Nabij Thorn staken ze de Maas over en wilden Diest innemen doch
dat werd belet door de graaf (Jan) van Nassau. Arenberg en Gelre trekken daarop naar Thienen dat ze
om 15.00 uur op 29 september innamen. Ze bleven er tot 9 october met grote geweldpleging. Ze
namen vele gevangen burgers, mannen en vrouwen, mee. Buiten Thienen scheidden zich hun wegen.
Arenberg naar Frankrijk, Karel van Gelre naar Roermond.
Kroniek Peter van Os, RGP Kleine Serie 87 p. 309
1635. 1507 eind september
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Karel van Egmond, hertog van Gelre, valt met een groep gewapenden in Brabant, verwoest de stad
Halen en enkele dorpen en bestormt Tienen en neemt die stad in en brandt ze af op St. Michaelsdag.
Johannis de Los; Chronicon Rerum Gestarum; ed. P.F.X. de Ram, Bruxelles 1844,
introduction V
1636. 1507 december 2
Werner heer van Binsfeld beleend met Huis en heerlijkheid Burgau als Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 130 nr. 343
1637. 1507 december 30
De hertog van Gelre schrijft de drost op de Veluwe, de schout van Zutphen en de stad aldaar
dat mr. Henrick van Salsborch, gezant van Gelre, in Roermond is teruggekeerd uit Frankrijk
met de mededeling dat er geen bestand is gesloten met de Bourgondiërs en dat de koning van
Frankrijk (verdere) hulp heeft toegezegd (aan Gelre).
Brieven Zutphen nr. 1918
1638. 1508 december 5
Evert van Holtmolen Vullinczoon verklaart geen recht te hebben op leen- en mangoed en
lijfgewin aangezien Willem van Kessel Thijszoon hem een som betaald heeft.
Coll. Belonje sub. Grote Hegge Thorn
1639. 1508
Een Brabants leger bezet Wessem, een versterkt stadje in het graafschap Horn met het doel
Roermond in te nemen. Zij doen strooptochten en brandstichtingen, plunderen Gelderse
kooplieden en bewerken door het slaan van een schipbrug dat niets meer per schip Roermond
kon bereiken. Die van Maastricht sluiten hun brug af zodat de Luikenaars met hun schepen
Roermond niet bereiken kunnen. Na vier maanden in Wessem te zijn gebleven trekken de
Brabanders af wegens gebrek aan proviand en soldij.
Vita Reverendissimi Erardi a Marca episcopi Leodiensi…..edita 1608 in Bulletin de l’ Institut
Archeologique Liegeois tome 8 anno 1866 Chapeauville, libris gesta pontif leod. III p. 241
1640. 1509 januari 9
Meester Hugo Pollart, kanunnik van O.L.Vrouw te Aken, sticht in het Hieronymusklooster te
Roermond een cel voor de opleiding van een geestelijke die tot priester gewijd kon worden en
zou bidden voor hem en zijn familie. Hij schonk 400 gulden Guliks voor dat doel en zegde
een som toe voor voeding en kleding. In zijn testament bestemde hij 200 gulden Akens (rente
10 guldens) voor de opleiding van studenten. De begiftigde mocht deze beurs 6 jaar
gebruiken.
Habets; Hieronymus p. 320-321
1641. 1509 februari 28
woensdag na wittenzondag
Gerard van Goer, heer te Wyl, beleend met de heerlijkheid Busch in het kerspel Ratheim met
bijbehorende laten, zijnde een heide van 100 morgen en visrecht in de Roer, Wassenbergs
leen.
Mannkammer Wassenberg p. 131 nr. A8
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1642. 1509 juni 23
Voor schepenen der dingbank Heythuysen dragen Hendrik van Barych, zijn zoon Sweer en
dochters Ermgard en Anna de rente van 12 guldens t.l.v. kerspel Heythuysen, gekocht van
wijlen Jan Voegels (schout van het Maasland) over aan Geret van Losen, priester. De rente is
losbaar met 200.
R.A.L., St. Elisabethsdal 338.
1643. 1509 september 29
Wilhem van Horion, heer te Eyngy, Lyeck en Groetach en Johan van Goeyr 1) tot Heele
richten huwelijkse voorwaarden op tussen Willem van Horion voornoemd en Barbara, dochter
van Johan.
R.A. Gelderland, Cannenburg, inv. nr. 742, regest 51
1) = Goor
1644. 1509 september 29
vrijdag post mathei
Sweer van Parloe, drost, en Johan Grell, burggraaf te Geldern, schrijven o.a. over de
gevangenschap van Gossen van Warenbergh te Valkenburg.
G.A. Venlo; Kasteel Arcen doos 24 nr. 20
1645. 1510
Testament van Christ(offel) de Camp, priester te Roermond.
Bisschoppelijk Archief post 56 III-1
1646. 1510 maart 15
Gerard van Elderen namens zijn zuster Catarin van Elderen verheft voor het leenhof van Horn
1/3 van de grote tiend genaamd Hertevelt.
Leenhof Horn
1647. 1510 juli 10
Burgemeesteren en gezworen raad van Maaseik oorkonden dat de inwoners van het kerspel
Heppenart in de afgelopen oorlog gelden hebben moeten lenen; het kruisherenklooster te
Roermond heeft er 13 stukken land, groot ca. 12 bunder, die vroeger van Arent van
Rijmerstock waren. De kruisheren zullen betalen aan Margaretha, weduwe van Gheerman
Heesman van Roermond, 10 Hornse postulaatsguldens jaarlijks die de ingezetenen haar
schuldig zijn. Die van Heppenert zullen met 50 Hornsguldens een (lijf-)!rente van 5 guldens
lossen aan de kerk van Stokkem. Daartegenover krijgen de kruisheren vrijdom van alle
dorpslasten.
Kruisheren Roermond 543-544
1648. 1510 october 2
Jacob, jong-graaf van Horn, oorkondt in een geschil tussen Werner van Palant, drost van
Wassenberg, wegens diens vrouw, dochter van wijlen Arnt van Goor, ter ener, en de
onderzaten van Ophoven en Geistingen, anderzijds, in aanwezigheid van Godert heer van
Drachenfels en van Daniel van Nunhem, dat die van Ophoven en Geistingen hun cijns en de
achterstand nog dit jaar zullen betalen, te weten de alde groot met 2 st. brabants zoals te
Maaseik gebruikelijk is, en dat voortaan jaarlijks.
R.A.L., Wittenhorst portf. 101; 18e eeuws afschr.
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1649. 1510 october 12
Voor schepenen van Haelen dragen Hendrik Barich, drost te Stokkem, een vorig jaar van
Hendrik Vogels (schout van het Maasland) en Jenne, diens moeder, en Jan en Jacob, diens
broers, gekochte erfrente van 7½ goudguldens ten laste van de dingbank Haelen, met
toestemming van zijn vrouw Eva van Brede en hun kinderen Ermgard, Anna en Sweder, over
aan Aleide van Zuyrss en Margriet van Baerlle, nonnen te Keizersbosch.
R.A.L., Horn 2349, 18e eeuws afschrift
1650. 1510 november 6
Huwelijkse voorwaarden tussen jonker Willem van Honnepell genaamd van der Impell, zoon
van Willem en Elisabeth van Camphuysen, en Ermgard van Balderick genaamd van Barick,
dochter van Hendrik Zwederzoon en Eva van Brey. Getuigen namens de bruid Johan van
Breempt en Lambrecht Pollaert en namens de bruidegom Johan van Honnepell, commandeur
van de Duitse Orde te Tiel en Elbrecht van Meerwijk, resp. oom en stiefvader.
Belonje; Grote Hegge 91-93
1651. 1510 november 18
Heynrich Balderich Swederzoon verklaart als bruidschat van zijn dochter aan Wylhem van
der Ympel gegeven te hebben zijn aandeel in de vordering van zijn vader op de heer van Well
groot 500 rijnsguldens met retroakte van 1465.
Venner, charters 93
1652. 1510 november 30
Meier en laten van de laatbank van St. Servaas in Panheel “op den Pass” oorkonden dat Johan
van den End aan zijn broer Hendrik van den End verkocht heeft 15 malder rogge erfpacht ’s
jaars uit de hof Groot Ensenbroek achter Grathem, zijnde Hendriks kindsdeel. Voor
oorkonders die geen zegel hebben, zegelen jonker Henrick van Baerick (medelaat en drost
van Stokkem) en Coenraad van den End.
R.A.L., Fonds van Nulken, ongeordend
1653. 1510 december 20
Akte van overdracht voor de schepenbank Herongen door Gerard Schenck, burger te Venlo,
aan Heyn Verheyen en Aeletge van zijn lijfgewinsrecht op het goed aan gen Inde te
Herongen.
Venner; charters 147
1654. 1510-1566
Christoffel graaf van Meurs (waarschijnlijk een bastaard van Frederik graaf van Meurs (zoon
van Vincent) en dus bastaardbroer van Bernhard en Meurs) stond reeds in 1510 in nauwe
relatie met hertog Karel van Gelre en werd door hem zeer begunstigd. Hij overleed op 9-101566, 86 jaar oud, en is begraven in St. Walburgiskerk te Arnhem. Bij testament in 1538
bevestigde Karel hem in het bezit van burcht Krakau en land van Krefeld als Gelders leen en
beval hem 3000 goudguldens te betalen om Krakau te kunnen inlossen van Hoenzeler.
Christoffel had een zoon, genaamd Christoffel, overl. 19-4-1570, kanunnik van St. Walburgis
te Arnhem, dochters waren Marie en Gertruyd + 1-3-1563, x Frederik van Zuylen van
Nyeveld.
Bijdr. en Mededelingen Gelre L p. 26-32
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1655. 1511 eind juli, begin augustus – begin november
Maximiliaan van Oostenrijk belegert de stad Venlo. De stad houdt stand.
Chronicon Los p. 127-128
1656. 1511 augustus 27
De stad Roermond schrijft de stad Zutphen dat de stad Straelen in handen van de vijand is en
verzoekt zoveel mogelijk soldaten te zenden om Venlo te verdedigen.
Brieven Zutphen nr. 2141
1657. 1511
Maria van Oostenrijk *, landvoogdes, laat het Huis Grubbenvorst van de gezusters Katharina
en Carda van Gemen innemen.
* Moet zijn Margaretha.
Dilz; Grubbenvorst p. 261
1658. 1512 januari 22
Vanuit Roermond komende Gelderse troepen verbrandden Asten. Op 5 januari hadden
troepen van Gelre uit Venlo en Roermond al Bakel en deels Deurne verbrand.
Kroniek Peter van Os, RGP Kleine serie 87 p. 321
1659. 1512 april 7
De magistraat van ’s Hertogenbosch schrijft aan landvoogdes Margaretha van Oostenrijk dat
de vijand (de Geldersen) te Diest ligt en jonker Maximiliaan van Bergen met zijn paarden ligt
in het versterkte Wessem.
Van den Bergh; Gedenkstukken tot opheldering der Nederl. Gesch. Tome III nr. 178
1660. 1512 april 15
donderdag na pasen
Jonker Johan van Vlodrop beleend met Huis en goed Elsum met ca. 100 morgen land, 9
leenmannen, 15 laten en 40 hoenders ’s jaars, Wassenbergs leen.
Mannkammer Wassenberg p. 131 nr. A3
1661. 1512 mei 1
Jacob, jonggraaf van Horn, stelt in zijn stad Weert 50 à 60 busschutters en zal deze op hun
gaffels onderhouden zoals de oude schutters van Weert. Hun dienst is aan die gelijk. Daartoe
verschrijft hij 5 bescheiden philipsguldens uit de breuken. De burgemeesters (van Weert)
zullen 4 philipsguldens ’s jaars uitkeren en 50 ponden salpeter.
R.A.L., Rekenkamer Roermond 620
1662. 1512 september 24 en later
Strooptocht van (Christoffel) graaf van Meurs met 2200 voetknechten en 250 ruiters vanuit
het Gelderse Tiel; namen Kessel bij ’s Bosch in, verbranden het kasteel daar, trokken naar
Rosmalen en Hintham en Orten, beschoten ’s Hertogenbosch, verbrandden Hintham en 7 van
de 9 molens. Trokken naar Middelrode, verbrandden dat en namen Schijndel in dat ze met de
kerk verbrandden. Verder verbrandden ze Lieshout, Stiphout en de kerk van Geldrop. Ze
trokken via Nederweert naar Roermond.
Kroniek Peter van Os, RGP Kl. Serie 87 pag. 324-325
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1663. 1512 october 9
Schepenen van Thorn attesteren op verzoek van de officiaal van Luik dat men gewoon is in
dit land aan het kapittel van Thorn jaarlijks 1 alde groot te betalen in twee termijnen: 1e
zondag na St. Servaasdag en 1e zondag na St. Lambertusdag.
R.A.L., Thorn 3340, 16e eeuws afschr.
1664. 1512 november 27
De hertogen Hendrik en Erik van Brunswijk (gezonden door Maximiliaan en de Duitse
stenden) vallen in de voogdij Geldern, Venlo en Roermond. Ze brandden vele dorpen af, o.a.
Over- en Nederasselt, Nieukerk, Aldekerk met de molen, Kapellen, land Krickenbeck,
Lobberich, Hinsbeck, Breyll, Grefrath, Vlassrath en deels Viersen. Straelen wordt met 600
knechten en 100 paarden bezet.
Kroniek Peter van Os, RGP Kleine Serie p. 326
1665. 1513
in octava sancti joannis evangelisk
Jaargetijde in Hieronymusklooster Roermond voor heer Anthonius Oliverius, vicaris in de H.
Geestkerk en ouders. Schonk het klooster wat de stad Roermond hem nog aan rente schuldig
was, ca. 50 goudguldens en enige boeken.
Habets; Hieronymus p. 337
1666. 1513 februari 15
Lenart van Bossmolen verheft een bundig leen na dode van Hendrik Voegels van Polle,
genaamd de hof van Polle, ten overstaan van Peter van Straelen stadhouder en leenmannen
van Horn.
R.A.L., Wetzlar 9A
1667. 1513 mei 5
Jacob jonggraaf van Horn geeft zijn onderdanen van Nederweert het recht iedereen die
wederrechtelijk van de gemene gronden gebruik maakt in arrest te nemen en de limieten te
bewaren.
R.A.L., Nederweert 10
1668. 1513 juli 9
Schepenen en onderzaten van de dingbank en dorpen Haelen, Buggenum en Horn verklaren
aan Johannes Schrijver, echtgenoot van Katherijn van Nyell, beloofd te hebben jaarlijks een
rente van 21 Rijnse gulden te betalen volgens de akte afkomstig van Elbert van Nyel de
baardscheerder. Bezegelaars: schepenbank Haelen en Johannes Schrijver.
N.B. Getransfigeerd met regest nr. 1344 d.d. 1484 mei 13. Hoofdgerecht Roermond 109,
procesnr. 198
1669. 1513 juli 13
Hendrik graaf van Nassau trekt met (Brabantse) troepen over de Maas bij Roermond en
verbrandt Viersen en vele (andere)dorpen.
Kroniek Peter van Os, RGP Kleine Serie 87 p. 328
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1670. 1513 augustus 9
Bestand tussen Karel V en Karel hertog van Gelre. Karel V behoudt stad en land
Wachtendonk en stad, slot en ambt Montfort. Idem de stad Straelen, zonder het ambt.
Afgekondigd 9 augustus.
Kroniek Peter van Os, RGP Kleine Serie 87 p. 329 – 331
1671. 1513 september 13
op sinte corneliusavont
Johan van Mechelen, stadhouder (der lenen) van de voogdij te Roermond namens jonker
Gherart van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, leenheer van het goed te Parle te Odiliënberg,
leenroerig aan de erfvoogdij, oorkondt dat voor hem als richter en voor Ruembolt Fleuten en
Jannes van den Berge als laten van de hof en goed te Paerle, Hendrik van Holtmolen, priester,
verkoopt ½ bunder beemd te Melick in de Melicker-Oe, gelegen tussen erven van de pateren
van Godsweerd en de kruisheren te Roermond, schietende op de Roer, verkoper aangekomen
na dode zijns vaders, aan Goert van den Cruysbergh van Besel, prior der kruisheren te
Roermond t.b.v. dat convent. De richter-stadhouder zegelt met de laten.
Kruisheren Roermond p. 272
1672. 1513 december 12
Johan, graaf van Wied, heer te Runkel en Isenburg, en Willem graaf van Nassau en Dietz
hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld voor Filips, zoon van Filips graaf van Virneburg
en Neuenahr, heer te Saffenberg, en Anna van Egmond, gravin te Bergh, vrouwe van
Boxmeer, weduwe. Anna’s medegift omvat de erfenis van haar vader en moeder, te weten
Boxmeer en Haps en 1500 gulden ’s jaars uit de tol te Kuik, goederen op de Veluwe die
jaarlijks renderen 900 malder haver, 150 malder rogge en 150 goudguldens, uit de Over- en
Nederbetuwe 1000 guldens current, renten uit het land van Luik 500 guldens ’s jaars, 400
guldens brabants uit Stevensweert, 800 gulden weduwegeld wegens haar eerste huwelijk met
Bergh. Anna heeft uit eerste huwelijk een zoon Oswald graaf van den Bergh.
Rengen; Aremberg nr. 1015
1673. 1513-1524
Carda van Gemen en Johan graaf van Holstein en Schaumburg, echtelieden, dragen hun deel
van (Huis en) heerlijkheid Grubbenvorst over aan hun zoon Joost van Holstein, die in 1515
dat deel overdraagt aan Reinèr, bastaard van Gelre. Diens vrouw Aleid Schenk van Nydeggen
kocht de andere helft van Grubbenvorst in 1524 vermoedelijk van Everwijn van Steinfurt,
zoon van Katharina van Gemen en Arnt graaf van Bentheim-Steinfurt.
Dilz; Grubbenvorst p. 261
1674. 1513-1538
Oedenrade onder Vlodrop, Gelders leen
1513 verheven door Henrich van Hertevelt
1523 verheven door Jan Hillen
1538 verheven door Steven van Hertevelt
Oedenrade p. 59
1675. 1513-1566
Hendrik van Hertenveld bezit goederen te Maasniel in 1513, Steven van Hertenveld, + 1571,
ambtman van Stevensweert, in 1566 lid van het verbond der edelen en daarom door Alva
verbannen. Elisabeth van Zellen (Zeller?) is in 1549 weduwe van Herteveld genoemd.
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Maasgouw 1898 p. 31
1676. 1514
Testament van Wilhelmus de Griendt, rector van het altaar van St. Michael in de H. Geestkerk
Roermond.
Bisschoppelijk Archief, port. 56 III-2
1677. 1514 januari 7
Eva, dochter van Isenburg, abdis van Thorn, oorkondt dat jonker Jan van Borman te Grathem
in bijzijn van het kapittel veel oude brieven heeft getoond aangaande zijn jachtrecht in het
gehele land van Thorn. Diens hof Ten Hove is een vrij-adelijk goed, leenroerig van de graaf
van Horn. Zij bevestigt hem in diens jachtrecht in het gehele land van Thorn en de visserij in
de beek langs zijn gronden binnen zekere met name genoemde grenzen.
R.A.L., familiearchief Bormans port. 5; 17e eeuws afschr.
1678. 1514 februari 17
Overlijdt Margaretha van Croy, gravin van Horn, echtgenoot van Jacob III.
Wely p. 23
1679. 1514 augustus 29
Johan van Groesbeek, heer te Hoemen, Malden en Beeck, en Johan van Goor te Heel stellen
huwelijkse voorwaarden op tussen Johan voornoemd en Bertha van Goor, dochter van Johan
voornoemd.
R.A. Arnhem, Cannenburg 742
1680. 1514 september 28
Huwelijksevoorwaarden tussen Dederick van Boetzelaer en Gertrudis van Ghoir. De bruid
brengt o.m. ten huwelijk de hof te Haelen* (Overhalen) met 1/3 van de tienden, laatbank,
cijnsen, kapoenen, hoenders, keurmeden en de hof Ter Beeken met cijnzen in kerspel
Nunhem.
Leen- en laathoven p. 151, 153
* Is vermoedelijk de hof Aldenghoor.
R.A.L., Keverberg, ongeordend charter
1681. 1514
Attestatie van personen dat ze er mee instemmen dat jonker Willem van Vlodo(r)p de baand
te Buggenum heeft gelost van Meycke Strijcken.
Leenhof Horn
1682. 1514
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob graaf van Horn en Claudia, bastaarddochter van Philips
van Savoye. Grosse met 13 zegels + octrooi van de bisschop van Luik als leenheer.
Neuenahr 883; inv. Meurs 1600 D 554
1683. 1515 februari 24
Schepenen van Heythuizen en Roggel beloven met het gehele land van Horne, Weert en
Nederweert hun deel te betalen in de renten voortkomende van kapitalen waarvan zij “ter
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leyffden” hunner landsheren, de graven van Horne borg gebleven waren, binnen Roermond en
elders en dit “ter leyffden” van jonker Jacob “jonggreve tzo Horne”.
Publications XXIX p. 156
1684. 1515 mei 10
Burgemeesters en schepenen van Weert en Nederweert verkopen ten behoeve der gemeente
aan Thomas Maesz, priester te Helden, een erfrente van 30 Hornsche gulden à 12 stuivers
Brabantsch de gulden.
Publications XXIX p. 157
1685. 1515 augustus 31
Jacob Vogels verheft voor Pieter van Straelen, stadhouder en Vincent van Baer en Ghilis van
Ween, leenmannen van Horn, het kluppelleen Milenborch, waaruit Heynrick Vogels uit
bestorven is, namens de gerechtigden.
Leenhof Horn
1686. 1515 september 13
Slag bij Marignano om het bezit van Milaan tussen de Fransen en de keizerlijken. Onder
Franse vaandels streden ook Karel van Egmond, hertog van Gelre, en Robert van der Marck,
heer van Sedan.
Tractaat Venlo p. 48
1687. 1515 october 13-I
Verdeling van de ouderlijke goederen tussen de gebroeders Goessen en Willem van Erp
genaamd Werrenberg;
- Goessen: Huis Werrenberg met de hof daarbij gelegen onder het gericht Haelen, met
toebehoren te weten visserij, konijnenjacht;
- De hof te Neer genaamd ghen Walde o.a. Horns leen;
- Alle cijnsen en renten bij Huis Werrenberg, waaruit 4 missen op het Huis of in de kerk
van Haelen gedaan moeten worden;
- 20 guldens ’s jaars omdat de hof toe Besen beter is dan de (voor)hof van Werrenberg;
- 8 malder rogge te betalen aan zijn moeder joffer Berta van Brempt ’s jaars;
- 2 malder rogge aan het gasthuis te Neer ’s jaars;
- 12 guldens (’s jaars?) te betalen aan Henrik van Werrenbergh;
- 10 guldens (’s jaars?) aan joffer Kathrina, non te Keizersbosch, te betalen zolang hun
moeder Berta van Brempt leeft.
Willem: de hof ter Besen in Haelen, uitgezonderd de laatbank. Indien hun broer Jan van
Werrenberg verschijnt, die buitenlands is en waarvan men niet weet of die nog leeft, zullen
delers hem elk met 20 guldens jaarrente doteren. Deze overeenkomst geldt tijdens het leven
van hun moeder Berta. Indien partijen sterven vóór hun moeder treden hun vrouwen en
kinderen in hun plaats. Getuigen: Johan van Goor, Johan van Vlodrop, Daniel van Nunhem,
Dries van Werrenberg en Gairt Vinck.
R.A.L., Horn 329
1688. 1515 november 4
Erfkoop tussen jonker Willem van Harffson te Aelstorp (Alsdorf) en Arnt van Dalen,
rentmeester te Heinsberg van laatstgenoemdes hof bij de kerk te Kessenich voor 1000
Frankfortse goudguldens.
Staatsarchiv Düsseldorf, RKG B 2333/7016
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1689. 1515
De religieuzen van het convent van O.L.Vrouw der 11.000 maagden in den Weyde te Venlo
verkopen Alveradis van Harff, vrouwe van Leuth en Dalenbroeck, een huis te Venlo.
Guillon 300; koper stad Venlo f1,30
1690. 1516
viti et modesti martyrum
Jaargetijde in Hieronymusklooster Roermond voor Heinricus de Kraken, burger en schepen
van Roermond, neef (pronepolis) van de stichter (=Johannes de Lovanio). Hij gaf 15 malder
rogge jaarrente en een jaarcijns en circa 100 Gulikse guldens voor de stichting van een cel.
Overleed op St. Vitusdag.
Habets; Hieronymus p. 339
1691. 1516 februari 2
De stad Weert verkoopt een jaarrente van 211 Rijnse goudguldens.
R.A.L., Weert 295
1692. 1516 februari 25
Karel hertog van Gelre beleent Jasper van Lynden met o.a. de laathof De Voirt (onder Baarlo)
als Gelders leen ten Kuikschen rechte.
Leen- en laathoven p. 168
1693. 1516 april 8
De leenmannen van het Huis Goor behandelen een klacht tussen de leenheer en Bele Bormans
c.s. inzake de ontvangst van zeker Goors leen. De leenmannen verklaren zich niet wijs en
beroepen zich op stadhouder en leenmannen van Horn. Jacob jonggraaf van Horn, de
stadhouder Peter van Straelen en veel leenmannen bepalen dat Arnold Bormans en diens
erven het leen altijd als een bundig leen mogen verheffen met 7½ goudgulden
(verheergewade) en de kosten van hofrechten en het gerecht. Zegelaars: de graaf, de
stadhouder en de leenmannen Daniel van Nunhem, Lambrecht Pollart, Vincent van Baer,
Willem Pyell van Swalmen, Jacob Vogels en Wilhelm Stoxken.
R.A.L., familiearchief Bormans de Rycholt part. 5
1694. 1516 april 26
Vincentius van Baer, schout van het Maasland en schepenen der dingbank Beegden
oorkonden dat Johan van Goor te Heel verkoopt een erfrente van 6 goudguldens ten laste van
huis en hof Aepenbroek, groot 18 bunder, aan Mathis Coelen Claeszoon van Weerdt, priester,
losbaar met 100.
R.A.L., Weert 252
1695. 1516 september 1
Jacob Vogels, namens Janne van Duer, verheft voor Pieter van Straelen, stadhouder, en
Ghylis van Ween en Gerard Stricken, leenmannen van Horn, het kluppelleen de baent van
Milenborch.
Leenhof Horn
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1696. 1516 september 8
Karel, hertog van Gelre, verbiedt kloosterlingen en geestelijken van beide seksen erfgoederen
en tienden te verwerven op straffe van het gestelde in de edicten van de hertogen Arnold en
Adolf.
Deductie p. 4
1697. 1516 october 1
De gemeente Nederweert verkoopt een jaarrente van 10 rijnsguldens, losbaar met 200, aan
Willem van Boeckholt ter lossing van 30 rijnsguldens (rente?) aan het Gasthuis binnen
Roermond.
R.A.L., Nederweert 36 fol. 72-73
1698. 1516 november 16
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Kessel en Anna (van Balderick) genaamd Barick,
dochter van Hendrik en van Eva van Brey. Anna krijgt 2000 Hornse guldens dotatie van haar
ouders. Getuigen en borgen namens de bruid: Johan van Brempt, Willem van Impel en
Lambrecht Pollaert, resp. schoonbroer, oom en zwager van de vader van de bruid, namens de
bruidegom Elbert van Meerwijck, oom, Rutgher van Veltbruggen, neef en Johan van
Holtmoelen, neef.
Belonje; Grote Hegge p. 93-95
1699. 1516 december 8 (Rome)
Leo X, paus, verklaart op verzoek van Karel (V) koning van Castilië, hertog van Bourgondië,
dat hertog Philips van Bourgondië ter verdediging van het christelijk geloof een orde heeft
gesticht van vrome adellijke ridders onder de naam van Gulden Vlies bestaande uit 30 ridders
en een hoofd als 31e lid, die hertog van Bourgondië is. Verder behoren daartoe een kanselier,
een tresorier, een secretaris en een herault. De orde mag nu uitgebreid worden tot 50 etc.
Rengen; Aremberg, nr. 1036
1700. 1517 januari 7
Johan van Vlodrop verheft voor Willem Pyll, stadhouder, en Daniel van Nunhem en Gielis
van Wiest als leenmannen van Horn de hof te Asselt als pandig leen.
Schloss Haag 239
1701. 1517 februari 12
De gemeenten van Weert en Nederweert verkopen aan Wilhem de Haene en Anna,
(echtelieden) een jaarrente van 30 gulden.
Venner, charters 115
1702. 1517 april 20
Margariet van Merode, abdis van (Munster) belsen (Münsterbilzen), Johanna van Suerlet,
dekanes, Lodowyck Pennock, Barbara van den Broek, Margariet van Rucckaert, Maria van
Eynatten, Johan Bruyn, jofferen en kanonikessen en verder gemeen convent, oorkonden dat
Goert inghen Steghe, Wolter Timmermanszoon, inwoner van Neer, in erfpacht neemt 5
bunder land van de abdij, gelegen te Neer in Lichtenvelde in drie percelen, nader omschreven,
tegen 1 malder rogge en 1 malder haver per bunder ’s jaars. Gezegeld door abdis, dekanes en
gemeen convent.
G.A. R., Waegemans nr. 403
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1703. 1517 mei 9
Voor de laatbank te ? geeft Margaretha van Merode, abdis van Munsterbilzen, aan Gerard
Timmermans 5 bunder land te Neer in erfpacht.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1021
1704. 1517 mei 23
(Johan graaf van Horn, heer te )Altena enz. vergunt het klooster St. Elisabethsdal
(Heythuysen) op al zijn wereldlijk en geestelijk goed……..1)
G.A.R., Waegemans
1) Groot deel van de tekst is weggevallen.
1705. 1517 mei 28
Reyner Hillen verheft voor het leenhof van Horn de Boelenhof (te Buggenum).
Leenhof Horn
1706. 1517 october
Karel, hertog van Gelre, verleent die van Sevenum verlof 70 à 80 morgen land (uit de
gemeente) te verkopen t.b.v. het herstel van de parochiekerk onder voorbehoud van ’s
hertogen recht op tiend, tijns en gewin en gewerf.
Deductie p. 146-147
1707. 1517 november 29
Johan van Goor en Johanna van Montfort, echtelieden, verpanden volgens Montforts
leenrecht aan Johan Spee en Sciele van den Dijk het land dat Jacob van Staye nu wint, zijnde
33 bunder, renderende 24 malder rogge en 24 malder haver Maaseiker maat, idem 11 vrecht
land, renderende 6 malder rogge maat van Sittard en 1 malder rogge Maaseiker maat, gelegen
te Papenhoven.
R.A.L., Hof van Gelre Venlo
1708. 1518 april 3
Derick in den Engel verheft voor het leenhof van Horn de Woertshof te Buggenum.
Leenhof Horn
1709. 1518 mei 21
frijdagh nae den sonnendagh exaudi
Schepenen van Venlo geven videmus van de akte van 1472 september 17.
Fürst zu Bentheimischen Archiv Burg Steinfurt, akten 212 nr. 117-123
1710. 1518 juni 28
Huwelijkse voorwaarden tussen Willem graaf van Neuenahr, heer te Bedburg, en Anna,
dochter van Willem graaf van Wied en Meurs. Getuigen o.a. Johan van Horn, proost te Luik,
Jacob graaf van Horn.
Neuenahr 147; afschr. papier 17e eeuw.
Tecklenburg akten XXII b. nr. 37
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1711. 1518 augustus 19 – 1525 mei 16
Gerit Vercken, wettige zoon van Dirck, wordt beleend als Heinsbergs leen met de hof im
Bruch aan beide zijden van de Roer (waar vroeger Drutgen Holtzemecher woonde) en 5½
morgen aan de Worm.
Mannbuch Heinsberg p. 139 nrs. 388-390
1712. 1518 augustus 29
nae sent Augustinusdaech confessoris
Wilhelm van gen Lieler, richter, Matthis Schrivers, Johan Drivener, en voorts de gemene
schepenen van Linne verklaren, dat Peter Kuester met toestemming van Nese, zijn echtgenote,
overgedragen heeft aan Gerardt van Thriecht en Lizabeth Beecken een grondrente van een
malder rogge ten laste van al hun goederen onder het gerecht Linne. Bezegelaar: Johan van
Roesteren, scholtis van het ambt Montfort.
Hoofdgerecht Roermond 489, procesnr. 3238
1713. 1518 september 17
Wynerus van Baer, schout in het Maasland, en schepenen van Beegden oorkonden dat
Cornelis Wagemecker van Heel verkoopt aan Heyndrick van den Sandt Claessoon een
erfrente van 12 Hornse guldens gaande uit een baand van 2½ morgen bij Beverdyck, losbaar
met 200.
R.A.L., Wetzlar 242
1714. 1518 december 11
saterdachs na den sondach jerusalem
Karel, hertog van Gelre, staat met toestemming van ridderschap en onderzaten van Beesel toe
3 bunder land uit de gemeente te verkopen voor bouw van de kapel te Belfeld.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1715. 1518
Tolrekening Gorinchem en Schoonhoven naar/van Roermond
juni 26 Aert Jacobsz 50 knie hout
juni 29 Thijs in den Wynckel 110 knie hout
juni 29 Jan die Veer een nieuwe veerpont (gratis voor de heer van Brederode)
juli 3 Heinrich van Wissem 110 knie hout
juli 4 Faes Boem 48 hoed kalk, 22 hoed smeekolen, 2 storten 12000 leien
juli 9 Leenart Mans 10 kwart zout à 10 st.
juli 14 Pieter Roey 13½ kwart zout
juli 17 Joost Smit 49 knie hout
juli 20 Faes Boem 14 kwart zout
aug. 1 Heinrick van Wissem de oude 5 kwart zout
aug. 8 Thijs inghen Wynkel 7½ kwart zout
aug. 15 Aernt Jacobsz 20 hoed weit, 30.000 leien
aug. 16 Dirrick Fyneman 16 hoed smeekolen, 1 stort
aug. 16 Leenart Mens 28 hoed smeekolen, 1 stort
aug. 16 Heynrick Vogels 25 knie hout
aug. 25 Reyntken Melis 64 hoed smeekolen, 2 storten, 1000 ijzer
aug. 26 Lenart Mens 6 kwartier zout
sept. 7 Leenart Rijcken 16 hoed smeekolen, 1000 ijzer
sept. 7 Cornelis inghen Roeye 40 hoed smeekolen
sept. 8 Pieter Roeyen 16 hoed smeekolen, 300 ton houtskool
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sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

19 Frans Loesvelt 64 hoed smeekolen
19 Frans Boen 36 hoed smeekolen, 23.000 leien, 2000 ijzer
23 Heinrick van Wissen 25 knie hout
25 Reynken Melis 8½ kwart zout
25 Leenart Rijcken 8½ kwart zout
27 Aernt Selensz 14 hoed smeekolen
27 Jan Fyneman 10.000 leien, 40 hoed smeekolen, 2000 ijzer

RGP 236
1716. 1519 maart 6
Voor de dingbanken van Heythuysen en Haelen procedeert Jan van Itter namens de
gemeentenaren van Heythuysen contra Reyner Hyllen en Raetz Bormans van Baexem over
het maaien van heide en steken van turf in (de gemeente van) Heythuyzen.
R.A.L., fam. arch. V. Moorsel 273
1717. 1519 maart 16
Johan van Wittenhorst, voogd, en schepenen der voogdij Geldern, oorkonden dat Henric van
Orsoy, biechtvader en Agnes van Eyll en Johanna van Baer namens de (munsterabdij) van
Roermond en Eva van Eyll, non te Bedbur, overdragen aan Wolter en Derick van Eyll,
gebroeders, alle goederen die Agnes of Eva van Eyll of hun klooster mochten hebben
verworven na dode huns broeders Johan van Eyll op Gastendonck, te weten o.a. huis en hof te
Gastendonck.
Kasteel Rechteren, regest 416
1718. 1519 maart 31
op donderdach nae den sonnendach genant in ’t latijn Oculi
Ott Spede, weduwe, en Johan en Margriet Spede, kinderen van genoemde Ott en wijlen
Theuss Spede, verklaren overgedragen te hebben aan Vincentius en Werner Praest,
gebroeders, hun hoeve geheten “dat Velsegoet” aan de lange heide onder Maasbree, die in
leen wordt gehouden van heer Aleff van Wylacke. Uitgezonderd van de overdracht zijn twee
percelen die in cijns gehouden worden van Carel Spede. Medezegelaars: Carel Spede en Gaert
Vincke.
Hoofdgerecht Roermond 492, procesnr. 3261
1719. 1519 mei 13
Matthis Schriver, stadhouder van Gerardt van Flodrop, erfvoogd van Roermond, en de
leenmannen Arnold Hofft en Dyrck van Kruchten, schout van Roermond belenen de zoon van
wijlen Dirk van Wessem, diens broer, diens zuster Lysabeth gehuwd met Gerardt Kremer en
hun twee kinderen, diens moeder Anna, voor de ene helft, en de gebroeders Dirk, Gerard en
Cone Swagers en hun zuster, gehuwd met Franck Jongen, voor de andere helft met de hof te
Dasselraidt of Daswyller (te Odiliënberg), zoals Deric Mangelman die tijdens zijn leven in
leen had.
G.A.R., Kleine familiearchieven inv. nr. 158
1720. 1519 september 7
Voor schepenen ter Horst land van Kessel dragen Mathis van Broichuysen Johanszoon en
Anna, echtelieden, over aan de gebroeders Derick en Wolter van Eyll Derickzoon de hof
Nyenhuis te Schadrick in de heerlijkheid van der Horst met verschillende daaruit rustende
renten.
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Kasteel Rechteren, regest 418
1721. 1519 september 14
Jacob jonggraaf van Horn en Claudia van Savoye, echtelieden, verpanden voor 505
overlandse rijnsguldens en 337 hornsguldens aan Johan van Lomme en Margaretha van
Vernich, burgers van Roermond, hun griend en aanwas tussen de beide Mazen, langs de
griend van wijlen Lambrecht Pijls (de rente is jaarlijks 25 rijnsguldens en 16 hornsguldens).
De schepenen van Haelen zegelen evenals oorkonder, stadhouder Willem Pijll en de
leenmannen Daniel van Nunhem en Vincent van Baer; de gravin tekent de akte.
R.A.L., fam.archief Keverberg port. IV, afschr. 1679
1722. 1519 november 5
Voor meier en laten van de laatbank in de Grote Hegge te Thorn verkoopt Johan Daemen
huis en hof c.a. te Thorn langs de steeg die van Thorn naar Wessem gaat aan Ties Vollertz en
Elisabeth, echtelieden. Omdat de laatbank geen zegel heeft zegelt namens hen Sweder van
Barich.
R.A.L., Wetzlar 112
1723. 1519 februari
Stadsrekening Nijmegen. Bodelonen naar Roermond (8 keer). Gelderse landdag in Nijmegen
(datum?). Inkomst van Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg, hertogin van Gelre geschonken
100 malder haver, 4 aam en 8 veerdel wijn + 4½ aam + 2 veerdel, 2 zilveren kannen samen
27½ mark zwaar.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1724. 1520 april 30
Akte van deling tussen Elisabeth van Goor, weduwe van Eyll en haar kinderen Jan, Sybert,
Willem, Mathijs, kanunnik, Gerit, Lucia, gehuwd met Dirk van Rijn en Agnes van Eyll,
gehuwd met Bernt van Hoechtenbroeck.
R.A.L., Scheres 709
1725. (1520 na october 8?)
Johan graaf (*) te Horn oorkondt dat o.a. Geerken Pollartz of Hellener en Johan Pelser van
Roermond e.a. samen bezitten 10 bunder griend onder de dingbank Beegden die zij vroeger
verkregen hadden van zijn vader Jacob graaf van Horn en waarvan zijn broer wijlen Jacob
graaf van Horn hen vroeger molest had aangedaan. De eigenaren hadden toen 100
hornsguldens gegeven hetgeen (Jacop) niet voldoende (vond) en later is de zaak afgedaan
door betaling van 100 Philipsguldens.
(*) In 1520 was Johan nog geen graaf.
R.A.L., Wetzlar 242
1726. 1521 januari 4
Reiner van Gelre, heer te Arcen, drost van de Veluwe, beleent Wolter van Eyll Derickszoon
met 10 morgen land in de Hornen en een deel van de hof anghen Raem bij de Steppen,
eertijds door Jan van Eyll gekocht van Elbert van Eyll.
Kasteel Rechteren, regest 421
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1727. 1521 januari 18
Overlijdt bij de Karthuizers te Roermond Joannes de Lyra, clericus, novicemeester van de
minderbroeders te Weert. Door zijn gardiaan wegens gezondheidsredenen naar de Karthuis
gestuurd.
Wely p. 19
1728. 1521 februari 25
Heyn Blafferts als sterfman beleend voor de kruisheren te Roermond met het Muggengoed te
Uetterath, Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 140 nr. 395
1729. 1521 februari 28
Reyner van Boekholt ontvangt van Jacob graaf van Horn, de hof te Buggenum genaamd
Ynckenvoirt als een bundig leen.
Schloss Haag 699
1730. 1521 maart 14
Johan van Vlodrop en Ariaen van Merode, echtelieden, verpachten aan Jan van den Bergh
hun weerd of griend te Wynerden (onder Neer).
Schloss Haag 5263
1731. 1521 maart 15
Scheiding van goederen tussen Godert van Harff en Diderich van den Boetzeler, zwagers.
Dederich was gehuwd met Ailheide van Harff. Dedingslieden: Daem van Harff, landdrost van
Gulik, Werner van Palandt, drost van Wassenberg, Johan van Palandt, heer van Weldenberg
en Berge, en Johan van Hatzfelt, heer van Wildenberg (Wildenburg).
Kasteel Rechteren regest 422
1732. 1521 juli 2
op dynxdaech nae sunte Peter unde Pouwelsdach apostolorum
Henrick Schenck, richter, en Aelbert Henrickss en Johan Wyllemss, gerechtslieden te
Middelaar, verklaren dat Peter Lezier met toestemming van Naell, zijn echtgenote,
overgedragen heeft aan Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraedt, een erf en kamp bij
de Plassmoelen, waar Johan Lezier en Hesken vroeger woonden, alsmede een vijver grenzend
aan de Molendijk.
Hoofdgerecht Roermond 485, procesnr. 3158
1733. 1521 november 19
De officiaal van Luik, de aartsdiaken van Kempenland, Anthonis die Wilde heer van
Kessenich, de schout en de schepenen van Kessenich attesteren dat de kapel van Maria
Magdalena te Kessenich altijd is geweest “castrael en de borch capelle” gefundeerd door de
heren van Kessenich en uit de renten van Kessenich. Gelijk attesteren Anthoenis Koelen,
kanunnik van St. Servaas te Maastricht, thans rector van die kapel, en de oudste mannen van
het dorp. Zegelaars: de heer en de schepenbank.
R.A.L., fam. arch. Emerix V 859
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1734. 1521 december 5
Voor de graaf van Horn, Willem Pijll van Swalmen, stadhouder, en Goert van Oedenhoven,
Lambrecht Pollart, Jacob Vogels en Heillewich van Kessel, leenmannen van Horn, verheft
Ludolff van Winckelhuysen, namens Elisabeth, weduwe van Jan van Vlodrop, de hof te
Asselt als vruchtgebruikster.
Schloss Haag 239
1735. 1521/22 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
boden (al of niet met brieven) naar Roermond 3 keer, waarvan 1 keer wegens de Hanze.
Dagvaart te Deventer wegens de Hanze.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1736. 1522 mei 1
Voor richter en schepenen van Venlo, koopt Harmen Kiespenningh, dokter in de medicijnen
van Dirik Ververs en Joost Welen, gezonden van de stad Weert eene jaarrente van 15 gulden.
Publications XXIX p. 158
1737. 1522 september 13
Overlijdt in Roermond Arnoldus van Heel van ’s Hertogenbosch, die met zijn vrouw Joanna
weldoener was van de Minderbroeders, vooral van die in Weert.
Wely p. 54
1738. 1522 september 22
des anderen dachs nae sinte Matthiasdach apostoli
Richter en schepenen van Echt verklaren, dat Lenderick in der Horst en Lisbet, zijn
echtgenote, met toestemming van Bele, zijn moeder, verkocht hebben aan Dominicus van
Vlodrop, pater van het convent te Sint Joost, al zijn grienden en aanwassen in de Honthauser
weerd bij het veer van Poll. Na toestemming tot deze verkoop verkregen te hebben van
Robrecht van der Marck en Arenberg, drost van Montfort, en van diens plaastvervanger
Bernart van Gressenich droeg Lenderick de grienden en aanwassen over aan Jan van Echt,
procurator van het convent, waarop Lodewich in der Horst, de oudste zoon van Lendrick,
beschudrecht uitoefende. Lodewich sloot met de broeders van Sint Joost een nieuwe
overeenkomst en droeg hen de betreffende goederen over.
Hoofdgerecht Roermond 487, procesnr. 3203
1739. 1522 october 1
Voor schepenen van Wessem draagt Hendrik Mols van Kelpen over aan Johan Portmans van
Gangelt namens het begijnhof te Roermond een erfrente van 15 hornsguldens uit zijn gehele
hof te Kelpen onder de dingbank Wessem, genaamd de hof te Moilss en andere goederen
onder Wessem. De rente is losbaar met 300. Richter: Johan Groetmans.
R.A.L., Begijnhof Roermond nr. 31 fol. 64 vo e.v.
1740. 1522 december 14
Johan Pollart, kanunnik te Aken en te Thorn, draagt aan het Gasthuis te Roermond over 1/5
deel van de ½ tiend van Baackhoven te Ophoven voor stadhouder en leenmannen van Horn.
Geïnsereerd in R.A.L., Scheres 841 d.d. 4-6-1525

296

1741. 1522 december 20
Margaretha van Merode, abdis van Munsterbilzen, verpacht aan Daniel van Nunhem
gedurende 14 jaren de Bylsenhof te Neer tegen 156 hornse postulaatsguldens.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1024
1742. 1522
Godart van Drachenfels (van Goor?) (geh. met Elisabeth van Montfort) bouwt een kapel tegen
het koor van de parochiekerk van Neer voor het door hem gefundeerde benefici van St. Anna.
Aantekening in doopboek Neer, 1794-1800
1743. 1522/23 februari 22
Stadsrekening Nijmegen: boden (al of niet met brieven) naar Roermond 1 keer waarvan 1x
wegens Johan van Buel. De raadsvrienden van Roermond onthaald op 5 verdel wijn.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1744. 1523 maart 1
Karel van Gelre, hertog, beleent Johan Drivener, burgemeester van Roermond, met de hof
ingen Oy in het ambt Montfort in het kerspel Linne. Omdat de Maas een deel heeft
weggeslagen en het leen achterlenen had, behorende tot de oude hof te Oisen in Linne,
worden die achterlenen tot het hoofdleen gerekend.
Stadsarchief Maastricht, collectie losse charters.
1745. 1523 maart 2-1524 februari 23
Correspondentie inzake de twist tussen de steden Roermond en Venlo over het stapelrecht.
Brieven Zutphen nrs. 2810, 2816, 2924.
1746. 1523
Adrianus VI, paus, staat toe t.b.v. Pieter Salzberg, clericus van het bisdom Luik, een rente van
54 goudguldens te lichten uit de inkomsten van de kerk (pastorie?) van St. Christoffel te
Roermond.
Met loden zegel.
Guillon 323; koper Schreurs fl. 1,1747. 1523/24 februari 22
Stadsrekening Nijmegen: boden naar Roermond 6 keer. De heren van Roermond geschonken
36 kwarten wijn 9 gld. De burgemeesters van N. op de dagvaart te Arnhem (wegens het
geschil tussen) Roermond en Venlo. Twee schepenen van Nijmegen naar Roermond gereden
en naar Venlo en terug naar de hertog in Arnhem. Merten van Roumuyndt levert 23.500
stenen 9.8.-.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1748. 1524 januari 2
Jacob graaf van Horn heeft van Lenart van Bossmolen 25 gulden brabants ontvangen wegens
zekere composities. (betr. Polle-goed).
R.A.L., Wetzlar 9A; proces 1525 Lenart van Bossmolen contra jonker Willem van Vlodrop.

297

1749. 1524 januari 7
Willem van Vlodrop, heer van Dalenbroek, verheft Huis en heerlijkheid Dalenbroek als
Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 144 nr. 414
1750. 1524 april 12
Schepenen van Pol verklaren dat Johan Kremers van Panheel verkoopt aan Johan Poertmans
van Gangelt, pastoor van het begijnhof te Roermond, een jaarrente van 5 hornsguldens uit een
bunder akker op de Hingelter, uit een vrecht akker der Cloeth. Richter is Johan Reymens.
Schepenbank zegelt.
R.A.L., Begijnhof Roermond 31 fol. 126 vo
1751. 1524 april 12
Stadhouder en meier van de laatbank van St. Servaas te Panheel in de Pasch en laten aldaar
verklaren dat Dirk van Bossmoelen aan Johan Portmans van Gangelt, pastoor van het
begijnhof te Roermond, verkoopt een jaarrente van 5 hornsguldens uit 1½ bunder akker het
Kyrckenvenne, losbaar met 10 gouden kronen; 9 goudguldens, 7 bescheiden hornsguldens, 2
keizersguldens of 100 hornsguldens. Zegelaar is de schepenbank van Poll omdat meier en
laten geen eigen zegel hebben.
R.A.L., Begijnhof Roermond fol. 125
1752. 1524 april
Jacob Voegels, schout, en schepenen der dingbank van Haelen oorkonden dat Gart Thijssens
verkoopt aan de broedermeesters van het St. Jacobaltaar te Grathem een jaarrente van 2
goudguldens en 20 st. losbaar met 40 goudguldens en 25 hornsguldens, gaande uit een land
van 4 morgen die Muyspijl, uit ½ bunder aan den Vonderen naast goed van de schout van het
Maasland op den Beeckken.
R.A.L., Horn 222
1753. 1524 augustus 25
Goedert Ruymschutell van Fritzdorf en Hylgart van Dadenberg echtelieden verklaren dat in
1471 hun vader Frederik van Dadenberg en diens vrouw Elisabeth van Oesen hun hof “zo der
Voert”c.a., Horns leen, verkocht hebben aan Derick Pollart t.b.v. een rector van een altaar in
de parochiekerk te Roermond, gesticht door mr. Johan Pollart, proost te Arnhem, waarna hun
vader de hof weer in pacht nam en die 16 jaar in pacht hield. Daarna is geschil ontstaan met
de toenmalige rector van dat altaar, Hugo Pollart, kanunnik van O.L. Vrouw te Aken over die
pacht. Goedert c.s. doen afstand van alle rechten t.b.v. van Hugo voornoemd, hun zwager en
neef. Zegelaar is Goedert, Johan Petri, kanunnik te Bonn en landdeken, Emont van
Metternich, hun neef en zwager, Willem Pyell, stadhouder, en Johan Hyllen en Goedert van
Nederhoeven, leenmannen van Horn.
R.A.L., Scheres 840; 16e eeuws afschr.
1754. 1524 september 2
Willem van Dor, meier van de abdis van Thorn, en laten (te Ittervooort) oorkonden dat Jan
Ploenys van Kempen, rector van het convent van St. Agnes, met toestemming van Henriette
Weytzen, priorin, zuster Aleid van Kriekebeek, onder-priorin, en zuster Helene van Schaem,
procuratrix van dat convent, in erfpacht geven 4 bunder land en bos te Ittervoort bij
Vuylbroeck aan Jonatan van der Heyden genaamd van Nyell tegen 4 malder rogge Maaseiker
maat + 1 kapoen aan het altaar van H.H. Petrus en Paulus te Thorn.
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M.J. Wolters; Notice historique sur la ville de Maeseyck, Gand 1855 p. 165
1755. 1524 october 29
Karel, hertog van Gelre, stelt Willem van Erp genaamd van Warenberg tot voogd in de
voogdij Geldern aangezien hij een pandschap van 700 enkele guldens heeft afgelost aan
Sweder van Parloo en Johan van Wyttenhorst, iedere gulden gerekend voor 2 hornsguldens,
en zal niet ontzetten dan na delging der hoofdsom.
Coll. Belonje sub. Grote Hegge Thorn
1756. 1524 december 13
Elisabeth van Eyndhoven, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, schenkt haar erfgoederen
onder de hof te Brunshorn en Kessenich onder de heerlijkheid Neeritter aan Laurens, pater
van het klooster van O.L. Vrouw te Maaseik.
R.A.L., Neeritter; gerichtboek
1757. 1525 maart 3 of 10
Jacob graaf van Horn verklaart dat Lenart van Bossmoelen een bundig leen heeft ontvangen
genaamd de hof te Poll, genaamd Pollenguet, dat tot dienst met paard en harnas verplicht. Het
leengoed is vrij van last en bede.
R.A.L., Wetzlar 9A
1758. 1525 mei 16
Pallick van Kamphausen ontvangt van de stadhouder der Heinsbergse lenen het goed te
Gerderath in het ambt Wassenberg zoals wijlen Henric van der Kraken dat bezat, zijnde
Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 149 nr. 435
1759. 1525 mei 31
Peter Buren Johannesz, notaris, met getuigen stelt de verklaring op waarbij Dirck van
Wessem (Wyssem), burger van Roermond, door de regering van (de stad) Dordrecht
ontslagen wordt van rechtsvervolging wegens het verkopen te Gorinchem van hout dat niet te
Dordrecht verstapeld was onder bepaling dat hij de stapelrechten en de kosten van het geding
betalen zal.
Oorspr. notarieel instrument, inv. 319, Archief van de stad Dordrecht (1200-1572)
1760. 1525
Eduard van Bocholtz en Maria van Brouckhausen stichten op St. Antoniusaltaar in de kerk te
Lobberich een jaargetijde en doek en schoenen voor de armen.
Heimatbuch des Kreises Viersen 1998 p. 92-93
1761. 1525
Scheyding tussen ’t land van Gelre en de Horne.
Guillon 51; koper Gemeente Helden fl. 3,50
1762. c. 1525
Reyner van Bockhoelt verheft voor het leenhof van Horn als pandig leen de gehele hof te
Buggenum genaamd de hof tot Inckenvoer(t).
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Leenhof Horn
1763. 1526 augustus 25
Jacob graaf van Horn oorkondt in 1506 aan Peter Quas gegeven te hebben een erfpacht van 10
malder rogge uit zijn hof te Dasselroyde en een bunder baand alsmede het recht om 12 voeder
turf te steken in de Peel van Horne. De rente is losbaar met 100 philipsguldens. De graaf
bevestigt en draagt de bunder in eigendom over.
R.A.L., Wessem; proces 1630 Weert
1764. 1526 september 2
Voor Johan van Waes, stadhouder, en Paulus Witvaert (?), Joannes Scriver te Ophoven,
Joannes van Wessem, Derick Dericks en Bernaert van den Kerckhoff, leenmannen van Horn,
verheft Willem van Odenhoven de hof van Odenhoven te Geystingen, pondig leen, waaruit
Goert van Odenhoven is bestorven, voor zijn moeder als vruchtgebruikster en de erfgenamen
van Goert.
Leenhof Horn
1765. 1525/26 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
boden naar Roermond 1 keer
boden naar Venlo 4 keer
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1766. 1526
Akte waarbij de rekenkamer (?) te Arnhem machtiging verleent aan de inwoners van Kessel
om 50 morgen land te verkopen om daaruit de bouwvallige kerk te restaureren.
Bissch. Archief post 104 sub. 12
Deze datum is onjuist. Het hertogelijk verlof stamt al uit de 15e eeuw.
Zie sub. Kessel, dorp.
1767. 1527 juli 24
Jacob graaf van Horn en Claudia van Savoye, echtelieden, oorkonden van Johan van Lom, de
oude, en Johan van Lom, de jonge, burgers van Roermond ontvangen te hebben 300
angelotten en 400 gouden keurvorstelijke rijnsguldens waarmee jaarrenten t.b.v. Dreys van
Vranckenberg zijn afgelost; oorkonders verpanden de geldgevers de halve weyegriend op de
Hornse Maas, 18 bunder groot (de andere helft is verpand aan het klooster Mariagarde te
Roermond) voor 30 guldens erfrente; tevens verkopen oorkonders de beterschap van de
griend tussen de beide Mazen naast Lambrecht Pijlsgriend, groot 14 bunder waarop
Lambrecht een rente van 25 goudguldens en een van 16 hornsguldens te vorderen heeft.
Getuigen: schout-richter Johan van Waes en schepenen te Haelen. Zegelaars: de graaf, zijn
broer Johan van Horn, proost van het domkapittel te Luik, Johan van Waes, stadhouder, en
Daniel van Nunhem en Joest van Moerssen, leenmannen van Horn + de schepenbank.
R.A.L., Keverberg ongeord. Port. IV 43; 17e eeuws afschr.
1768. 1527 september 20
Johan Groetmans, richter, en schepenen van Wessem oorkonden dat Dirick van Wessem en
Rochus, diens zoon, Aleyt in den Engell, begijn op de Nieuwenhof, burgers van Roermond,
Bruyn Heyster van Daelen, zoon van wijlen Agnes van Wessem, een erfrente van 57½ gulden
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hebben ten laste van de stad Wessem en accoord gaan dat die rente voortaan betaald zal
worden met 50 gouden overlandse keurvorstelijke rijnsguldens ’s jaars.
R.A.L., Wessem 339; transfix met 1481 dec. 24
1769. 1527 october 16
Schepenen der stad Wessem oorkonden dat Elisabeth Crenckens c.s. aan Johan Pollart,
kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, (momber is (oomzegger) diens neef Andries Pollart)
verkopen een jaarrente van 12 hornsguldens.
R.A.L., Scheres 833; 16e eeuws afschr.
1770. 1527 december 4
Claes van Wessem (leenschrijver van Heinsberg) ontvangt van de stadhouder van
Heinsbergse lenen het Muggengoed te Uetterath zoals wijlen Heyn Blafferts dat in erfpacht
bezat van de kruisheren van Roermond, behoudens de kinderen Blafferts en hun moeder die
vruchtgebruik heeft.
Mannbuch Heinsberg p. 158 nr. 474
1771. 1526/27 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
boden naar Roermond 15 keer
boden naar Venlo 13 keer
bode naar Kuik wegens tolzaken van die van Roermond en Venlo
De raden van Roermond en (Willem van Vlodrop) heer te Goor bemiddelen in een geschil
tussen Nijmegen en de hertog van Gelre.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1772. 1527/28 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
boden naar de stad Roermond 8 keer
boden naar de stad Venlo 11 keer
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 4
1773. 1527-1573
Cijnsboek van het kasteel Vlodrop.
Guillon 723; koper?
1774. 1528
Testament van Petrus Grubosch, magister, rector van het altaar van St. Silvester (in de kerk
van de H. Geest te Roermond). Kreeg 1484 verlof tot testeren.
Bissch. Archief, port. 56 II – 3
1775. 1528 januari 19
Johan van Elmpt wordt beleend met het Huis te Burgau, zoals leenroering van Heinsberg.
Mannbuch Heinsberg p. 158 nr. 475
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1776. 1528 maart 20
Adriaan van Bylandt heer te Rheydt wordt beleend met de Schafsdell bij Niederkrüchten,
Heinsbergs leen.
Mannbuch Heinsberg p. 159 nr. 478
1777. na 1528 juni 11
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob graaf van Horn en Anna van Bourgondië te Buren.
Neuenahr 924 inv. Meurs 1600 D 554
1778. 1528 juni 29
Johan van Baexen zoon van Gielis van B. verheft het bundig leen van Kessenich.
R.A.L., fam. arch. Van Moorsel 300; 17e eeuws afschr.
1779. 1528/29 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
stadsbode naar Roermond 1 keer
stadsbode naar Venlo 4 keer
Toen jonker van Wysch naar Roermond ging werd hem geschonken in de Zwaan 7 veerdel
wijn. Peter van Ruremund is hoofdman van een vendel (knechten) door Nijmegen betaald bij
het beleg van Wageningen, samen 1531.4.-.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1780. 1529 januari 6
Johan van Waess, schout van het Maasland, stadhouder van de graaf van Horn, en schepenen
van Haelen oorkonden verkocht te hebben aan jonker Daniel van Nunhem een stuk erf uit de
gemeente, gelegen “in dy Speck” naast erf van Daniël, voorheen erf van wijlen jonker Arnt
van Goor. Het erf was vroeger door de heer aan de gemeente geschonken.
R.A.L., St. Elisabethsdal 62
1781. 1529 januari 23
Schepenen en naburen van Maasniel verkopen aan Catharina Rieckens, weduwe van Thielen
Partgens een stuk gemeente op de Nyelreheyde.
Archief Dalenbroek nr. 421
1782. 1529 juli 20
op dinghsdagh nae divisionis apostolorumdagh
Derick Wegge, richter, en Derick van Menss en Johan de Groet, schepenen te Venlo,
verklaren dat Willem van Huisshaeven overgedragen heeft aan Arndt van Menss een rente
van vijf Hornse gulden ten laste van zijn aandeel in de onverdeelde nalatenschap van zijn
ouders.
Hoofdgerecht Roermond 119, procesnr. 478
1783. 1529 november 30 en later
Rentmeestersrekening Lenart van Bree, 1529-1530. Willem van Vlodrop zal op bevel van
Karel hertog van Gelre de burcht Montfort overnemen van Robrecht van Arenberg (Marck),
(bourgondisch) drost van Montfort, op 30-11-1529. Willem trekt met 16 ruiters vanuit het
kasteel Kessel zuidwaarts de stad Roermond binnen met de bedoeling kort daarna door te
trekken naar Montfort. In Roermond werd de groep door allerlei tegenwerking van Arenberg
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9 dagen opgehouden. Iedere ruiter kreeg deswege van rentmeester 1 goudgld. betaald. Willem
van Vlodrop en de drosten van Horst en Kessel verbleven in In de Croen te Roermond.
Daarna wilde men de burcht Montfort terstond in bezit nemen, hetgeen niet lukte omdat er
nog vreemde bezetting op de burcht lag. De Arenbergse bezetting had het kasteel alvorens te
vertrekken, geplunderd en zwaar beschadigd. Ook het vee van de burcht was geroofd. De
rentmeester moest 33 schapen, 3 koeien en 4 varkens kopen. Vlodrop bracht 20 man op en
rond de burcht onder. Er werden 36 haakbussen aangekocht.
R.A. Gelderland, Hertogelijk archief 1774
1784. 1529/30 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
Een bode met magistraatsleden van Nijmegen naar de hertog wegens de Roermondse tol (2x)
6 boden gaan naar Roermond, 1 naar Venlo. Aan de heren van Roermond en Venlo op bevel
van de burgemeesteren en de meesters van St. Nicolaasgilde geschonken 7 veerdel wijn.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 3
1785. 1530 januari 15
Karel hertog van Gelre verleent burcht en slot Krakau en land en heerlijkheid aan Christoffel
graaf van Meurs (zoon van Dirk, kleinzoon van Vincent), na uitsterven van Christoffels
erfgenamen terug te vallen aan Gelre. De Gelderse drost Goswin van Honselaer blijft op
Krakau in functie.
Krefeld p. 54
1786. 1530 mei 12
Arnold en Sebastianus van Kessel, gebroeders, verkopen (voor schepenen van Herten) (recht
van inkomsten gedurende) 5 weken aan het veer te Ool aan Jaspar Heijssen van den Graff en
vrouw.
Dalenbroek nr. 780
1787. 1530 mei 16
De stad Arnhem schrijft aan de stad Zutphen over een brief van meester Bado, secretaris van
de stad Roermond, uit Keulen die Arnhem via Nijmegen heeft ontvangen met een begeleidend
schrijven van Nijmegen teneinde de inhoud aan de afgevaardigden van Keulen te Deventer
mee te delen.
Brieven Zutphen nr. 3462
1788. 1530 juli 26 (1430?)
Huwelijkse voorwaarden tussen Joest de Wilde van Mersen en Hanrick(e) Viegels, verleden
t.o.v. notaris Gerardus Noms te Deurne.
R.A.L., Borchgrave d’ Altena 30
1789. 1530 oktober 12
op guedesdach nae sinte Dionysdach episcopi et martiris
Ter beëindiging van het geschil tussen Arendt Vincken als voogd van Johan van Greveraedt,
nagelaten zoon van Johan en Elisabeth, enerzijds en Lenart Vischer, vader van Erme, ook
dochter van genoemde Elisabeth, anderzijds over de nagelaten goederen van Elisabeth,
afkomstig van haar ouders Simon Otten en Allet, hebben scheidslieden de volgende uitspraak
gedaan: Arnt Vinck behoudt het huis bij de Bogelbanden bij de alden Merckt (te Venlo?), een
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huis upten Schricxsell en het roerend goed op de hoeve tgen Schey. Lenart Vischer zal
behouden alle andere goederen die Simon Otten en Allet nagelaten hebben.
Scheidslieden: Gaert Boegell, Johan van Vogelsanck, Johan de Groet en Joest Ronden.
Hoofdgerecht Roermond 487 procesnr. 3205
1790. 1530
Oproer in stad en land Wachtendonk tegen Hendrik Schenk van Nideggen te Walbeck, drost
te Wachtendonk. Na verhoor door hertog Karel van Gelre zijn die van Wachtendonk
veroordeeld doch begenadigd van de doodstraf en sluiten een overeenkomst met Schenk. Die
van Wachtendonk brengen de zaak in 1538 weer op de (Gelderse) landdag. Op 13-2-1542
neemt het Rijkskamergerecht de stelling van Schenk over.
Reichskammergericht (te Düsseldorf) dl. 8 nr. 5050
1791. (15)30
Lijst van cijnsen van de laatbank te Hunsel, toebehorende Johan van Waes, drost te Horn.
R.A.L., fam. arch. Bormans, port. 3
1792. ca. 1530
Reformatorische predikanten in en rond Wassenberg: o.a. Hendrik van Roermond, Nikolaus
van Weert, Heinrich van Herkenbosch, Jacob van Weert, Johannes van Echt, Piet van
Swalmen.
Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1998
1793. 1530
Rutger Pollart in beroep bij Rijkskamergerecht te Spiers tegen vonnis van schout, richter en
schepenen van gerecht der abdis Thorn over aflossing jaarrente van 12 malder rogge. Deze
rente is in 1488 verkocht door Lenart van Stockbroek aan Johan van Goltstein, prior van de
kruisheren te Roermond, losbaar met 200 rijnsguldens. De onderpanden zijn door Stockbroek
verkocht aan Sullick Pollart. Rutger is diens neef en opvolger in die goederen en weigert
inlossing. Goltstein zou de rente gekocht hebben als executeur-testamentair van abdis
Gertrudis van Thorn voor een eeuwige jaargetijde op het Drievuldigheidsaltaar. Met akte van
aflossing 1493.
Reichskammergericht dl. 10 p. 243-244
1794. 1530/31 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
2 boden naar Roermond, 1 naar Venlo.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 4
1795. 1531 januari 30
De graaf van Horn verkoopt (tegen een) kapitaal van 400 bescheiden overlandse
keurvorstelijke gouden rijnsguldens (een rente ’s jaars) aan Margaretha Vynck en haar
kinderen.
R.A.L., notaris Jacob Wagemans 1738-1755 fol. 12; geïnsereerd in akte 14 juni 1739
1796. (15)31 juli 25
Voor Johan van Waes, stadhouder, en Daniel van Nunhem en Aert van Loesen, leenmannen
van Horn, verheft Joest van Meersen, kastelein te Loevestein, als man van jonkvrouw
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Heynrich Voegels, huis en hof te Overhaelen en de hof te Waterhaelen, pondige lenen, en het
kluppelleen de Milenberchs baendt. Voorgaande leenmannen waren: Jacob Vogels, 1515,
idem, 1516, Joest van Meersen namens zijn vrouw Hendrick Vogels, 1531.
Leenhof Horn
1797. 1531 augustus 2
altera Petri ad vincula
Derich Middelman, Godert Spegell, Johan Udman en Gerardt Middelman, schepenen te
Erkelenz, verklaren, dat Herman en Johan Tenemecher voor hen de volgende verklaring
hebben afgelegd: Claes Tenemecher gaf als huwelijksgoed aan zijn zoon Johan bij het sluiten
van het huwelijk met Cathrin, dochter van Theis Roden, 500 gulden, acht morgen land en drie
malder rogge, waarvan Johan 250 gulden belegd heeft in het huis van Wymar van Genaspen.
Bezegelaars: Daem van Beeck, voogd, en Derich Middelman en Johan Udman, schepenen.
Hoofdgerecht Roermond 485, procesnr. 3143
1798. 1531 december 22
Philips Isenburg, leenheer van de laathof die men noemt Johan van Wissems laatbank,
toebehorende het kapittel van Thorn, en laten oorkonden dat Meirt Milenborgs alias
Witmecker verkoopt aan de kapelaan in de O.L. Vrouwe kerk te Thorn, 1½ malder rogge
erfpacht uit ½ bunder akker, losbaar met 50 hornsguldens. De leenheer zegelt mede namens
de laatbank die geen zegel heeft.
R.A.L., Wetzlar 232
1799. 1531
Huwelijkse voorwaarden tussen Bertram van der Lippe genaamd Hoen en Beatrix van Galen,
dochter van Willem en Anna van dem Bongart.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht 4554
1800. 1531-1534
Gumprecht graaf van Neuenahr, heer te Alpen en Helpenstein, procedeert als aanlegger voor
het Reichskammergericht contra de erven van Johan van Vlodrop, zijnde Adriana van
Merode, Frederik Schellart van Obbendorf, Rutger van Velbrück en Lutgen van
Winkelhausen, deels namens hun vrouwen inzake Orsbeck, Wassenberg en Birgelen. Orsbeck
is in 1434 verpand aan Willem van Vlodrop, vader van Johan. Verweerders bestrijden de
mogelijkheid tot inlossing. Orsbeck zou tot het land Wassenberg behoren en geen eigen
heerlijkheid zijn. Beroep op Reichskammergericht zou niet kunnen omdat Wassenberg een
Brabants pand is en dus te Brussel geprocedeerd moet worden. De hertog van Gulik wees in
1540 de eis van de aanlegger toe.
Reichskammergericht Teil 6 N 307, N 314
1801. 1532 april 19
Willem graaf van Neuenahr geeft Johan van Waes, drost te Horn, volmacht om de tollen op
de Maas te beheren.
Neuenahr 939; inv. Meurs 1600 D 554
1802. 1532 april 25
Goert in den Engel verheft voor het leenhof van Horn de Vrittenshof te Buggenum.
Leenhof Horn
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1803. 1532 juni 15
Casper Hoeveler, richter, en Willem van Oeyen en Lenardt van Beeck, schepenen te Venlo,
verklaren, dat Wilhem van Huisshaeven overgedragen heeft aan Peter in gen Huiss en Grietge
een grondrente van tien Hornse gulden ten laste van zijn huis op de Steenstraat.
Hoofdgerecht Roermond 119, procesnr. 478
1804. 1532 juli 2
Johan van Groesbeeck, drost te Stokkem.
Grauwels III nr. 1712
1805. 1532 november 13
Bertram van der Lippe genaamd Hoen, drost te Mörs.
Kasteel Rechteren regest 444
1806. 1532
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan graaf van Horn en Anna van Egmond.
Neuenahr 942; inv. Meurs 1600 D 554
1807. 1532
Sybrecht van Broekhuizen, bastaardzoon van Adriaan van Broekhuizen Hubrechtszoon, krijgt
een verwijzing van 150 rijnsguldens op Balthasar van Beeck, rentmeester te Venray, wegens
bewezen diensten aan Karel hertog van Gelre.
Maasgouw 1988 p. 78
1808. 1532
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Palant en Maria van Vlodrop, dochter van Willem
van Vlodrop en van Odilia van Hoemen. Maria heeft broer Willem, waaruit in 1586 nog leven
Odilia van Vlodrop, vrouwe van Odenkirchen op slot Odenkirchen en Willem van Vlodrop,
vrijheer te Ryckholt en Leut, erfbaron van Luxemburg. Maria wordt bij verdrag 6000
goudguldens toegezegd maar in 1586 procedure voor Rijkskamergerecht dat zulks nog niet
betaald is, althans geruime tijd geen jaarrente van 300 goudguldens.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht 4290
1809. 1532
Hendrik Neutgens, priester te Roermond, procedeert in appèl na schepenbank Bracht en
hoofdgerecht Jülich bij Reichskammergericht contra Johan van Wambeck en diens broer
Rainer met aanspraak op de goederen nagelaten door Michael in der Smytten.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht Teil 6 N 422
1810. 1532
Testament van Johanna van Montfort, weduwe van Jan van Ghoir te Heel, en legateert aan de
kerk van Heel renten voor een jaargetijde. Notariële akte op perkament.
Guillon 302; koper Jos Habets fl. 2.—
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1811. 1532/33 februari 22
Stadsrekening Nijmegen: bode naar de hertog vanwege tolheffing te Roermond en Venlo van
Nijmegenaren.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 5
1812. 1533
ad vincula sancti petri
Jaargetijde in Hieronymietenklooster Roermond voor magister Thomas de Zon, priester,
scholaster van de H. Geest te Roermond, kapelaan van het college van St. Hieronymus te
Keulen. Liet het klooster bij testament na al zijn boeken en 100 hornse guldens.
Overleden Keulen 27 december.
Habets, Hieronymus p. 340-341
1813. 1533 maart 6
Anna van Bemmel geeft voor schepenen van Nijmegen procuratie aan Herman van
Boenenborch genaamd Houtsteyn om tegen Willem van Vlodrop in rechte op te treden
wegens een schuld.
Dalenbroeck nr. 45
1814. 1533 juni 1
Voor schepenen van Weert verkoopt Johan Vogels aan Art van Goor en Mette, echtelieden,
een jaarrente van 25 hornsguldens, losbaar met 500, uit het huis dat Art aan Johan heeft
verkocht.
R.A.L., Weert port. 275; 16e eeuws afschr.
1815. 1533 juli 20
Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer van Groningen, de Ommelanden,
Coevorden en Drenthe, verklaart, dat hij met het klooster van Sint Joost in het amt Montfort
een geschil heeft gehad over enige grienden bij Linne langs de Honthuser wert. Het geschil is
bijgelegd in aanwezigheid van de stadhouder Jacob van Domborch, ridder, heer van Sint
Aagten en Sint Janskerken, Oostrum en Spralant, en het klooster heeft deze grienden voor
duizend goudgulden gekocht. De hertog laat deze grienden aan het klooster over alsmede vier
bunder, die hij voorheen aan de kinderen van Mathijs, secretaris van Roermond, gegeven had.
Hoofdgerecht Roermond 483, procesnr. 3060
Nassause Domeinen na 1581 nr. 11068
1816. (15?)33 october 14
Wil(le)m van Edingen wordt door het leenhof van Horn beleend met de hof Meylenborgh te
Buggenum, pandig leen.
Leenhof Horn
1817. 1533
Diederik van Myllendonk, heer te Drachenfels, drost van Montfort.
Reichskammergericht Teil 6 M 1066
1818. 1534 mei 6
Adriaan van Rede en Lucia van Goor, echtelieden, verklaren t.b.v. hun moeder Johanna,
dochter van Montfort, weduwe van jonker Johan van Goor, afstand te doen van de rente
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wegens achterstallige betaling van bij huwelijksvoorwaarden toegezegd kapitaal t.b.v. hun
zwager en zuster Johan van Groesbeek, heer te Hoemen en Bertha van Goor, echtelieden;
voorts afstand te doen van dit kapitaal, waartegen zij de rente te Montfort (Montfoord?) zullen
ontvangen tot een bedrag als zuster en zwager al ontvangen hebben, en verklaren met
laatstgenoemden de door hun moeder na te laten goederen gelijkelijk te zullen delen, waarbij
oorkonders het goed en de rente te Montfort (Montfoord) en Johan van Groesbeek en Bertha
van Goor het goed in Nieuwstad en Apenbroeck zullen krijgen.
R.A. Arnhem, Cannenburg 295
1819. 1534 november 21
Voor richter en schepenen van Valderen verkoopt Mechtelt van Baer aan het klooster van St.
Agnes binnen Maaseik een rente van 13½ hornsguldens uit land i.p.v. een hoofdsom die zij
het klooster schuldig was wegens intrede van haar nicht Anne van Baer als non.
Kasteel Rechteren, regest 447
1820. 1534 november 30
Schepenen der dingbank Haelen oorkonden dat de onderzaten en kerspellieden van
Buggenum van Rudt te Heelden en Gertruydt 100 hornsguldens hebben ontvangen tegen 10
hornsguldens en 5 Brabantse guldens ’s jaars rente.
R.A.L., St. Elisabethsdal 341
1821. 1534 november 30
up sint Andriesdagh apostoli
De schepenenen van Wassenberg verklaren, dat Goert van der Heyden en Catharina beloofd
hebben aan Irmgart van Nivenheym, abdis van het klooster Dalheim, wegens achterstallige
erfpacht jaarlijks een malder rogge te betalen, zulks in aanwezigheid van Lambert van der
Kuylen en Thewis van der Kaulen, schepenen te Wassenberg, Peter Gysselen, halfpachter te
Schaphaussen, en Hein in gen Holland. Voorts hebben zij een huis en erf aan het Betzeller
valder in het Heydenre veld ter grootte van circa vier morgen in erfpacht genomen.
Hoofdgerecht Roermond 168, procesnr. 1549
1822. 1534 december 3
Voor schepenen der dingbank Beegden verklaart Cornelis van der Lynden in 1496 aan jonker
Johan van Goor de hof Apenbroek te hebben overgedragen.
R.A.Gelderland; Cannenburg 742
1823. 1534 (1535 kerststijl) december 28
op alre kynderdach
Rector en gemeen convent in der Weyde te Venlo geven in halfpacht hun hof te Swalmen,
genaamd Myddelhoven, aan Goert Kremers voor acht jaren, ingaande St. Remigius a.s., met
half jaar door beide zijden op te zeggen. Pachter mag geen ander goed pachten buiten
toestemming van verpachter. Pachter beschikt over eigen paarden, zonder recht van
verpachter. De pachter zal de dorser voeden; dorsloon 1 vat van de 35. Pachter heeft recht op
1/3 van de ooft, de rest zal de pachter naar Rykell brengen of op de Maas. Pachter zal 5 keer
karrenvracht naar Venlo doen. Pachter houdt bouwknecht, paardenknecht, scheper en maagd.
Bij verbouwingen aan de hoeve geeft de pachter de werklieden de kost. Pachter levert als
halfpacht voor de zuivel jaarlijks 4 goede kazen, op Kerstmis 2 kapoenen, op Pasen een korf
eieren en een “wegge”boter, op Venlose jaarmarkt 2 vette ganzen. Als de schapen geschoren
zijn, kiest verpachter een lam uit de kudde dat de pachter moet opfokken tot Venlo kermis.
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Pachter verkrijgt bij deling vooruit 5 malder rogge en 1 malder gerst. Bij landschat langer dan
4 jaren draagt pachter de helft van die schatting zoals in Swalmen gebruikelijk.
Museum Kevelaer. Klooster Mariaweide Venlo
1824. 1534
Behoren in ’t leen van Ghoir:
- Nielis Knoups 5 morgen op de Hagensdoerens, naast het land van Ghoir, naast Willem
Willekens land.
- Idem 4 morgen op de Dyckerwege, naast land van de pastoor, naast land van de hoeve
Ghoir.
- Idem een baandje naast het land van Willem van Dijck.
- Johan Bots 2 morgen voor de hof van Dijck.
- Alleert van Roy 4 morgen tegen Steinakker van Dijck naast de weg naar Buggenum.
- Idem 1 bunder land in Buggemerveld waar de weg door gaat van Aerlinck te Buggenum.
- Idem 1 morgen in de Ghoirer akker.
- Johan van Roy een bos.
G.A. Roermond, Waegemans 230
1825. 1535 januari 19
Johannes van Balen, proost van Keizersbosch, machtigt de prior Gijsbertus van Wessem in
het klooster van St. Elisabethsdal(?) de sacramenten te bedienen aan de inwoners van
Nunhem tegen betaling van 2 vat rogge recognitie aan de pastoor van Nunhem.
R.A.L., St. Elisabethsdal
1826. 1535 januari 20/25
Abdis en kapittel van Thorn lenen van het domkapittel te Luik 500 Brabantse guldens voor
betaling van de Türkensteuer en vestigen deswege een jaarrente van 25 Brabantse guldens uit
de Veehoef te Thorn.
R.A. Luik, St.Lambert Stock A fol. 76-77
1827. 1535 februari 11
Margaretha van Brederode, abdis, en het kapittel van Thorn lenen van het domkapittel van
Luik 500 Brabantse guldens voor betaling van de Türkensteuer en vestigen deswege een rente
van 25 Brabantse guldens uit de goederen te Beersel.
R.A. Luik., St. Lambert Stock A fol. 79 verso
1828. 1535 juni
Dyderik Milenbruch, richter, en schepenen van Wessem oorkonden dat jonker Godert van
Nederhoven, burger van Roermond, en Ermerdt, echtelieden, verkopen aan Reiner Hunsels,
schepen van Wessem, 16 hornsguldens ’s jaars erfrente uit de hof op den Coppen te Orloe,
losbaar met 300.
R.A.L., Wessem, proces 1616
1829. 1535 september 12
Karel, hertog van Gelre, oorkondt dat Christoffel Schenck van Nydeggen, heer te Hillenrade
mede namens zijn deelgenoten Philips van Wessell en Dederick van Boetselaar de Jonge het
Alde Huis te Swalmen genaamd Rathem en de hof voor dat Huis, genaamd Nyenhof, zoals
Christoffel voor zijn deel is aanbestorven na dode zijns moeders Isabella van Oest, verheft
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met 15 goudguldens heergewade als Gelders leen. Aanwezig de leenmannen Johan van
Wytenhorst, heer ter Horst, en Johan Bentinck, jagermeester.
Schloss Haag 4204
1830. 1535 october
Voor het leenhof van Horn wordt Dierick van den Boetzeler voor zijn oudste zoon Dierick
beleend met vier lenen waarover Werner van Pallant heeft gestaan, te weten Huis en hof
Aldenghoor te Haelen, de hof Nunhem genaamd tgher Peten, de hof te Neer genaamd
Haenschen, de hof te Horn genaamd Rutichoven.
R.A.L., Keverberg; ongeordend. charters 4
1831. 1535
Klacht van Jacob van Merssen te Wessem bij Rijkskamergerecht te Spiers na vonnis
schepenstoel Aken versus de gebroeders Hendrik en Dirk van Hertenfeld te Pol. De
gebroeders Hertenfeld klagen tegen Jacob wegens een schepenvonnis van Pol dat ze een
jaarrente van 14 malder rogge gaande uit de hof op dem Ritt moeten betalen. Loopt via
Wessem 1534 naar Aken 1534. Akte van schepenen van Pol over deze rente 1506.
Reichskammergericht dl. 10 p. 193-194
1832. 1535
Jennis Loesen, leenheer, en laten der bank van (Nieuwen-)Ghoor, oorkonden dat Tijsske
Clerx c.s. verkopen aan joffer Ermgardt van Broekhuizen, non te Keizersbosch, een jaarrente
van 3 hornsguldens voor haar jaargetijde, gaande uit een kamp genaamd de Bosscamp.
Namens de laten die geen zegel hebben zegelen de schepenen van Neer.
R.A.L., Keizersbosch aanw. 1930
1833. 1535
Keizer Karel V beleent Willem graaf van Neuenahr met alle tollen op de Maas (als Brabants
leen)
Neuenahr 945; inv. Meurs 1600 D 554
1834. 1535
Grafmonument voor Jan Pollart in de kerk te Aken (O.L.Vrouw) Tekst Publications 9 (1872)
p. 353. In laudem omnipotentis Dei beate Marie celorum regine omnium que sanctorum ac
pro sue et omnium Christi fidelium animarum salute venerabilis dominus Johannes Pollart
huius insignis ecclesie canonicus jubilarius cuius proximo sub lapide corpus recunditur
missam cottidianam a duobus vicissim presbyteris hic ad aram sancti materni data
benedictione summe misse continuo celebrandam instituit necnon et divini cultus augendi
gratia undecimum in choro vicarium ordine presbyterum perpetuo fundavit. Rebus ab
humanis exemptus anno Christi MCCCC et 34 mensis septembris die 24. Orati pro eo. Hic
suum celebravit jubileum anno Domini MDXIII die novembris XX
1835. 1536 januari 5
Reyner Mertens, meier, en schepenen van Heel oorkonden dat Johan Portmans als pastoor van
het begijnhof te Roermond een erfrente van 5½ hornsguldens koopt uit een huis en hof en 2
morgen akker genaamd der Kloet op de Baexerweg, uit een beemd op Heelrebroek, een vrecht
bij Byckensbandt, losbaar met 100.
R.A.L., Begijnhof Roermond 31 fol. 66-67vo
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1836. 1536 juli 4
Lambert Severijns, schout, Dierick Luten, Claes Croneboum, Michel Plucker en gemene
schepenen van Montfort, oorkonden dat Leonart van den Berck en Ment, echtelieden,
Geerken op den Berg en Hille, echtelieden, Jacob Maessen en Jut, echtelieden, en Geerte
Mooren verkopen aan Tonis Mans en Merye, echtelieden, een jaarrente van 2 malder rogge
uit een erf op Stedebroick. De schout zegelt namens de schepenen die geen zegel hebben.
Kruisheren Roermond p. 195-196
1837. 1536/37 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
De magistraat van Nijmegen, de meesters van het St. Nicolaasgilde en de burgemeesters van
Roermond geschonken 3 veerdel wijn.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 6
1838. 1536-1544
Johan Pollart, kanunnik/deken van O.L.V. te Aken als rector altaar H. Hieronymus in
parochiekerk Roermond in beroep bij Rijkskamergerecht Spiers tegen vonnis abdis en
leenmannen Thorn contra Godert van Nederhoven te Grathem. Frederik van Dadenburg als
man van Elisabeth van Osen heeft in 1472 aan het genoemd altaar een rente verschreven
gaande uit een deel ter tiend te Katert en de hof te Houthem, leenroerig aan de abdis. De rente
is weer aan Frederik in erfpacht gegeven voor 10 malder rogge ’s jaars. Hun dochter
Hildegard verkocht na dode ouders een deel der onderpanden (zonder de abdis c.a. te kennen)
aan Godert van Nederhoven, die de rente 2 jaar betaalde maar later weigerde.
Reichskammergericht dl. 10 p. 245
1839. 1537 januari 21
Godert van Nederhoven verheft de tiend op de vier hoven van Katert na dode van Hildegondis
van Dattenborch (als Horns leen).
Wetzlar 201
1840. 1537 februari 6
op dynsdagh post purificationis Mariae
Dederich van Cruchten, richter, en Dederich Hoefft en Herman Tenemecher, schepenen te
Roermond, verklaren, dat Henrich Boetz met toestemming van Gertruyd, zijn echtgenote,
overgedragen heeft aan Hendrich Gobbels van Wessem en Agnes een hoeve te Roer en
percelen onder de dingbank van Herten en Ool en onder het gerecht van Roermond.
Hoofdgerecht Roermond 223 procesnr. 2639
1841. 1537 maart 15
Egidius van Boukholt, abt van Gladbach, ontvangt van Johan graaf van Horn de hof te
Buggenum in leen na dode van Reinhard van Boukholt.
Haag 700
1842. 1537 april 6
Margaretha van Merode, abdis van Munsterbilzen verpacht de tienden van Neer aan Daniel
van Nunhem. De schepenen van Neer staan borg.
R.A. Hasselt, Munsterbilzen 1030
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1843. 1537 april 18
Johan graaf van Horn verleent Goessen van Erp, genaamd Werreberch vrijdom van
novaaltiend van 12 bunder akkers bij Huis Werreberch.
R.A.L., Keverberg ongeord. charters 5
1844. 1537 april 27
Voor notaris en getuigen attesteren Willem van Horion en Barbara van Goor, Johan van
Groesbeek en Bertha van Goor en Adrianus van Reydt en Lucia van Goor, echtelieden,
dochters van Johan van Goor en Johanna van Montfort, hun proces voor de officiaal van Luik
over de huwelijkse voorwaarden van Willem van Horizon en Barbara van Goor en het
testament van Johanna van Montfort met een accoord te hebben beëindigd.
R.A. Gelderland, Cannenburg 742
1845. 1537 juni 18
Karel hertog van Gelre besluit op het vertoog van pastoor, kerkmeester en naburen en
ingezeten van het kerspel Helden dat zij een aantal hollandse morgen uit hun gemeente mogen
verkopen ter ontginning.
Deductie p. 97-98
1846. 1537 juni 23
Sint Johansaevent Baptistae
Casper Hoeveler, richter, en Henrich van Barreveldt en Johan de Groet, schepenen te Venlo,
verklaren, dat Wilhem van Huisshaeven, met toestemming van Merrie, zijn echtgenote,
overgedragen heeft aan Marten van Doeveren en Metge een grondrente van tien Rijnse
overlandse gulden ten laste van zijn huis op de Steenstraat geheten “der Merrienborgh”, een
half huis in de Kerkstraat en een perceel land.
Hoofdgerecht Roermond 119, procesnr. 478
1847. 1537 juli 1
Erard van der Marck, bisschop te Luik, die de tol van de graaf (Willem) van Neuenahr op de
Maas een tijd lang aan zich genomen had, beveelt de burgemeesters en raad te Maaseik en de
rentmeester te Stokkum op die tol te letten en goed te bewaren.
Neuenahr 951, inv. Meurs 1600 D 554
1848. 1537 juli 31
Deling der goederen van Reiner van Holthausen, zoon van Johan en Elisabeth van Kessel, en
Johanna van Blitterswijck, dochter van Dirk en Margaretha van Hamm
- Fradmich van Holthausen en Sophia van Dorneburg: Huis Krickenbeck, gruit te Grefrath,
Hinsbeck, Lobberich en Leuth, de hof ingen Winkel te Hinsbeck, een erf binnen Venlo, de hof
Zeytveld te Grubbenvorst, een rente uit Straelen
- Helmich van Holthausen en Anna van Siegenhoven: Huis Alt-Krickenbeck, hof en molen
te Leuth, hof zum Broeck in Beesel, collatierecht Beesel, Maasvisserij, Woestenhof te
Grefrath en (samen met Fradmich) de laten te Broekhuizenvorst en Swolgen
- Willem van Holthausen: de hof Bey in Hinsbeck, de Vlonartzmolen en een deel van de
Plincklinglaten (te?)
- Karel Spee en Margaretha van Holthausen: Huis te Hinsbeck en bakhuis, gruit te Wankum
en Herongen, hof Padbroeck bij Kuik en de halve Hobser-tiend
- Juliana van Holthausen, weduwe Hardenberg Stael van Holstein: hof ingen Dael te
Lottum, de molen in de Molenhorst te Lottum, visserij in de Maas, roggerente te Meerlo.
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Heimatbuch Viersen 1994 p. 59-61
1849. 1537 november 18
Derick van den Boetselaar, erfschenker, landdrost van Kleef, vergunt zijn bastaardbroer Thijs
van den Boetselaar enige renten in te lossen.
Kasteel Rechteren, regest 458
1850. 1537
Godert van Nederhoven te Roermond klaagt bij Rijkskamergerecht Spiers wegens vonnis
schepenstoel Aken als beroep vanuit Wessem in procedure contra Mechtild van Doer te
Thorn.
Reichskammergericht dl. 10 p. 226
1851. 1538 mei 23
Johan van Erprade verklaart van Wolter van Eyl in leen ontvangen te hebben de Baickenhof
in de voogdij Geldern, kerspel Aldekerk, leenroerig aan Huis Gastendonck.
Kasteel Rechteren, regest 459
1852. 1538 juli 3
Christoffel graaf van Meurs deelt te Nijmegen ridderschappen en steden van Gelre en
Zutphen mede dat Karel hertog van Gelre op 30 juni is overleden. Namens Nijmegen wordt
afgevaardigd Herman van Boemelsberch, namens Roermond Camphuyss, namens Zutphen
Otte Keye, namens de ridderschap de heer van Elmpt teneinde naar het sterfhuis in Arnhem te
gaan. In Huissen treffen zij de heren van Broekhuizen, van Arcen, van Isendoren en van
Caldenbroek, die mee gaan etc.
Bijdr. en mededelingen Gelre L p. 34
1853. 1538 augustus 16
Arnt van Wachtendonk en Goirt van Boicholtz brengen een vergelijk tot stand tot deling
tussen de kinderen van Goert en Arnt van Boicholtz over de nalatenschap van Reyner van
Boicholtz, bestaande uit twee hoeven, een te Kessel-Eik in ambt Kessel en de ander te
Buggenum, land van Horn.
Haag 704
1854. 1538 september 18
De Gelderse landdag is verzameld te Roermond.
Brieven Zutphen nr. 3818
1855. 1538 october 7
Palich van Camphuysen (schepen van Roermond) en Johan van Lom (schepen van
Roermond) oorkonden dat Johan Giesen en Tulman Gayenzoen hebben getuigd dat die van
Beesel op deze zijde van de steenweg of Koning Karel weg in 1538 enige bunders gemeente
hebben uitgegeven.
R.A.Arnhem, Hof van Gelre? 124 H 1550 nr. 49
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1856. 1538 october 10
Johan graaf van Horn verleent Goddert van der Schoor recht de gemeente in Heythuysen te
gebruiken tegen 4 ll was ’s jaars waarvoor Goddert een weg mag voeren door zijn erf bij de
molen van Dasselrade aan de brug om koren of meel te brengen of te halen.
R.A.L., Horn 342 fol. 66
1857. 1538
Over de 6 bastaardkinderen van Karel hertog van Gelre.
Bijdr. en mededelingen Gelre L p. 34-53
1858. 1538/39 februari 22
Stadsbode van Nijmegen brengt brief van Maria van Hongarije aan (hertog Johan) van Kleef
door naar Roermond, waar (die van Gelre en Zutphen) op dagvaart zijn. Op 4 juni 1538 zijn
bannerheren, ridderschappen en hoofd- en kleine steden van Gelre en Zutphen op dagvaart te
Nijmegen. Groot maal voor 44.17. – brab. en 156.8. – brab. aan wijn. Hertog Karel overlijdt
30-6-1538.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. VI
1859. 1539 april 6
Schepenen te Venlo verklaren dat Johan van Lomme, raadsverwanter van Roermond verklaart
dat hij de 36 guldens rente die wijlen zijn vader hief uit het land van Horn heeft gefundeerd
tot 6 erfmissen.
R.A.L., Weert port. 271
1860. 1539 mei 4
Die van Beesel verzoeken de landdag van Gelre en Zutphen, bijeen te Roermond, in hun
rechten behouden te blijven.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124H 1550 nr. 49
1861. 1539 september 1
Voor Arnt van Dorsdaell en Johan Segers, schepenen van Roermond, verklaren Goessen
Wever en Thonis aen gen Loe dat die van Bracht en Kaldenkirchen op de dag vóór St.
Bartholomeus met geweld en in groten getale vanuit de gemeente Beesel (aan de Beeseler
zijde van de steenweg) turf afgevoerd hebben.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1862. 1539 september 26
Burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond oorkonden dat Hans Nijss en Gelis
die Veirber getuigen, gezien te hebben dat toen zij op geding te Mulbracht waren dat de
huislieden in groten getale gewapend waren om hun gepande wagens terug te halen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1863. 1539 september 30
Voor Henrick van Barnevelt en Lenart van Beeck, schepenen te Venlo, getuigen Jan Belffen,
priester van het convent te Venlo, en Thijs Weten dat die van Beesel vanouds aan deze
(westelijke) zijde van de steenweg naast het Brachterbos richting Beeselerbroeck maaiden en
dat die van Bracht en Kaldenkirchen niet (aan de westzijde) van de steenweg mochten
maaien.
314

R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1864. 1539 october 21
Voor Johan van Lomme en Lenart van Beeck, schepenen van Venlo, oorkonden dat Johan
Scroeder van Tiegelen, Juth Nabben getuigen dat ten tijde van jonker van Doen (= Domburg),
stadhouder van het Overkwartier van Roermond een grensbepaling is gehouden tussen die van
Bracht en Kaldenkirchen ter ener en die van Beesel en Tegelen ter andere zijde.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1865. 1539 october 3
De raden van de hertog (Johan) van Kleef en Gulik vragen (die van Gelre) iedere partij (in het
geschil) tussen die van Beesel en Bracht elk twee goede lieden te kiezen om samen de
omstreden plaatsen te inspecteren.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1866. 1539 october 7
Voor Palich van Camphuysen en Johan van Lom schepenen van Roermond oorkonden Johan
Giesen en Tulman Gayenzoen dat die van Beesel de steenweg genaamd koning Karelsweg
aan deze (= westelijke) zijde hebben uitgegeven (= uit de gemeente verkocht).
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1867. 1539 october 11
Johan van der Griendt en Goessen van Dulcken, schepenen te Roermond, oorkonden dat Thijs
van Asenraede, schepen te Melick en Herkenbosch, en anderen hebben getuigd dat de moeder
van Thijs heeft gezegd dat die van Bracht en Kaldenkirchen (westelijk) van de steenweg
genaamd (koning Karelsweg) geen turf of heide mogen steken, maaien en kappen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1868. 1539 october 24
Lenart van Beeck en Derick van Beryngen, schepenen van Venlo, oorkonden dat Derick
Meertz van Stralen verklaart dat de graaf van Meurs de mis gehoord had te Kaldenkirchen en
toen reisde naar de koning Karelsweg; daar verschenen de schepenen van Bracht en
Kaldenkirchen en Beesel en Belfeld om de twist onderling bij te leggen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1869. 1539 october 28
op symonis et juden
Voor Johan van der Griendt en Goessen van Dulcken, schepenen te Roermond, getuigen
Derick van Herkenbosch en Heyn van Vlodrop, inwoners te Beesel, dat zij heide maaiden aan
de steenweg en dat zij die van Bracht pandden indien die daar maaiden.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1870. 1539 october 29 – november 4
Voor schepenen van Venlo getuigen:
- Herman van Baerle, dat toen hij jong was thuis gerichtslieden en naburen te hebben horen
spreken dat die van Bracht en Kaldenkirchen boeten moesten betalen.
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- Gerart Verhaege zegt dat die van Bracht en Kaldenkirchen turf staken bij Malbeck
beneden de berg. Die van Beesel ontdekten het en namen de droge turf en brachten de natte
turf weer in de kuil.
- Johan van Roesteren zegt dat hij vroeger als landschout van Montfort die van Bracht vaak
heeft gepand als zij turf wegvoerden van de kant van Beesel en Tegelen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1871. 1539 october 31
Frans Pollardt verklaart dat in het oude legerboek van de cijnzen te Beesel staat dat Jan van
Avertegelen, Lambert Pijl, rentmeester, of diens vrouw schuldig zijn 4 oude vlaams en 4
Keulse moerkens.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1872. 1539 october 31
Bernard van Gressenich, drost van Montfort, verklaart een grens bepaald te hebben tussen die
van Beesel en die van Bracht en Kaldenkirchen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1873. 1539 december 6
Jan, Hendrik en Willem van Zeevel, gebroeders, Willem Hoen van Cartyls, Jan Voss van
Brunsum en Reyner van Eyl, namens hun echtgenoten, geboren van Zeevel en Lucarde van
Zeevel, verklaren hun deel van de bouwhof (leenhof) Buggenum verkocht te hebben aan
Elisabeth van Boicholt.
Haag 705
1874. 1539/40 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
Stadsbode van Nijmegen met jonker (= burgemeester) Johan Schenck en Conrardt van
Dairnyck 6 dagen in Roermond geweest
Stadsbode met brief naar Roermond 5 dagen
De magistraat onthaalt de heren van Roermond in dit jaar 5 keer met wijn
- 6 mei: landdag te Arnhem
- 28 september: burgemeester jonker Johan Schenck en Conrardt van Dairnyck met
raadsheren van andere steden en hertogelijke raden naar Roermond gereisd
Stadsrekenboeken Nijmegen dl 7
1875. 1539-1544
Adelheit van Dinstlach verklaart dat Hendrik Butzart zijn deel van de nalatenschap van
Margaretha van Bernyngen uit Keulen haar onthouden heeft. Tegen een vonnis van schepenen
van Roermond ten gunste van Johan van Lom komt zij in beroep bij het Rijkskamergerecht
(RKG). Het RKG spreekt Kontumazvonnis uit op 5 maart 1540 tegen de appelant. Tegelijk
voegt zich de fiscaal in het proces tegen Johan van Lom teneinde eerdere procesacten bij
eerdere gerechten te vorderen (20 aug. 1539). Adelheit komt voorlopig in bezit van het goed.
Executeurs van dit vonnis waren de hertog van Gulik/Kleef, de drost van Millen, de graaf van
Horn, de steden Wessem en Weert, schout en schepenen te Haelen, Heythuysen, stad
Roermond, stad Venlo, heer van Blijenbeek en de stadhouder van het Overkwartier en schout
en gerecht Esch. Op 11-1-1542 gaat mandaat in edictvorm naar o.a. stad Roermond. Op 20-91542 volgt herhaling tegen Roermond. Op 12-3-1543 volgt veroordeling Roermond wegens
negeren tot 10 mark gewicht goud.
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Reichskammergericht dl. 10 p. 91-92
1876. 1540 januari 2
Ferdinand, roomskoning, beleent (zijn broer) Karel V, keizer, van rijkswege met Gelre en
Zutphen.
Tractaat Venlo p. 10 noot 6
Idem p. 32 spreekt van 1541
1877. 1540 februari 11
Akte van attestatie afgelegd voor twee schepenen van Cuyck door ingezetenen van het land
van Cuyck aangaande de wijziging aldaar van de hoofdvaart in beroep in 1535, z.d. 16de
eeuw, auth. afschrift.
N.B. 1) volgens omslag afkomstig uit portefeuille 1155 van het hoofdgerecht Roermond
2) dorso: afschrift fragment kroniek bisdom Utrecht 1178-1196.
Venner; charters 404
1878. 1540 april 18
Gerit Verckens verzoekt de leenstadhouder van Heinsberg hem als rechtmatig erfgenaam tot
de eed toe te laten en vervolgens de leengoederen over te dragen aan zijn broer Frans
Vercken. Frans verheft daarop de hof in Bruch die de erfgenamen van Druetgen
Holtzemecher in erfpacht hebben, gelegen aan beide zijden van de Roer 1), alsmede 5½
morgen beemden aan de Worm.
Mannkammer Heinsberg p. 170 nr. 524
1)

in Oberbruch

1879. 1540 mei 1
Burgemeesters, schepenen, raad, ingezetenen en burgers der stad Weert verklaren aan
juffrouw Gelaedt van Bree en de andere provisoren van de armen te Mülbracht, krachtens de
stichting door Herman Agris van Bracht, verkocht te hebben een rente van 52 keurvorsten
goudgulden. Voor deze rente hebben zij 1300 gulden ontvangen, waarmee zij schulden bij de
erfgenamen van Philips Rutten te Spiers en bij de Predikheren te Aken hebben afgelost.
Hoofdgerecht Roermond 163, procesnr. 1434
1880. 1540 augustus 25
Frans van Hanxeler, drost te Millen, wordt beleend met de beemden bij Vlodrop die hij
uitgewonnen had. De heer van Millendonk, drost van Montfort heeft hem aarde verleend
(verheffing geschiedde dus buiten het land Heinsberg, mogelijk dus op de locatie te Vlodrop).
Het beleende is Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 173 nr. 534
1881. 1540 augustus 31
Schepenen en ingezetenen van de dorpen en banken van Ophoven en Geistingen verkopen
een jaarrente van 5 gouden Philipsguldens aan de kruisheren van Roermond, gaande uit de
inkomsten van die dorpen en banken, te betalen in Maaseik in het convent. De rente is losbaar
tegen de penning 28 gelijke munt.
Kruisheren Roermond 559-560
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1882. 1540 september 19
Margaretha dochter tzo Brederode (abdis) van Thorn, oorkondt dat Raes Borman te Baexem
verkoopt een losbare jaarrente van 20 hornsguldens aan Willem Gielen en Geertruyt,
echtelieden, gaande uit al zijn (Thorns) leengoed te Baexem. Aanwezig: Mathijs Stannen,
stadhouder der lenen, Jan van Eyck, Tielman Smollers, Meeus Gruenrijs, Rut Verwert en
Philips Berben, leenmannen.
G.A.R., Waegemans 147
1883. 1540 november 28
Testament van graaf Jan van Horn
R.A. Luik, St. Lambert; proces tegen Alex. prins van Croy.
R.A.L., De Geloes 508
1884. 1540 december 12
Johan van Greiffraedt sluit een akte van huwelijkse voorwaarden met Johanna, dochter van
Wolter van Roesterom. Johan brengt ten huwelijk huizen te Venlo gelegen aan de alden
Merckt, opten Schrixsell, het derde deel van een huis op de Kerkstraat, zes morgen land onder
Venlo, het derde gedeelte van de hoeve die Schey te Beesel, grondrenten te Lobberich,
Sevenum en Baarlo. Johanna brengt ten huwelijk de halve hoeve bij het gasthuis in gen Oey.
Getuigen: Theodoricus die Laet, Peter Borne, Henrick Swagerman, Mathijs Hanghen, Lienart
van Bree, Peter Heuft, Derick van Beringhen, Jan van Beringen, Dirick Hoofft.
Hoofdgerecht Roermond 487, procesnr. 3205
1885. 1540 (datum?)
des vierden daechs nae den hoeft vasten
Loetwick in der Horst, richter, Henrick Slabbartz en Goertgen opthen Ronckenstein en
verdere gemene schepenen van Beesel oorkonden dat Wylm Hompes van Tegelen attesteert
dat:
- Wylm van Spitsell uit Kaldenkirchen en Barbara, echtelieden een erfpacht van 3 malder
rogge beschud hebben welke Wylm Hompes en Jutke, echtelieden verkocht hadden aan Jan
van der Hoeven, doch die Wylm en Jutte niet tijdig konden aflossen;
- Wylm van Spitsell c.s. hebben daarvoor aan Wylm van Hompes c.s. geleend 40
hornsguldens, met als onderpand 1/3 van akker genaamd Den Hougen Boekell gelegen aan
den Loe;
- Wylm van Spitsell heeft 35 gulden à 10 swertgens voorgeschoten aan Wylm van Hompes
c.s. ter betaling aan Lenart, indertijd halfman op Holtmeulen;
- Wylm Hompes verklaart onder ede dat deze schuld tijdens het huwelijk met Jutte is
aangegaan.
De richter zegelt mede namens de schepenen die geen gemeen zegel hebben.
R.A. Maastr., Schepenbank Beesel en Belfeld, inv. nr. 413
1886.

1540
De keizerlijke fiscaal te Spiers daagt schout, burgemeester en raad van Roermond voor het
Reichskammergericht wegens intimidatie van de deurwaarder Lorenz Schober van dat gerecht
na uitbrengen van een exploit.
Reichskammergericht dl. 10 p. 111-112
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1887. 1540/41 februari 22
Stadsrekening Nijmegen
Stadsbode naar die van Roermond en Venlo gereden dat zij (bij de hertog) in Afferden
moesten komen. Bode en raadsheren naar Roermond geweest gedurende 6 dagen. Stadsbode
naar Roermond om ze uit te nodigen in Nijmegen. De stad schenkt de heren van Roermond en
de ridderschap van het Overkwartier 7 veerdel wijn. Leden van de Nijmeegse raad bijeen te
Blyenbeek (=Afferden) met raadsheren van Roermond, Tiel en Bommel (vermoedelijk in
maart 1540). Landdag in Arnhem eind mei.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 7
1888. 1541 januari 21
Cornelis van Bergen verheft in leen het graafschap Horn namens zijn moeder Anna van
Egmond, weduwe van Philips van Montmorency (moet zijn Jozef van Montmorency).
R.A. Luik, St. Lambert Conseil privé de Liege reg. I fol. 67
1889. 1541 april 8
Voor schepenen van Venlo getuigen Peter Woveren en Jan Verstappen dat zij vroeger in
Belfeld woonden en nooit gezien hebben dat die van Bracht en Kaldenkirchen aan de
overzijde van de steenweg heide maaiden of turf staken.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H. 1550 nr. 49
1890. 1541 april 19
Voor Willem van Hushoven en Johan Goldstein, schepenen van Roermond, getuigen Gyese
aen genLoe, Peter, de halfman, en Jan van Elmpt dat een knecht op bevel van de gerechtsbode
van Beesel is gepand wegens misbruik (van gemeente) op gebied van Beesel. Acht dagen later
zijn die van Bracht en Kaldenkirchen gekomen, na de processie met O.L. Vrouw te Tegelen
en hebben op de hof aldaar spek en boter geroofd.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1891. 1541 april 19
Voor schepenen van Weert sluiten Dionys van Hoevel en Mechteld, weduwe van Art van
Goor huwelijkse voorwaarden.
R.A.L., Weert port. 275
1892. 1541 april 20
Voor Willem van Hushoven en Johan Goldstein, schepenen te Roermond, getuigt Henrick
Dencken dat hij zich verhuurd had aan de halfman Pauwel, die de verpachter niet betalen kon.
’s Nachts is hij met alle beesten en have uitgetrokken en op de andere zijde van de steenweg
(genaamd koning Karelsweg) op Gelderse grond (te Beesel) gekomen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1893. 1541 april 24
Dederich van Cruchten, schout te Roermond, en Christoffel van Dursdaell, leenmannen van
de hertog van Gelre, verklaren dat Johan van Groesbeeck, heer te Heumen, aan Johan van
Haefften voorgesteld heeft met een som geld het Huis Kalbeck in te lossen.
Grauwels I nr. 647
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1894. 1541 april 25
Arnt Bachuys en Alert Moeysers, gerechtslieden, verklaren dat Wynant Raijmecher gezegd
heeft op de hof Amersloey onder Bracht gewoond te hebben en daar gehoord heeft dat de
grens tussen die van Beesel en Bracht de steenweg is.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124H 1550 nr. 49
1895. 1541 september 1
Willem, hertog van Gulik en Gelre etc. schrijft (vermoedelijk aan zijn Gulikse raden) dat de
stad Roermond en het kerspel Beesel geklaagd hebben over de onderdanen van Bracht en
Kaldenkirchen volgens meegezonden bijlagen. Het geschil is reeds meerdere malen besproken
doch niet besloten. Hij beveelt met de drost van Montfort een dag te bepalen en de stukken
door te nemen zodat tot uitspraak kan worden gekomen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124H 1550 nr. 49
1896. 1541 october 16
Voor schepenen van Venlo getuigt Peterszoen en Peter Tylman dat die van Bracht Peter de
halfman te Beesel hebben doodgeslagen terwijl hij met zijn paard werkte op Gelderse bodem.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124H 1550 nr. 49
1897. 1541 november 8
Jan Faber gemachtigde van Johan van Groesbeek, heer te Heumen biedt op het Huis Kalbeck
aan jonker Alert van Haeften een som geld aan ter lossing van de heerlijkheid Kalbeck
krachtens huwelijkse voorwaarden. Alert weigert de som. Johan van Groesbeek zal de som
via schepenen laten aanbieden.
Grauwels I nr. 650
1898. 1541 november 9
Peter van Beringen en Thomas van Triest, leenmannen van Gelre, en Jacob Kanys en
Bartholomeus die Claer, schepenen van Nijmegen, oorkonden dat Johan Faber en Johan
Valkenbergh, gemachtigden van Johan van Groesbeeck, een som van 3000 goudguldens aan
de erfgenamen van Derik van Haeften hebben betaald voor (lossing) van de heerlijkheid
Calbeke.
Grauwels I nr. 651
1899. 1541 november 14
Voor richter en schepenen te Wessem verkoopt jonker Godert van Nederhoven te Roermond
een jaarrente van 6 Gelderse rijders aan Rener Hunssels, schepen te Wessem, gaande uit de
hof de Coupie, losbaar met 100.
R.A.L., Wessem proces 1619
1900. 1541 november 20
Johan van Groesbeeck, heer van Heumen, verklaart het Huis Caldbeeck op te dragen t.b.v.
zijn zoon Johan van Groesbeeck.
Grauwels I nr. 652
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1901. 1541 december 21
up sunt Thomasdach apostols
Thijss in der Smythen en Johann Smytz en de overige schepenen van Heinsberg en Reyner
Geysser, Wilhelm Vursprecher en de overige schepenen van de dingbank Kempen verklaren,
dat Thiss in der Smytthen en Gertgenn verklaard hebben aan Anna Hanen een grondrente van
tien goudgulden schuldig te zijn en daarvoor als onderpand hebben gesteld een bunder land in
de Spaenoiffer beemden grenzend aan de alde Beeck, een morgen beemd bij de alde Beeck en
twee morgen koeweide aan de Wassenberger weg.
Bezegelaar: schepenbank Heinsberg.
Hoofdgerecht Roermond 203, procesnr. 2251
1902. 1541/42 februari 22
Stadsrekening Nijmegen bodelonen:
naar Roermond met burgemeester Gronewolt 6 dagen naar Roermond 2 gulden
schenkage: de burgemeester van Roermond 12 kwart wijn
de drost van Kessel en die van Roermond 12 kwart wijn
die van Roermond 12 kwart wijn
de raad van Roermond 3 veerdel wijn.
Raadsheren van Nijmegen, de burgemeesters van Roermond, de heer van Milendonk en de
drost van Millen komen in Sittard om de vrije vaart op de Maas te verdedigen tegen de drost
van Valkenburg 246.—
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 8
1903. 1541-1543
Procedure voor Reichskammergericht in eerste instantie tussen klager Willem van Vlodrop,
heer van Dalenbroek, Odenkirchen en Leut contra Joachim van Reifferscheit.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Reichskammergericht 4622
1904. 1542 januari 31 (Gladbach)
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan Quaedt, heer te Wickrath, weduwnaar van Anna van
Gelre en Anna van Vlodrop, dochter van Willem van Vlodrop, heer te Dalenbroek,
Odenkirchen, Leuth en Rickholt en Odilia van Hoemen
1. Johan brengt in:
- het Huis te Barmen c.a. tot 4000 goudguldens, die hij in vruchtgebruik heeft van zijn
weduwe
- 300 gulden brabants ’s jaars, losbaar met 6000, ten laste van Hoeydenden?
- 100 goudguldens ’s jaars losbaar met 2000 ten laste van de graaf van Virnenburg
- 30 goudguldens ’s jaars, losbaar met 600 ten laste van de graaf van Sayn.
Hij stelt die als onderpand en tevens de lijftocht wegens huwelijkscontract met Anna van
Gelre verworven onder voorbehoud van vruchtgebruik en de rechten van de kinderen die uit
dat eerste huwelijk zijn geboren.
2. Indien alle mannelijke voorkinderen Quaedt-Gelre overlijden en de goederen Gelre
terugvallen op Quaedt zal hij diens dochters uit eersten bedde in hun rechten houden.
3. Anna brengt in 5000 goudguldens, waarvan:
- 4000 te betalen binnen een jaar door Willem van Vlodrop
- 1000 na de dood van Willem van Vlodrop en Odilia van Hoemen
4. Indien een van de broers van de bruid Anna overlijdt, krijgt het bruidspaar telkens 1000
goudguldens direct, te betalen na een jaar na doodsdatum.
5. Na de onverhoopte dood van haar broers is de bruid gerechtigd in de erfenis van haar
ouders, mèt haar andere zuster.
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6. Indien Anna overlijdt vóór Johan en er kinderen uit het huwelijk zijn, zijn die gerechtigd
tot de gezamenlijke huwelijksinbreng en het gewin tijdens het huwelijk; Johan behoudt echter
vruchtgebruik volgens landrecht maar zal die kinderen doteren bij meerderjarigheid enz. enz.
7. Als Johan overlijdt vóór Anna heeft zij lijftocht aan alle gereed goed, te weten zilver,
huisraad, kleinodiën, klederen, geld en vruchten, maar de helft van de huisraad, vee en
proviand en alle geschut t.b.v. de kinderen uit eersten bedde.
Oorkonders: de bruidegom en de vader van de bruid, medegetuigen en zegelaars namens de
bruidegom: zijn zwager, en twee verwanten (namens de kinderen uit eersten bedde) en
namens de vader van de bruid diens zoon en een verwant (in het stuk telkens aangeduid als
N.)
Archiv Schloss Thurnstein kist 3
1905. 1542 februari 16
Willem hertog van Gulik, Gelre enz. geeft Johan van Groesbeek, heer te Heumen, volmacht te
procederen over het leen Calbeeck.
Grauwels I nr. 653
1906. 1542 maart 23
Schepenen van hooggerecht Keulen oorkonden dat afgevaardigden van Weert, binnen en
buiten Wessem, Neer, Geistingen, Heythuysen en Roggel een geschil beslecht hebben over
betaling van 2 x 100 goudguldens hoofdsom ter aflossing van erfrenten aan Aleid, weduwe
van Johan Kei van Dinslaken en haar zoon Conrad.
G.A. Weert 540
1907. 1542 april 4
Rutger van Erprade Johanszoon verklaart door Sophia van Boemelbusch, weduwe van Wolter
van Eyl, beleend te zijn met de Baickenhof in de voogdij Geldern, kerspel Aldekerk, en een
rente van 200 goudguldens uit dat goed t.b.v. Loef van Egeren, drost te Geldern, hofmeester,
en diens vrouw te zullen lossen.
Kasteel Rechteren regest 473
1908. 1542 april 20
Elisabeth, hertogin van Brunswijk-Lüneburg, hertogin-weduwe van Gelre, beleent Cornelius
van Boidbergh namens de nagelaten kinderen van Wolter van Eyl met Dijckmans goed bij
Aldekerk te Raem.
Kasteel Rechteren regest nr. 475
1909. 1542 juni 30
Willem, hertog van Gelre, Gulik enz., gelet op het beslotene op de rijksdag te Spiers,
beschrijft bannerheren, ridderschappen en steden op landdag te Arnhem op 17 juli d.a.v. te 8
uur ’s morgens teneinde te beraadslagen hoe (het aandeel van Gelre en Zutphen) in de
Türkensteuer betaald zal worden.
Oud archief Doesburg nr. 102, briefnr. 239
1910. 1542 october 25
Voor de gravin van Horn, Aert van Waes, stadhouder, Johan van Baexen en Willem van
Edingen, leenmannen van Horn, draagt Joost van Mersen over aan zijn broer Jacob van
Mersen het leengoed dat hij heeft te Asselt, zoals hij dat in leen houdt van de gravin.
Heergewade wordt kwijtgeschonken.
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Schloss Haag 239
1911. 1542 december 18
Willem, graaf van Neuenahr en Meurs, heer te Bedbur, beleent de onmondige kinderen van
wijlen Wolter van Eyl en Sophie van Bemmelsberg met graanrenten en schellingen uit de
laten achter den Berge te Sevenhuisen in de voogdij Geldern en met 8 morgen land bij Huis
Gastendonck.
Kasteel Rechteren regest nr. 480
1912. 1542/43 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
Bodelonen:
Stadsbode naar Roermond om die heren te zeggen dat ze naar Angermont moeten komen bij
de hertog.
20-8-1542: Stadsbode naar Roermond om de heren daar te verwittigen van overlegdatum
tussen die van Nijmegen en de heer van Batenburg.
schenkage: de heren van Roermond, de drost van Geldern en de drost van Meurs 28
kwart(wijn).
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 8
1913. 1543 april 9
Overlijdt Jolande van Bre in het land van Kessel, ongehuwd, weldoenster van de
Minderbroeders te Weert.
Wely p. 930
1914. 1543 april 25
Voor laten van de hof te Leeuwen delen Johan (van) Gol(d)stein en Gerit (van) Gol(d)stein en
Sophia van Hambeck een hof (te Leeuwen).
Dalenbroek nr. 212
1915. 1543
Sententie van de deken van St. Severinus te Keulen in geschil tussen Balthasar en Willem van
Vlodrop, heren van Odenkirchen contra het convent van St. Agnes (te Maaseik) wegens zeker
land te Ophoven, genaamd Loehoff.
M.J. Wolters; Notice historique sur la ville de Maeseick; Gand 1855, p. 166-167
1916. 1543/44 februari 22
Stadsrekening Nijmegen:
Bodelonen:
Sybert de bode met brief naar Roermond aan de hertog teneinde voor Nijmegen enig geschut
te verkrijgen dat (in Roermond) in ruime mate voorhanden was. Die van (het kwartier van)
Roermond komen niet opdagen als op 12-11-1543 te Arnhem de tractaten (van de 4
kwartieren) en de hertog Willem van Kleef uitgewisseld worden.
Stadsrekenboeken Nijmegen dl. 8
1917. c. 1543-1555
(Pater en gemeen convent van Mariaweyde te Venlo) verweren zich tegen aanspraken van
jonker Holthuysen op hun hof te Ryckel. Het convent zegt in (14)82 80 rijnsguldens betaald te
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hebben voor aankoop land van Moesbergen in de hof te Rijckel; in 14(83) 8 rijnsguldens voor
een beemd en in (14)84 50 rijnsguldens voor een beemd. De jonker heeft zijn vordering door
twee laten laten doen, moeten volgens leenrecht twee leenmannen zijn.
Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweyde
1918. 1544 maart
Tot costumiere raden in de Raad, later Hof van Gelre (te Arnhem) worden benoemd:
1. Christoffel graaf tot Meurs en Sarwerden, oud-bevelhebber onder hertog Karel van Gelre
te Wageningen en diens raadheer, uit de ridderschap van de Veluwe
2. Johan van Wytenhorst, heer te Horst, drost van Kessel, uit de ridderschap van het
Overkwartier
3. Johan Pieck tot IJzendoorn, uit ridderschap van het kwartier Nijmegen
4. Jan van Keppel, landdrost van Zutphen, uit de ridderschap van het kwartier Zutphen
A.J. Maris e.a.; Archief Hof van Gelre en Zutphen…..Arnhem, 1978 deel I p. 7
1919. 1544 april 15
Johan van Erpe genaamd Werrenborg beleent op verzoek van Sophia van den Bonenberch,
weduwe van Wolter van Eyll, haar minderjarige kinderen met Volraitzgoed in kerspel
Aldekerk, voogdij Geldern.
Kasteel Rechteren regest 486
1920. 1544 juni 3
Rector en gemeen convent van (Maria) Weyde te Venlo verpachten hun hof te Swalmen,
genaamd Myddelhof, aan Willem Kremers en Mette, echtelieden, gedurende 8 jaren in
halfpacht.
(Voorwaarden globaal gelijk aan 1534, december 28)
Chirograaf in Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweideklooster Venlo
1921. 1544 november 29
Anna van Egmond en haar zoon Philips van Montmorency gravin en graaf van Horn
verklaren Johan van Baexen (+1554) en Anna Pollart, echtelieden, 600 guldens schuldig te
zijn.
R.A.L., fam. arch. V. Moorsel 179
1922. 1544 november 29
Anna van Egmont, gravin-douairière van Horn enz. verkoopt een jaarrente van 12½
bescheiden Joachimdaalders, losbaar met 250, aan Elbert Valkener, weduwe van Palinck van
Campus(en).
Grosse op perkament; zegel van de oorkondster opgedrukt en handtekening van haar en
Philips de Montmorency.
G.A.R., Waegemans nr. 401
1923. 1544 december 28
Frans van Vercken ontvangt in leen de hof te Muthagen met akkers, bos, beemden, weilanden,
cijnsen en erfpachten met inachtneming van de rechten van zijn schoonmoeder. Het is
Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 179 nr. 565
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1924. 1544
Elisabeth van (Balderic genaamd) Barick, weduwe van Wolter van Plettenberg, schenkt haar
nicht Anna, dochter van Henric van (Balderic genaamd) Barick, vrouw van Willem van
Kessel, rente van 32 paar koren uit goed Winthagen en Neersdonc in ambt Kempen.
Coll.Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
1925. 1545 januari 21
Barbara van Schoenhoven, abdis van Susteren, en zusters, o.a. Elizabeth van Wyenhorst.
Grauwels I nr. 657
1926. 1545 juni 8
Voor richter en schepenen van Wessem verkoopt Johan Knopz van Weerdt c.s. een
erfrentebrief van 3 malder rogge aan Dyderick Coux en Elisabeth, echtelieden, burgers van
Roermond.
R.A.L., Wessem 511
1927. 1545 juni 15
up sint Vitusdagh martelaehr
Jan Claessen, scholtis, en Claes Albertz en Thonis van Grönningen, laten te Middelaar,
verklaren, dat Johan Schenck van Nydeggen, heer te Ophemert, en Johan(na) van
Werdenburgh overgedragen hebben aan Johan van Vörst, heer te Doornwerth, en Maria van
Wyttenhorst een rente van 200 Joachimdaler. Zij stellen tot onderpand de hof an die Geest
alsmede percelen in de Gastmeesterskamp, Weerhorst, die Duyssen en percelen geheten de
Rydtzpass, Vhuylenbroick en Weverskamp, alle gelegen te Middelaar. Bezegelaars: scholtis,
laten van Middelaar en Johan Schenck van Nydeggen.
Hoofdgerecht Roermond 487, procesnr. 3208
1928. 1545 october 30
Schout en schepenen van Weert, getuigen dat voor hen verschenen zijn de gravin Anna van
Egmont, douairière van Horne, Weert enz. en Cornelis van Straelen, burgemeester van Weert
en dat zij Willem van Edinghen, rentmeester en Marten Berckenbos, secretaris van Weert,
hebben geconstitueerd om te Brussel te “bekommeren”en te arresteren Aleyt van Dynslaycken
van Keulen, die daar bekommerd was van wegen de koninklijke Majesteit, omdat zij tegen de
onderzaten van Weert had geprocedeerd met Keizerlijke mandaten en gedwongen haar
betalingen te doen van zekere grote som.
Publications XXIX p. 161
1929. 1545
Jakob Weiler verheft, na koop van Heinric Nappeney, de Loberhof bij Uetterath, Heinsbergs
leen, in het kerspel Dremmen. In 1556 wordt Heinric van Hex, wonend te Roermond beleend,
Jacob was zijn overleden oom, t.b.v. zijn moeder Alvert Walraven die (eerder?) ook met
Jacob Weiler gehuwd was. In 1558 beleend aan Diederik Claessen t.b.v. zijn neef Clais
Jacobszoon Weiler.
Mannkammer Heinsberg p. 210-211 sub C.
1930. 1545
De drost van Montfort laat na advies van het Hof van Gelre Jut Kupers als heks verbranden.
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Bijdragen & Mededelingen Gelre CXXX (1989) p. 29
1931. 1546 januari 16
Voor schepenen van Maasniel verkopen Heyn en Jenne van Myell en Jacob opgen
Boitkenshey aan Claes op Maell en vrouw huis en hof en 2 bunder land “op Maeltt alrenest
den Mailbroick”.
Dalenbroek nr. 793
1932. 1546 januari 29
Huwelijkse voorwaarden tussen Philips van Montmorency graaf van Horn en Walburga
gravin van Neuenahr en Meurs.
Neuenahr 982; inv. Meurs 1600 D 554
1933. 1546 februari
Schepenen van Thorn verklaren dat Henrich van Barick verpandt aan Reyner Hunssels zijn
hof tot groten Carlo voor 1100 brabantse guldens voor 12 jaren.
R.A.L., Thorn 774 proces 15931
1934. 1546 mei 12
Anna van Egmond, gravin van Horn, en Philips van Montmorency en Walburga van
Neuenahr en Meurs, graaf en gravin van Horn verpanden voor 1000 zilveren daalders aan
Beatrix van Vogelsanck, weduwe van Johan, burger te Venlo, de gehele tiend te Nederweert
tot een opbrengst van 50 daalders. De schepenbank van Nederweert zegelt mede.
R.A.L., Hof Roermond 10
1935. 1546 augustus 10
Richter en schepenen van de stad Wessem oorkonden dat de gemene onderzaten van buitenWessem, Oerlo en Kelpen hun schuld aan Maschereel en Rombout Vleyshouwer hebben
afgelost doordat Reyner Hunssels zijn vorderingen daarvoor in de plaats heeft gesteld, te
weten 8 bunder, iedere bunder 13 hornsguldens, 1 bunder beemd bij Cleyn Ensebroeck ad 36
gulden en 6 bunder, vroeger van Marten Hunssels, ad 78 hornsguldens, totaal 218
hornsguldens.
R.A.L., Wessem, proces 1616
1936. 1547 mei 7
Het leenhof van Horn beleent Dederick van den Boetseler met 4 bundige lenen: Huis en hof te
(Over)haelen genaamd Aldenghoor, de hof te Nunhem genaamd ter Beeten, de hof te Neer
genaamd Haenschenhof, de hof te Horn genaamd Ruttichoven.
R.A.L., Keverberg, ongeordende charters nr. 7
1937. 1547 juni 28
Burgemeester, schepenen en raad van Roermond verklaren dat wegschenken van erfgoed
gevolgd moet worden door ruiming van het geld gedurende tenminste één jaar, bij verzuim is
de schenking ongeldig. Nadere regeling voor erfgoederen bij huwelijkse voorwaarden. Bij
testament mag geen erfgoed weggeschonken worden, alleen varend goed en gereedgoed.
Erfgoed mag alleen verkocht of overgedaan worden voor schepenen en richter van de plaats
waar de erfgoederen liggen, behoudens het bepaalde bij huwelijksvoorwaarden en scheiding
en deling na versterf.
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Versl. en mededelingen. Bronnen van het oud vaderlands recht, nieuwe reeks, dl. 8 pag. 70-71
1938. 1547 october 5
Arbiters namens de leenmannen van de (leen)zaal van Kuringen doen uitspraak in het geschil
tussen de gebroeders Godert en Frederik van Baar en Sofia van Bemelsberch, weduwe van
Wouter van Eyll, namens haar kinderen, over de eigendom van Huis Olmen c.a., nagelaten
door Mechteld van Baar enz. Bevestigd door de bisschop (Georgius) van Luik.
Kasteel Rechteren regest nr. 503 en 505
1939. 1547 oktober 15
Karel V, keizer, als hertog van Gelre, staat aan Godert van Bochelt levenslang af de allodiale
en vrije rechten over (slot), stad en land Wachtendonk. Godert zal aan Angela Schell, weduwe
van Hendrik Schenk van Nideggen, 17000 gouden rijnsguldens betalen (als aflossing van de
pandrechten). Hij wordt ermee beleend.
Bocholt p. 82
1940. 1547
Philips van Montmorency en Walburga van Neuenahr en Meurs, graaf en gravin van Horn,
doen afstand van alle goederen van haar ouders.
Neuenahr 989; inv. Meurs 1600 D 554
1941. 1547
Erfdeling tussen Ursula van Vlodrop, vrouw van Karel van Utenhoven en haar broer Willem
van Vlodrop heer te Leuth en Balthasar van Vlodrop heer van Odenkirchen. Zij krijgt van
Willem 3000 en van Balthasar 4000 goudguldens toegezegd.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht A 115 (A 565/1319)
1942. 1547
Rechten (en plichten) van het leen- en laathof van huys en borgs van Vlodrop, tevens protocol
1656-1795.
Guillon 149; koper Schreurs fl. 12.—
1943. 1548 maart 18
Opten sondach Judica in der vasten
Richter en schepenen van Venlo verklaren, dat op 27 januari de mede-schepenen Peter in gen
Huys en Johan van Lom verklaard hebben, dat zij aanwezig waren geweest bij de overdracht
door Jan Engelen van diens rechtsvordering op Reynher Buedels aan Peter Lietgen.
Hoofdgerecht Roermond 484, procesnr. 3083
1944. 1548 juni 5
Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond schrijven het Hof van Gelre om een dag te
bepalen om de omstreden plaatsen (van de grens tussen die van Beesel en Bracht) te bezien.
R.A. Arnhem Hof van Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1945. 1548 juni 13
De raden van de hertog van Gulik schrijven aan de raden van de keizer, nu aanwezig in het
Overkwartier van Gelre, bereid te zijn in het Overkwartier de onvolkomenheden van (de grens
tussen) die van Bracht en Beesel te bezien.
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R.A. Arnhem Hof v. Gelre? 124 H 1550 nr. 49
1946. 1548 juli 22
Rut Pollart, wonende te Warrenberch, vergezeld van Herman van Boemelsberch, Jasper van
Merwick, Jan van Baxen, Reyner Hillen, Aert van Dorsdael en andere vrienden en magen,
verschijnt voor Anna van Egmond, gravin van Horn, en vraagt kwijtschelding van de
confiscatie van de hof te Warrenberch, hem toekomende wegens zijn vrouw joffer Isabelle
(van Erp) van Warreberch, wegens gepleegde doodslag op Eva Gielen van Thorn. Hem wordt
genade verleend op voorspraak van de graaf (Willem) van Neuenahr en Meurs, heer van
Bedburg en Rycalt van Merode, heer van Petershem.
R.A.L., Thorn 18899
1947. 1548 november 26
Heinric Kalis heeft voor zijn tante, de weduwe Kamphausen, belening verkregen van de hof te
Gerderath aan de kerk in het ambt Wassenberg, onder voorbehoud van vruchtgebruik van die
tante. Het is Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 177 nr. 557
1948. 1548
Kaspar Fleming is muntmeester van Roermond en heeft 374 brabantse gulden te vorderen van
Thomas Offermans te Garckrode. De zaak komt voor Reichskammergericht.
Reichskammergericht dl. 10 blz. 106-107
1949. 1549 maart 9
Henrick van den Broeck, schout, Johan Goldsteyn, Steven van Herteveldt, Peter Engelen en
Lambart Sijmons, schepenen van Maasniel en naburen, ingezetenen en geërfden aldaar
oorkonden met instemmingen van hun landheer Willem van Vlodrop, heer te Dalenbroek etc.,
te verkopen aan Willem van Wellen, prior van de Karthuizers te Roermond t.b.v. dat convent,
4 bunder land uit de gemeente, naast de hof die Buscheyde, die eigendom is van de
Karthuizers. Verkoop vond plaats aan de meestbiedende. Koper is verplicht tot levering aan
de heer van 2 kapoenen te Maasniel op St. Stevensdag en de gewone cijns. Het gekochte goed
kent geen vrijdommen. Onterving geschiedt door Claess op ’t Maelt, momber van de naburen.
Op verzoek van partijen zegelt de heer, de schout en de schepenen (met gemeen
schependomszegel)
Schloss Haag nr. 4242
1950. 1549 maart 31
Lodewijk in den Horst schrijft Willem van Vlodrop (heer van Dalenbroek) over de verkoop
van een perceel gemene grond gelegen vóór de pachthoeve de Wijer te Maasniel.
Dalenbroek nr. 8
1951. 1549 october 20-21
(De latere koning) Philips II op reis in de Nederlanden (op)20 S(on) A(lteze) quitta Venlo et
alla loger à Roermond (Remeno) qui est à trois lieus (de Venlo).
(Op) 21 S.A. partit de Roermond et alla passer le nuit à Weert (Vierte) qui est à trois lieus. C’
est une belle ville du comte de Horne.
Vicente Alvarez*. Relation du beau voyage ….. en 1548 le prince Philippe d’ Espagne……
Bruxelles, 1964 p. 116
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* traduit etc. par M.-T. Dovillée
1952. 1550 februari 5
Johan van Groesbeek, heer te Heumen, meldt Johan van Geynsberch alias van den Alden
Bouchem af te zien van de heerlijkheid Kalbeeck, daar de verkoper Alaert van Haefften geen
eigendomsrechten heeft op dat huis.
Grauwels I nr. 674
1953. 1550 februari 9
Reiner van Goyr en Claes van Cortenbach verklaren dat hun neef Conrad van Horion,
opgenomen in de Duitse Orde, van adellijke afkomst is.
Grauwels I nr. 676
1954. 1550 februari 28
Anna van Egmond, gravin van Horn, en Philips van Montmorency, graaf van Horn,
oorkonden in het geschil tussen de landkommandeur van Biezen en de inwoners van Bocholt
over drie vijvers “ in de hyrtganck van krieel” te Bocholt een uitspraak gedaan te hebben
waarbij de twee kleinste vijvers uitsluitend ten dienste staan van de landcommandeur en de
grote vijver ook gebruik mag worden door de inwoners van Bocholt.
Grauwels III nr. 1723
1955. 1550 maart 6
In het geschil tussen a) Jaspar van Merwick en b) Heynrick (van Balderick genaamd) van
Barick en Johan van den Capellen toe Voerde wordt door scheidslieden, t.w. Herman van
Wije, drost te Geldern en Johan van Boickholtz namens Van Merwick en Johan van Lhom en
Arndt van Doersdaell namens Barick besloten dat
- de burcht te Kessel, de weerd en de tol aldaar ongescheiden zullen blijven totdat in rechte
daarover is beslist.
Uit de verdere nalatenschap van wijlen Willem van Kessel verkrijgt Van Merwick
- de hof op gen Graeve te Kessel, het veer op gen Swyll, de tijns, gewerf en gewin, de
“feermuyn Schuechun” te Kessel en Helden.
- Barick c.s. krijgen:
de hof te Slaterbeck c.a. en tijns, gewerf en gewin te Baarlo en (Maas)bree en een huis en erf
te Kessel,
- 2½ morgen land in Kessel blijft gemeen voor ⅔ Van Merwick en ⅓ Van Barick c.s.,
- Merwick mag dit jaar nog van het land van Van Barick c.s. oogsten en Van Barick krijgt
½.
Belonje, Grote Hegge p. 101-102
1956. 1550 april
Akte van attestatie voor de schepenbank Stevensweert van enige lieden dat er geen weg loopt
over het Craickland bij Ohé en Laak.
Venner; charters 165
1957. 1550 juni 26
Voor schepenen van Maasniel verkopen Rudt Vaetzoon en vrouw aan Willem Nobis en
vrouw een erfpacht uit hun huis en hof.
Dalenbroek nr. 794
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1958. 1550 juni 29
Burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond schrijven kanselier en raden van
Gelre dat die (van Roermond, die geërfd zijn in Beesel) niet in hun rechten gekort worden.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124 H. 1550 nr. 49
1959. 1550 augustus 27
Burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond verklaren dat Jacob aengen
Broick, priester, en Henrick Slabbert getuigd hebben dat Trintge, vrouw van Johan de bode,
gezegd heeft dat op de dag voor St. Bartholomeus die van Mulbracht met omstreeks 100 man
in Beesel zijn gekomen om met geweld de gepande Gilke Mauwen (terug) te halen.
R.A. Arnhem, Hof v. Gelre? 124H. 1550 nr. 49
1960. 1550 october 14
Stadhouder en leenmannen van Loon verklaren dat Anna van Egmond, gravin van Horn,
afstand doet van 1100 guldens ten laste van het graafschap t.b.v. haar zoon Philips van
Montmorency, die op zijn beurt afstand doet t.b.v. Dirk van der Lippe genaamd Hoen, heer te
Grubbenvorst, Afferden en Blijenbeek.
R.A.L., Meer d’Osen 31; afschrift uit 1607
1961. 1550 october 14
Voor richter en schepenen van Thorn attesteren Frans bastaard van Nyenar en Peter van Poll,
jager van de (abdis van Thorn) over het jagen met honden op konijnen en reeën in de buurt
van het Weerterbroek achter Winckel, onder Neeritter, zijnde grondgebied van de graaf van
Horn.
Thorn 791; 16e eeuws afschr.
1962. 1550 october 26
George van Oostenrijk, bisschop van Luik, graaf van Loon, machtigt Philips van
Montmorency, graaf van Horn, dat graafschap te belasten met 1100 carolusguldens
(hoofdsom) (zie ook 1550 october 14).
R.A.L., Meer d’Osen 31; afschrift van 1607 Haag 2647
1963. ca. 1550
Rutger van Aldenbrück genaamd Velbrück, gehuwd met Maria van Vlodrop, waaruit 8
kinderen in leven:
- Adam x Anna van Nesselrode, waaruit zoon Johan
- Herman x N. van Hompesch, waaruit zoon
- Rutger
- Ludolf x Maria van Lützerode, waaruit zoons
- Johan, kinderloos +
- Christina
- Anna
- Adriana, kinderloos+
- Clara, non in klooster Meer
Reichskammergericht Teil 6 N 251
1964. 1551 januari 17
Willem van Groesbeek, kommandeur der Duitse Orde te Gruitrode.
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Grauwels III nr. 1726
1965. 1551 februari 6
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jaspar Knippinck, zoon van Albert, en Dyne van
Wyenhorst.
Venner; charters 159
1966. 1551 april 21
Voor stadhouder en leenmannen van Loon bezwaart Anna van Egmond, gravin van Horn
t.b.v. haar zoon Philips van Montmorency graaf van Horn het graafschap met 9500 brabantse
guldens en verkoopt daarop een rente van 570 aan de executeur-testamentair van Willem van
Cortenbach, drost te Bilzen, losbaar tegen de hoofdsom.
R.A.L., Wittenhorst port. 101
1967. 1551 juni 3
De graven Willem en Herman van Neuenahr, als graven van Meurs, verpanden Krefeld en
Krakau voor 5514 goudguldens aan de drost Bertram van der Lippe en Beatrix van Galen,
echtelieden. Bertram overlijdt 1558, de pandschap gaat over op de weduwe Beatrix. Hun zoon
treedt 10-10-1561 aan; hij is gehuwd met Maria van Vlodrop. Zijn zuster Anna huwt Reinhard
van Raesfeld. Willem sterft in 1568 kinderloos. Maria hertrouwt met Diederich van
Millendonk, Drachenfels en Ruland. Daarna geschil over de pandschap.
Krefeld pag. 110-111
1968. 1551 juli 10
(Schepenen en naburen van Herten, Merum en Ool) sluiten een overeenkomst met de O.L.
Vrouwe Munsterabdij te Roermond inzake de afstand van gemeentegronden (onder Herten),
o.a. in de Lamersweert.
Dalenbroek nr. 234
1969. 1551
Willem graaf van Neuenahr en Meurs en zijn zoon Herman verpanden de inkomsten van de
heerlijkheid Krakau en Krefeld voor 5514 rijnse goudguldens aan de drost Bertram van der
Lipp genaamd Hoen, vader van Willem, en Beatrix van Galen.
Reichskammergericht Teil 6 M. 1074
1970. 1551
Proces voor Hof van Gelre te Arnhem (1551 nr. 51). Aleydt van Dinslaken contra Johan van
Lom, betreffende erfenis.
1971. 1551 mei 12
De deken van het kapittel van de H. Geest te Roermond, handelend namens de kardinaalpoenitentiarius, keurt goed het huwelijk gesloten tussen Johan van Baexen en Ursula Pollart.
R.A.L., fam. arch. Van Moorsel 18024 H 1550 nr. 49
1972. 1552 juli 11
Arnt van Wachtendonck, drost te Cranenborch en Duyssel, en Ott van Wachtendonck,
gebroeders, verheffen wegens dode van Felicitas van Oyst en Evert van Brembt, drost te
Straelen, echtelieden, voor ¼ de Nieuwehof bij Nuyss op de Arff en ¼ van de hof te Swalmen
genaamd de Nyenhof met een oliemolen aldaar, ¼ van de tienden te Luttelforst in het ambt
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Brüggen. Aangezien Anna van Vlodrop, weduwe van Christoffel Schenck, heer te
Hyllenraede, en hun kinderen ook gedeelte van die goederen hebben, is tussen partijen
besloten dat Anna c.s. de goederen nog 6 jaren ongedeeld zal laten en de inkomsten heffen
tegen uitkering van 34 goudguldens ’s jaars aan Arnt en Ott. Bij verzuim mogen Arnt en Ott
de Nyehof te Swalmen in pand nemen. Arnt en Ott behouden hun aandeel in de
schuldbekentenis van 600 goudguldens van wijlen Arnt Schenck van Nydeggen aan Evert van
Brempt en Felicitas van Oyst.
Schloss Haag nr. 3573
1973. 1552 september 9
Akte, waarbij scheidslieden uitspraak doen in het geschil tussen Henrick van Wyenhorst en
Ott van Eller over het in leen ontvangen van Bruynengoed en over de aanspraken op
Boosmansgoed, beide te Kapellen gelegen.
N.B. 1) doos VIII nr. 29
2) dorso: “numero trigesimo tertio”
Venner; charters 160
1974. 1552 october 4
Johan van Baexen herroept zijn eerder gemaakt testament en maakt een nieuw, ten voordele
van zijn neef Hendrik van Baexen.
R.A.L., fam. arch. Van Moorsel 181
1975. 1552-1556
Proces voor Reichskammergericht tussen Godert van Myllendonk, heer te Goor en
Frohnenbruch, contra aartsbisschop Adolf van Keulen c.s. inzake belasting leggen op
inwoners van Hörstgen dat behoort bij Huis en heerlijkheid Frohnenbruch, dat Gelders is.
Reichskammergericht Teil 6 M 1069
1976. 1553 juni 24
Goessen Vaick, meier van Heumen, overhandigt in opdracht van Johan van Groesbeeck, heer
van Heumen, aan Werner van Pallandt, heer van Zelem, een bericht om af te zien van de koop
van het Huis Kalbeeck.
Grauwels I nr. 706
1977. 1553
Proces voor Reichskammergericht tussen 1) aanleggers Agnes van Drachenfels, weduwe van
Diederik van Myllendonk, en haar oudste zoon Diederik van Myllendonk, contra 2)
verweerder Otto van den Byland, heer te Rheydt, inzake landvredebreuk en geweldpleging op
goed van de aanleggers door de verweerder.
Reichskammergericht Teil 6 M 1070
1978. 1553
Huwelijksvoorwaarden tussen 1) Otto van den Bylandt, heer te Rheydt en Brempt, zoon van
wijlen Adriaan, heer te R. en B., overl. 12-11-1549, en Irmgard Schenk van Nideggen en 2)
Maria van dem Bongart, dochter van Arnold, ridder en Anna van Elderen.
Reichskammergericht Teil 6 M 794
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1979. 1553
Huwelijkse voorwaarden tussen
1) Willem Scheifart van Merode, zoon van Ulrich en Ursula van Hompesch, en
2) Agnes van den Bylandt, dochter van wijlen Adriaan, heer van Rheydt en Brempt, overl.
12-11-1549, en Irmgard Schenk van Nideggen, overl. 4-6-1558.
Reichskammergericht Teil 6 M 794
1980. 1553
Bertram van der Lipp genaamd Hoen is ambtman van Krakau en drost te Meurs.
Reichskammergericht in Hauptstaatsarchiv Düsseldorf nr. C 473/1265
1981. 1553 1)
Margaretha dochter zu Brederode, (abdis) van Thorn, oorkondt dat Raes Borman te Baexem
aan vrouwe Reyner van Aldenhoven verkoopt een jaarrente van 20 bescheiden
joachimsdaalders, losbaar met 400, gaande uit al zijn Thorns leengoed te Baexem. Aanwezig:
Johan Nessels, stadhouder der lenen, Gobbel Reuten, Poulus Ruyters, Poulus Spranckems en
Jan van der Gaet, leenmannen.
R.A.L., Waegemans 147
1) Akte beschadigd; datum niet verder leesbaar
1982. 1554
Proces voor Hof van Gelre te Arnhem (1554 nr. 9) Catharina Houffs contra Herman Kremer,
betreffende dingplicht in voogdij van Roermond.
1983. 1554 februari 1
Wolffgang Schutzbar, hoogmeester van de Duitse Orde, benoemt Johan van Goor tot
landcommandeur van de balie Biezen.
Grauwels I nr. 716
1984. 1554 maart 15
Rutger Pollart en Elisabeth van Erp, echtelieden, lenen van Joest van Merssen en Henrica
Voegels, echtelieden 400 brabantse guldens en stellen als onderpand de Pollartsbaant te
Wessem naast de Hoge Griend van de stad Wessem.
R.A.L., Thorn 778; afschr. 1648
1985. 1554 juni 8
Huwelijkse voorwaarden tussen Dirk Rhoe van Obsinnich en Catharina Kher(n) van
Froenhoven. Dirk bezit o.a. Oederade te Vlodrop (als Gelders leen) met daaraan verbonden
visrecht op de Roer en voorhof. Getuigen Ryckalt Rhoe, Geret van Dript, Jan en Dirk
K(h)eer(n) (van Froenhoven), broers van de bruid, Christoffel van Nederhoven, Johan Hyllen
en Meynart Dan.
Oedenrade p. 59
1986. 1554 juni 17
Maes van Ronkenstein ontvangt de molen te Offenbeek onder Beesel, genaamd Ronkenstein,
in erfpacht-leen van Gerard van Holtmolen. Leenmannen o.a. Heinric Slabberts.
R.A.L., Hof van Gelre, processen 1676
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1987. 1554 september 29
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Gossen, zoon van Peter van Loen van Hoeckelom,
en de dochter van Jacob, zoon van Jan die Groet in Wellerlooi.
N.B. 1) Roermond 1901
2) dorso: “A” en “BB”
Venner; charters 134
1988. 1554 september 29
Akte, waarbij Jacob, zoon van Jan die Groet, en Gertgen te Wellerlooi hun goederen onder
hun kinderen Alert, Jan en Trijn verdelen.
N.B. dorso: B
Venner; charters 405
1989. 1554 october 8
Voor richter en schepenen van Wessem verpanden Rutger Pollart (en Elisabeth van Erp)
echtelieden aan Andries Joisten, burger van de stad Wessem, 3 bunders akkerland in
Wessemer Oe naast de oude beek en over die Goet langs land van Jan Hillen voor zes jaren
tegen 300 guldens brab.
R.A.L., Thorn 774; proces 1571 wed. Pollart contra Dries ingen Hoifft
1990. 1554
Karel V, keizer, (als hertog van Brabant) beleent Herman graaf van Neuenahr met de tollen
op de Maas.
Neuenahr 1006 inv. Meurs 1600 D 554
1991. 1554
Robert van Duersdael verheft namens het kapittel (van de H. Geest) te Roermond als Gelders
leen de tiend van Pey (Pede), genaamd die Poirterthiende. Idem verhef door Willem van Dyck
namens dat kapittel 28-6-1553.
Guillon 302; koper gemeente Echt Fl. 0,60
1992. 1555 januari 22 – februari 15
George van Oostenrijk, bisschop van Luik en graaf van Loon, machtigt Philips van
Montmorency om het graafschap Horn te belasten met 30.676 guldens e4n daaruit een
jaarrente van 1900 gulden uit te lenen. Voor stadhouder en leenmannen van Loon verpandt
Anna van Egmond, gravin van Horn haar inkomsten uit het graafschap tot 1900 guldens aan
Dirk van der Lippe genaamd Hoen, losbaar tegen de hoofdsom.
R.A.L., Meer d’Osen 31; afschr. 1607
Haag 2649-2650
1993. 1555 september 24
Wylhem van A, richter, Gerat Lindemans, Peter Buyrskens en gemene schepenen van Asselt
en Swalmen oorkonden dat Peter Vrancken verkoopt aan Johan Meuss en Mery, echtelieden,
een jaarrente van 2½ gouden gelderse rijdersguldens uit huis en hof te Asselt, naast huis en
hof van Jan van Collen en huis en hof van verkoper. De richter zegelt mede namens de
schepenen die geen ambtszegel hebben.
G.A.R., Kleine familiearchieven nr. 123
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1994. 1555 september 29
Lenaert van Laer, schout van Horn, verheft voor het leenhof van Kessenich het leen van
wijlen Johan van Baexen tbv Gielis van Baexen.
R.A.L., fam. arch. Van Moorsel 300
1995. 1555 december 6
Lodwijck ingen Hoirst, richter, Garet Rutten en Geryth Roevers en gemene schepenen van
Besell oorkonden dat Thonis van Bracht en Anne, echtelieden, verkopen 5 malder rogge
jaarrente ut in litera aan Gadert Mereell en Anna Vynck, echtel. (van Roermond).
Hoofdger. Roermond 311 fol. 83
1996. 1556 april 21
Philips II, koning, wordt als hertog van Gelre en graaf van Zutphen, ingehuldigd in de
persoon van Philips de Montmorency, graaf van Horn, stadhouder van Gelre, ten stadhuize
van Roermond, door ridderschap en steden Overkwartier.
Bocholt 85-86
1997. 1556 mei 10
Philips van Montmorency, graaf van Horn, vernieuwt de leeneed wegens Weert voor het
Gelders leenhof. Tevens belasten hij en zijn moeder Anna van Egmond dit leen met 900
guldens ’s jaars, binnen 6 jaar te lossen met 18000, te betalen aan Dirck van Wilack,
erfhofmeester ’s lands van Kleef.
Uitheemse lenen Gelre p. 81-82
1998. 1556 juni 5
Gerairt Kremer en Johan Hyllen, schepenen te Roermond, oorkonden dat Johan Meurs van
Assell, oud 65 jaar, Geryth Kyppkens, 70 jaar, Leonart Schorve, 70 jaar, Heynrich Mertens,
62 jaar, Arnt Vysscher, 62 jaar, en Peter Burskens, ongeveer 45 jaar, onder ede hebben
verklaard dat zij weten dat vroeger naast de grote Byssenwerdt te Asselt een stuk gemeente
gelegen heeft dat voor de naburen in twee percelen is verkocht. Op de gemeente liepen
“hoevele” en “slayen”. Enkele van de getuigen verklaren er met schepen en fuiken gevist te
hebben. Het gebied is nu tot een beemd gemaakt.
Schloss Haag nr. 4242
1999. 1556
Otto van Bylandt, heer te Rheydt, beleend met de Schafsdell bij Niedercrüchten en Brempt,
Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 222 sub. C
2000. 1557 januari 3
Elisabeth, hertogin van Brunswijk-Lüneburg, hertogin-weduwe van Gelre, bepaalt dat n.a.v.
de belening van Jaspar van Eyll Wolterszoon met het Dijckmansgoed te Aldekerk inghen
Raem, na scheiding van goederen van Jaspar met zijn broers Derick en Johan bij een nieuwe
belening geen heergewaden verschuldigd zijn.
Kasteel Rechteren regest 566
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2001. 1557 maart 14
Voor Gillis Schellart, stadhouder der lenen, en Willem van Edingen en Jacob Verstraelen,
leenmannen van Horn, verheft Daem Schellart van Obbendorp de hof te Asselt c.a. Leenman
betaalt heergewade, recht en kamergeld.
Schloss Haag 239
2002. 1557 juni 10
Voor stadhouder en leenmannen van Huis en heerlijkheid Stein en in ‘t bijzijn van de leenheer
Willem van Bronkhorst verheft Gielis van Baexen als oudste zoon van wijlen Johan van
Baexen Huis en hof te Baexem c.a.
R.A.L., fam. arch. Van Moorsel 254
2003. 1557 augustus 25
Scheiding en deling der boedel van mr. Gerairt Kremer en Catrijne Roeders:
Christoffer van Wessem als man van Catrijne Kremers: de hof opgen
Breydenweghe onder Linne, belast met 15 malder rogge, 21 malder haver, 4½ malder
boekweit en 5 goudguldens ’s jaars; 4 bunder te Hillenrade, een rente van 13½ gld. Ten laste
van de stad Roermond, de lege huisplaats aan de parochiekerk
Gerairt Kremer:
12 goudguldens ’s jaars ten laste van het land van Horn, 21 goudguldens t.l.v. de stad
Roermond, de halve hof Dasselrayde achter Odiliënberg, 6 malder rogge uit klein Dasselray
of ¼ van die hof, 15 malder rogge uit de tiend te Roggel, een staal land buiten de Ezelspoort,
de lege plaats Achter de Muur met de halve hof daar achter.
G.A.R., Kleine fam. Archieven 159; chirograaf
2004. 1557
Huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Greeffenray, raadsverwant van Venlo, en Jutte
Haen, dochter van Willem en Anna tho Puth, beide overleden.
- Johan brengt in: alle gereed goed, 3½ morgen land die hij van zijn eerste vrouw als
weduwnaar erfde (Johan was eerder gehuwd met Johanna van Roesteren, dochter van Wolter
van R., raadsverwant van Venlo, overleden in 1556, uit welk huwelijk kinderen zijn geboren
die hun moedersdeel hebben geërfd onder last van vruchtgebruik); indien uit het huwelijk van
Johan en Jutte kinderen geboren worden, mag Johan zijn voorkinderen de erfenis van Johanna
geven. Alle goederen die Johan na dit huwelijk zal erven, vererven op de kinderen uit beiden
bedde.
- Jutte brengt in de erfenis die zij van haar ouders verkregen heeft:
-- huis in de Schoenmakerstraat te Roermond,
-- 2 malder rogge te Heel,
-- 1½ malder rogge uit de molen van Hillen,
-- 5 morgen land bij Roermond onder gerecht van Maasniel,
-- 1/6 van een hof en goed te Helden,
-- 30 hornse guldens ’s jaars op de stad Roermond,
-- 10 goudguldens ’s jaars op de stad Weert.
Indien het huwelijk kinderloos blijft en Johan als eerste sterft dan heeft Jutte vruchtgebruik
van haar eigen ingebrachte goederen en het gereed goed van Johan en alle goed dat Johan na
dode zijns eerste vrouw verworven heeft. Indien Jutte eerder overlijdt, behoudt Johan over
haar goederen vruchtgebruik. Indien Jutte’s broer Derich Haen, pastoor te Roermond, Johan
zal overleven dan gaan alle losrenten en gereed goed van Jutte naar Derich. Indien Derich
eerder overlijdt dan Johan dan erft Johan die losrenten en gereed goed zonder verplichtingen
tegenover derden.
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Hoofdgerecht Roermond 487 procesnr. 3205 blad 21 Uit dit tweede huwelijk stamde
tenminste één dochter: Anna van Grefrath.
2005. 1558 januari 28
Johan Zurss, voogd, en schepenen van Melick en Herkenbosch oorkonden dat Steffen,
Dederick en Johan van Hertefeld, gebroeders, verkopen aan Thijss van Cann, schepen van
Melick c.a., 4 morgen land in de Ohé, schatvrij land, aan welk land hoenders en kapoenen en
renten verbonden zijn, doch is belast met 2½ malder rogge en 2½ malder haver aan de heer
van Dalenbroek.
R.A.L., Archief van den Berg inv. nr. 274 18e eeuws afschr.
2006. 1558 februari 18
De gerechten van Crüchten, Wegberg en Brempt worden verpand aan Otto van Bylandt, heer
te Rheydt. Op 18 sept. 1562 verkoopt de Gelderse Rekenkamer bovendien alle landsheerlijke
inkomsten aan Otto en diens vrouw Maria van den Bongard. De dorpen losten in 1605 zelf de
pandsommen in.
Heimatbuch Viersen 1988 p. 177 Zie ook 8-9-1562
2007. na 1558 juni 4
Strijd om de erfenis van Adriaan van Bylandt heer van Rheydt en Brempt. De oudste zoon
Otto neemt de heerlijkheden Rheydt en Brempt en de tienden te Overcrüchten. Zijn zus Agnes
krijgt de hof “de grote Pael”(?) (Paerlo?) aan de Roer in ambt Montfort en belofte van 3000
goudguldens. Bertram van Bylandt, jongere zoon krijgt halve heerlijkheid Walbeck.
Reichskammergericht Teil 6 M 794
2008. 1558
De aartsdiaken van Kempenland gelast de pastoor van Horn af te kondigen dat Philippus a
Laer door Anna van Egmond, gravin van Horn, is voorgedragen als rector van het altaar van
de HH Nicolaas en Catharina aldaar.
R.A.L., Fam. arch. Van Moorsel 345
2009. 1558-1564
Proces voor Reichskammergericht na procedure voor stad en hoofdgerecht Jülich en Gulikse
raden en commissarissen tussen 1) aanleggers Kraft van Myllendonk, heer van Meiderich en
Schönau, zoon van Agnes Drachenfels en Diederik van M., contra Ida, weduwe van Conrad
van Velrath genaamd Meuter, voogd van Brüggen en sedert 1561 ook haar zoon Tilman van
Velrath gen. Meuter, ambtman van Dalenbroek.
Reichskammergericht Teil 6 nr. 1071
2010. 1559 februari 6
Voor twee schepenen van Roermond als dedingslieden maken Wylm Frambach en Maria,
echtelieden, en Reyner van Haembach en Jutte, echtelieden, scheiding en deling van de
nalatenschap van hun ouders, deels gelegen te Bechzaedt (?) en deels te Maasbracht.
R.A.L., Schepenbank Beesel c.a. inv. nr 42
2011. 1559 mei 12
Pauselijke bul met oprichting van nieuwe bisdommen in de Nederlanden. Roermond was
uitverkozen op aanbeveling van Pieter van Grinsven, domkanunnik te Utrecht, omdat het
kapittel van de H. Geest domkapittel kon worden en het Hieronymusklooster woning van de
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bisschop. Willem van der Linden (Lindanus) werd er tot bisschop benoemd en op 4 april 1562
te Brussel gewijd. In een bul van 7-8-1561 is het bisdom geregeld en omschreven. Tot de
dotatie behoorde ook het Hieronymusklooster, afgebrand in 1554 en nog niet geheel hersteld.
De kanunniken konden op pensioen worden gesteld of naar andere kloosters van hun orde
gaan dan wel rector van vrouwenkloosters worden of in de zielzorg geplaatst. Pas op 11-51569 hield Lindanus zijn intocht in Roermond. Hij hield verblijf in een gedeelte van het
klooster. Het klooster had in 1564 en 1566 nog drie mannen tot professie aangenomen. Eind
september 1582 ging het klooster definitief over aan de bisschop. De procurator Winand van
Kerkrade werd 2-10-1583 gekozen tot kanunnik van de H. Geest in plaats van Arnold van
Dart, die residentie weigerde.
Habets; Hieronymus p. 321-323
2012. 1559 october 14
De magistraat van Roermond deelt het Hof van Gelre en Zutphen mede hoe de
rechtsgebruiken binnen de stad en het Overkwartier zijn m.b.t. de erfenissen van bastaarden.
Versl. en mededel. Bronnen van het oud vaderlandse recht, nieuwe reeks, dl. 8 p. 71
2013. 1559
Huwelijkse voorwaarden tussen Reinhart van Raesfeld zu Lüttinghoven, zoon van Reinhart en
van Clara van Bronkhorst en Batenburg met Anna van der Lippe genaamd Hoen, dochter van
Bertram en van Beatrix van Galen.
Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf
Reichskammergericht 4554
2014. 1559
Voor Daniel van Nunhem, stadhouder en leenmannen van Horn belasten Thomas van
Nunhem en Anna van Meerwijck, echtelieden, de tiend Walkerveld te Heythuysen met 16
malder rogge ’s jaars aan Gerlindus Schen en Felytse, echtelieden, na ontvangst van 490 brab.
guldens hoofdsom.
R.A.L., St. Elisabethsdal 65; afschr. ca. 1625
2015. 1560 maart 5
Herman graaf van Neuenahr verpacht aan Anna van Egmond gravin van Horn zijn tollen op
de Maas.
Neuenahr 1022; inv. Meurs 1600 D 554
2016. 1560 september 13
Akte van verkoop door Claes van Egher en Catharina van Calenberch aan Adolf van
Bronkhorst en Batenburg, zoon te Hunnepel, van een jaarrente van 24 daalder.
N.B. doos X nr. 24
Venner; charters 101
2017. 1560 december 6
Berbe Beckers, echtgenote van Pauwel Wevers, verklaart voor schepenen van Beesel op
verleende aarde te Roermond onder ede dat haar man van Stackelberch geld geleend heeft met
hun goed te Beesel als onderpand. Pauwel Wevers is nu in Düren gestorven. Stackelberch
spreekt haar nu voor de schuld aan op (goederen aan de ?) Veldstraat en de Munsterstraat.
R.A.L., Schepenbank Beesel nr. 42
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2018. 1560 december 13
Claes van Egher en Catharina van Calenberch verkopen aan Adolf van Bronkhorst en
Batenburg, zoon te Hunnepel, een jaarrente van 24 daalders. (Identiek aan reg. 2016)
Venner; charters 101
2019. 1560
Lodewijk in der Horst, landschout van Montfort, beleend met de hof te Gerderath in het ambt
Wassenberg, Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 196 sub. A
2020. 1561 januari 15
Anna van Egmond, gravin, en Philips van Montmorency, graaf van Horn, benoemen Jan (van)
Geloes tot schout in Weert en Nederweert, Wessem, Beegden en Ophoven c.a. tegen 25
malder haver, 3 voeder hooi, kleding of 6 guldens en 25 voeder turf enz.
R.A.L., De Geloes 881
2021. 1561 juni 9
De leenkamer van Holland beleent Rutger Spee van Pallant met de hof upter Heyden onder
Hinsbeck.
Venner, charters 148
2022. 1561 juli 16
Johan Gebhardt, elect van Keulen, beleent Diederik van Eyl en diens broer Caspar met Huis
Heideke en de gracht en 100 morgen land, geërfd van hun vader Wolter van Eyl.
Kasteel Rechteren regest 579
2023. 1561 september 8
Akte van overdracht voor de schepenbank Waldniel door George Vilstorff en Adrian aan Otto
van den Bylandt en Maria van den Bongardt van een stuk dijk langs de Swalm.
Venner, charters 105
2024. 1561
Floris van Boetzelaer en Odilia van Vlodorp, echtelieden, heer en vrouwe van Langerak en
Odenkirchen, stellen als pand voor Odilia’s tante Ursula van Vlodrop, vrouwe van Nuland,
zuster van Floris’s schoonvader, 3500 goudguldens hoofdsom op Odilia’s erfenis in en buiten
Odenkirchen of 175 goudgulden jaarrente.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Reichskammergericht A 115 (A565/1319)
2025. 1561
Declaratie en de specificatie van gheestelijke beneficiën daervan de collatie, presentatie of
andere provisie sijnre Con. Majesteit als hertoghe van Gelre toekompt, 1561 en 1567.
Guillon 27; koper: Ramakers ƒ 2,80
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2026. 1562 maart 25
1) Ursula Pollart, 2) Hendrik Zoers van Keyenberg en de voogd van Agnes van Horion,
weduwe van Reinhard van Nunhem, maken hun standpunt bekend in het geschil over
vruchtgebruik van de nagelaten goederen van Johan van Baexen.
R.A.L., Fam. archiv. Van Moorsel 182
2027. 1562 september 8
De Gelderse rekenkamer verkoopt aan Otto van den Bylandt en Marie van den Bongaerdt
(echtelieden) alle landsheerlijke inkomsten te Cruchten, Brempt en Wegberg.
Venner, charters 106
Zie ook 18-2-1558
2028. 1562 november 21
Voor schepenen van Kapellen dragen Jaspar Knippinck en Digna van Wyenhorst
(echtelieden) over aan Johan van Uttert en Styne (echtelieden) een jaarrente van 8 daalders.
Venner, charters 161
2029. 1562 november 21
Akte van overdracht voor de schepenbank Kapellen door Jaspar Knippinck en Digna van
Wyenhorst aan Johan van Uttert en Styne van een jaarrente van 8 daalder. (ook reg. 2028)
N.B. 1) doos X nr. 37
2) dorso: “numero quinguagesimo octavo” (58)
Venner; charters 161
2030. 1562
Frans van Vercken, zoon van Frans en van Maria van Lieck, beleend met de hof Lohbusch in
kerspel Waldenrath. Is Heinsbergs leen.
Mannkammer Heinsberg p. 226 sub. C
2031. 1563 october 18
Arnt Schenk van Nydeggen en Maria van Amstenrade, echtelieden, verkopen aan Tilman
Behr van Lair een jaarrente van 54 guldens uit goed te Buggenum.
Haag 703
2032. 1563
Aan Lodewijk in der Horst wordt verpand het schoutambt van Echt, later is schout aldaar
Hatart van Spee, schoonzoon. In 1614 februari 16 betaalde Gerard Graus aan de rekenkamer
van Gelre 966 pond ter inlossing en onder beding dat ambt gedurende zijn leven te mogen
bedienen en gedurende de eerstkomende 15 jaren niet rekenplichtig te zijn v.w.b. de
boetegelden.
K. Abels u.a.: Epitaph für Gregor Hövelmann, Geldern, 1987 p. 213
2033. 1563
Anton van der Porten en weduwe en erfgenamen in procedure voor Rijkskamergerecht Spiers
(via Wessem en Aken) contra Mattheis van Nunhem, armenmeester der stad Roermond,
wegens jaarrente van 13½ malder rogge gevestigd/gekocht 1484 of 1490, door de schuldigen
jarenlang betaald met 14 stuivers per malder.
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Reichskammergericht dl. 10 p. 243
2034. 1564 januari 26
Herman graaf van Neuenahr draagt over aan de graaf van Horn de (Meurse) pandschappen in
de ambten Kessel en Krickenbeck en de Meurse tol te Tiel en Heerwaarden.
Neuenahr 1029; inv. Meurs 1600 D 1554
2035. 1564 october 28
Aan Agnes van Horion, weduwe van Reinhard van Nunhem en Hendrik van Zoers van
Keyenberg wordt ¼ deel van de nalatenschap van Johan van Baexen, wijlen echtgenoot van
Ursula Pollart toebedeeld.
R.A.L., Fam. arch. Van Moorsel 183
2036. 1564 december 15
Walraven van der Lynden, schepen van Roermond, getuigt dat hij aan Henrick Hecks een
jaarrente van 23 goudguldens moet betalen uit zijn hof te Lerop, gevestigd t.b.v. wijlen
Anthonis Hecks en Alverecht, echtelieden, ouders van Henrick. Walraven is verder schuldig
uit het huis van Jacob van Wijlre en Averecht t.b.v. Henrich 11 goudguldens, die de rente
heeft doorverkocht aan Gerede in den Voss. Walraven is verder jaarlijks schuldig uit de hof
tgen Bergh in het land van Kessel 10 philipsguldens (200 dito hoofdsom), door Jan Stocks als
hoofdsom geschoten op Jacop van Wijler.
Hoofdgerecht 366
2037. 1564 december 30
Godhard Peill te Echt verkoopt aan Diederik van Eyll en Anna van Leutzenroitt, echtelieden
zijn aandeel in de hof te Olmont te Rottem, onder verplichting dat de koper o.a. aan Elisabeth
Baar te Roermond en aan Anna Baar gedurende hun leven een lijfrente zal betalen.
Kasteel Rechteren regest 594
2038. 1564
De erfgenamen Brede, zijnde 1) Emont van Bairle, Johan van Lom de jonge en zijn broers en
zusters en 2) Jacop van der Capellen namens Cornelia van (Balderick genaamd) Barick,
Elisabeth van Wijhe, weduwe van Henric van (Balderic genaamd) Barick, namens hun
kinderen, en 3) Henric van Hunnepell genaamd van den Impel en Rutger van Randwijk
namens zijn vrouw Elisabeth van den Impel, delen de nagelaten goederen van Peter van
Brede, kanunnik te Kranenburg. Medezegelaars de scheidslieden Andries Pollert, Johan van
Eyll, Johan Vervoort, schout te Kessel, Werner van der Capellen.
Coll. Belonje, sub. Grote Hegge Thorn
2039. 1564
Huwelijkse voorwaarden tussen Hattard van Palant, heer te Sevenborn, ambtman te Sierck, en
Anna van Vlodrop.
Reichskammergericht (te Düsseldorf) dl. 8 nr. 5657
2040. 1564
Hattard van Palant en Anna van Vlodrop, echtelieden, verklaren schuldig te zijn aan hun
“meun” Anna van VanVlodrop voor hun aandeel in de 3000 rijksdaalders die Anna heeft
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voorgeschoten aan de gezamenlijke erfgenamen van Vlodrop 1675 rijksdaalders en betalen
daarvoor 63 malder rogge of 1½ daalder per malder uit goed te Merzenhausen.
Reichskammergericht (te Düsseldorf) dl 8 nr. 5657
2041. 1565 maart 18
Nadere deling tussen 1) Ursula Pollart en 2) Agnes van Horion, weduwe van Reinhard van
Nunhem, en Hendrik van Zoers van Keyenberg, gehuwd met Elisabeth van Horion, betr.
goederen te Baexem.
R.A.L., Fam. arch. Van Moorsel 184
2042. 1565 juni 6
Voor schepenen van Roermond verklaart Librecht Melers, priester, op verzoek van de proost
van St. Elisabeth (dal) getoond te hebben het oude papieren legerboek van het convent van
O.L. Vrouw Munster d.d. 1428 en schepenen geven daarvan vidimus (idem 1418 folio 26).
Hoofdgerecht 366
2043. 1565 december 12
Anna van Egmond gravin van Horn verpandt namens haar zoon Phlips van Montmorency,
graaf van Horn, aan mr. Goddert van Odenhoven, kanunnik te Thorn en diens broer Daniel de
aanwas bij Stevensweert genaamd Calverengriend voor 1300 carlosguldens.
R.A.L., Wessem proces 1671
2044. 1565 december 31
Johan van Zours, sedert 1550 voogd en rentmeester van Wassenberg, verwerft Tonedenhof (tg
Nehenhof) te Melick van Maria Fijnemans van Roermond, sedert ca. 1550 weduwe van Jaspar
van Loersfeldt, welke laatste het goed van zijn vader had geërfd. Uit de hof gaat een jaarrente
van 25 rijdersguldens aan Jaspar’s broers, benevens 2 kapoenen en 3 albus aan Genhof te
Melick en 2 of 3 cijnspenningen aan de leenbank van Paarlo te Odiliënberg. De koopsom is
2900 enkele bescheiden daalders, 1000 nu te voldoen, 1000 over 2 jaar en 900 als jaarrente
van 45 tot de inlossing. Aanwezig Frans en Joost van Loersfeldt, Ruth en Johan Fijnemans en
Dederick Heuft en Frans van Reckum, namens verkoopster, en Heinrich van Olmissen
genaamd Mulstroe, Jelis van Baexen, Winand van Zours, Dionis Kremer en de
gerechtsschrijver Hans van Beick namens koper. Het goed is Guliks leen uit de mankamer van
Wassenberg.
Maasgouw 1988, p. 57-59
2045. 1565
Coutumes particulières en 29 articles du bourg (vlek) Montfort, vernieuwd 1565.
Guillon 173, koper Gemeente Montfort fl. 7,50
2046. 1565
Testament van Dirk van der Lippe genaamd Hoen, gehuwd 1) Adelheid Schenk van
Nideggen, waaruit zoon Kaspar, en 2) met Anna van Merode, waaruit dochters Margaretha
(gehuwd met Willem van Cortenbach) en Veronika.
Reichskammergericht dl. 10 p. 180-181
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2047. 1566 januari 13
Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond attesteren dat Maria Fijnemans, weduwe
van Jaspar van Loersfeldt, en haar meederjarige kinderen Frans, Mechtelt, Elisabeth en Jaspar
van Loersfeldt en haar bloedverwanten en broer Joost en Rutger van Loersfeldt en Johan
Fijnemans instemmen met de verkoop van de Tonedenhof te Melick, Guliks leen van
mankamer Wassenberg aan Johan van Zours. Gadert Mereel en Dederick Heuft, schepenen
van Roermond, en Dirk van Cruchten, gasthuismeester, verklaren dat de hoeve schade
geleden heeft door de Roer.
Maasgouw 1988 p. 59
2048. 1566 februari 28
Accoord tussen Godaert van Erp genaamd Warrenberg, kapitein te Utrecht, en Johan van Erp
genaamd Warrenberg zu Langenfelt inzake verkoop tussen beide, gedaan op last van de graaf
van Horn. Getuigen: Daniel van Nunhem, drost te Horn, Godart Hillen, Lambert van
Boesshusen, proost te Breda, mr. Godard van Odenhoven, kanunnik te Thorn. Johan zal aan
Godert het Huis Warrenberg overgeven enz. Godert levert Johan.
R.A.L., Horn 332
2049. 1566 april 14
Voor schepenen van Stevensweert draagt Lens van der Heyden over aan Alet Koix van
Roermond een erfrente van 5 hornsguldens. Met retroacta 1549 en 1560.
Venner, charters 131
2050. 1566 juli 5
Voor leenmannen van Holtmeulen verheft Wilhelm Kremer, burger van Roermond, hof en
goed tgen Broich in het kerspel Holtblerick, zoals Walraven van den Linden dat hield.
G.A. Venlo, leenregister Holtmeulen fol. 1000
2051. 1566 october 15
Margaretha (van Parma), landvoogdes der Nederlanden, schrijft koning Philips II dat het
gerucht gaat over een beoogde verdeling van de Nederlanden. Daarbij zouden krijgen: graaf
Brederode: Holland; Gelre verdeeld tussen de hertogen van Kleef en Lotharingen; prins van
Oranje: Brabant; Koning van Frankrijk: Vlaanderen, Artois en Henegouwen; keurvorst
August van Saksen: Friesland en Overijssel.
Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Freiburg, Herder, 4e band p. 259-260
naar Gachard, Correspondence de Philippe II 1, 473
2052. 1567 januari 20
Johan van Goer, landkommandeur der balye Biezen.
Grauwels II nr. 1574
2053. 1567 october 18
Maximiliaan II, rooms keizer, neent Anna van Egmond, gravin van Horn, in bescherming.
R.A.L., Nederweert 10; afschr. 1739
2054. 1567
In het hertogdom Kleef verhief zich een nieuwe “koning” van de wederdopers, de
schoenmaker Johan Wilhelmsen uit Roermond die met een bende van 300 man vele jaren lang
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door roof en moord het gehele land met schrik vervulde. Hij voerde veelwijverij in, gaf een
geschrift uit “Von dem groszen und lästerlichen Miszbrauch des unreinen Ehestandes” en
zorgde voor een nieuwe uitgave van Rothmann’s “Restitution oder Wiederbringung des
rechten und wahrhaften Verstandes der vornehmsten Artikel des christlichen Glaubes, Lehr
und Lebens”. Stelen en roven, leerde hij, zijn geen zonden, maar veel meer een recht in dit
nieuwe Godsrijk, alle goederen ter wereld zijn eigendom van Jesus Christus, nu echter zouden
hij (Johan) en zijn aanhangers jongelingen van Christus zijn en daarom kwamen ook hen de
goederen der wereld toe. Eerst in 1574 werd de “koning” van het nieuwe Godsrijk verraden;
hij kwam met zijn bende voor het gerecht. In 1580 stierf hij de vuurdood te Kleef.
Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Freiburg, Herder, 4e band, 1885 met
literatuurverwijzingen, p. 262
2055. vóór 1568 april
Philips van Montmorency, graaf te Horn, en zijn broer Floris van Montigny dragen over aan
de familie Neuenahr het recht van opvolging indien zij kinderloos overlijden, over de
heerlijkheden en het kasteel Weert en erfvoogdij over Thorn.
Neuenahr 1037 inv. Meurs 1600 D 554
2056. 1568 april 8
Voor schepenen van Haelen verklaart Mathijs Vinck, deken van de H. Geestkerk te
Roermond, pastoor te Horn, schuldig te zijn aan Marie Vinck, bastaard dochter van zijn broer
Willem Vinck, 200 joachimsdaalders à 30 st. brab. tegen 10 jaarlijkse rente, gaande uit
Mathijs’Loonse goederen, zijnde het Beggaardenland te Horn, groot 12 bunder. De rente is
losbaar met de hoofdsom. Na dode Marie zonder wettige erven valt de rente terug op Mathijs.
Bezegeld met gemeen schepenambtszegel.
Hoofdgerecht 113 proces 316
2057. 1569 maart 19
Herman Hondt en Griete, echtelieden, draagen over aan Johan Huils en Hilke, echtelieden,
een vrecht land in Leropperveld naast het erf van schout Lodewijk in der Horst en dat van de
kruisheren te Roermond. Oorkonders Johan van Montfort, richter, Johan Gerarts en Merten
Karis, schepenen te Odiliënberg. Richter zegelt en schepenen met schependomszegel.
Kruisheren Roermond p. 419-420
2058. 1569 mei 3
Ordonnantie van Anna van Egmond, gravin van Horn, inzake de wijze van getuigenverhoor.
R.A.L., Nederweert 10; 17e eeuws afschr.
2059. 1569 mei 10
Johan van Zours, voogd van het ambt Wassenberg sedert 29-4-1550, tevens benoemd tot
rentmeester van dat ambt.
Maasgouw 1988 p. 57-58
2060. 1569 juni 12 (waarschijnlijk 1560)
Voor leenmannen van Holtmeulen wordt Henrich van Baerick, als erfgenaam van wijlen heer
Peter van Brede, mede namens mede-erfgenamen beleend met de tiende te Breyell gelegen
genaamd de Nattertiend, zoals die toebehoorde aan Peter voornoemd, kanunnik te
Kranenburg.
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G.A. Venlo, leenregister Holtmeulen fol. 700
2061. 1569 december 12
Lijst van de jaarinkomens van Nederlandse edelen:
Willem prins van Oranje 152.785 guldens
Lamoraal graaf Egmond 62.944 guldens (+ 1568)
Jan (IV) van Glijmer markies van Bergen 50.872 guldens (+ 1567)
Floris van Montmorency baron van Montigny 11.250 guldens (+ 1570)
Philips van Montmorency graaf van Horn 8.473 guldens (+ 1568)
Gachard: Correspondence de Philippe II; II p. 115-116
2062. 1569 en later
Godert van Milendonk, heer te Goor en Meyl, in procedure voor Rijkskamergerecht tegen
Anna gravin van Horn, de schout van het land Horn en de gemeenten Heythuysen en Roggel
wegens weiderechten, grenzen, gevangenname, panding.
Reichskammergericht dl. 10 p. 199-202
2063. 1569-1570
Proces voor Reichskammergericht tussen 1) aanlegger Diederik van Myllendonk en
Drachenfels namens zijn vrouw Maria van Vlodrop, weduwe van Willem van der Lipp
genaamd Hoen, contra 2) verweerder graaf Herman van Neuenahr en Meurs c.s. en de
onderdanen van de plaatsen Krefeld en Krakau wegens wanbetaling lijf- en erfrenten, cijnsen
en pachten door die van Krefeld en Krakau (zie ook 1551).
Reichskammergericht Teil 6 M 1074
2064. 1569-1658
Proces voor Reichskammergericht tussen 1) aanleggers Willem Scheiffart van Merode te
Bornheim, Keulse raad en ambtman te Bonn, namens zijn vrouw Agnes van (den) Byland,
geboren dochter te Rheydt, zuster van de verweerder, en haar broers Hendrik van den Byland,
domheer te Mainz, en Bertram van den Byland (sedert 1574 Agnes als weduwe), 2)
verweerder: Otto van den Byland te Rheydt en Brempt, Gulikse hofmeester, oudste broer van
Agnes inzake erfenis vader Adriaan + 12-11-1549.
Reichskammergericht Teil 6 letter M 794
2065. 1570 februari 12 (Keulen)
Anna van Egmond, gravin van Horn, geeft Daniel van Nunhem, drost van Horn, instructie
voor een reis naar de bisschop (Gerardus) van Luik teneinde haar in het bezit van Horn te
laten, de bisschop de administratie en jurisdictie aan te bieden, tegen vruchtgebruik van een
jaarrente voor Anna.
Dülmen archief Croy Horne lias 4
2066. 1570 mei 10
Voor Willem Quyten, richter, Peter to Belfelt en Thijs aen gen Loe, schepenen van Beesel,
verklaren Jan Dyerickssoen in der Hoeven en Merye, burgers van Roermond en Jan’s zuster
Neel te hebben overgedragen het door hun moeder Alith Lenaerts van Swamen nagelaten
goed onder de dingbank (o.a. aan de Mergelstraat) aan Thiess van Belfelt en Ursell,
echtelieden, burgers van Venlo.
R.A.L., Schepenbank Beesel inv. nr. 42
345

2067. 1570
Johan van Holshuizen verpandt voor 60 daalders 1/8 van de tienden van de hof ingen Raedt te
Asselt aan Willem Quiten.
G.A.R., Kleine familiearchieven nr. 1
2068. 1570-1585
Proces voor Reichskammergericht in eerste instantie tussen Reinhart van Raesfeld zu
Lüttinghof (vest Recklinghausen) namens zijn vrouw Anna van der Lippe genaamd Hoen*
contra Maria van Vlodrop, weduwe van Willem van der Lippe genaamd Hoen, drostin te
Krakau, hertrouwd met Dirk van Myllendonk over pandschap Krakau.
* dochter van Bertram en van Beatrix van Galen.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
Reichskammergericht 4554
2069. c. 1570
Ceremonie bij belening van Heinsbergse lenen. De leenman zit op de knieën met gevouwen
handen met een zijden of andere buidel tussen zijn vingers voor stadhouder en twee
leenmannen en verzoekt de stadhouder het leen wat vrager verzoekt te willen belenen. In de
buidel zit een zilverstuk en een goudstuk. De leenman legt de eed af en kust de stadhouder op
de linkerwang. Vervolgens betaalt hij 4 kwart wijn aan de stadhouder, 2 kwart aan iedere
bijzittende leenman en 2 kwart aan de leenschrijver, de bode 1 hornsgulden en de portier 1
kwart wijn.
Mannbuch Heinsberg p. 254
2070. 1571 januari 24
Wilhelmus Lindanus, bisschop van Roermond, benoemt Henricus Montane, priester, tot rector
van het altaar van St. Martinus in de kerk van Horst op voordracht van Aegidius a Gheele, abt
van Averbode.
G.A.R., Waegemans nr. 186
2071. 1571 februari 11
Arnt Huen van Amstenrade, heer van Geleen en Henrich van Elmbt, heer te Borgharen,
verklaren dat hun zwager en neef Wilhelm Schenck van Nideck, door de landcommandeur te
Biezen in de Duitse Orde opgenomen, van adellijke afkomst is.
Grauwels I nr. 772
2072. 1571 april 18
Voor schepenen van Roermond dragen Geraeth van Horst en Nael (echtelieden) over aan
Jenne Dreyers een erfrente van 1½ daalder gaande uit een huis aan de Steeg en uit een huis
aan de Swalmerstraat.
Venner, charters 53
\
2073. 1571 mei 2
De schout van Swalmen en anderen doen een arbitrale uitspraak in een geschil tussen Johan
van der Ae en Lem Moeren over een grondruil.
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Venner, charters 416
2074. 1571 mei 24
Peter Vlegels, richter, Wilhelm Neysen en Claes Schloussen, schepenen te Beesel, oorkonden
dat Johan van Holthuizen en Helwich, echtelieden, verkopen aan Rutt en Jan Fijnemans,
gebroeders, 3 morgen en 24 roeden land. Zegelaars: Lodewijk in der Horst, landscholtis van
Montfort en de gemene schepenen.
G.A.R., kleine familiearchieven nr. 7
2075. 1571 juni 6
Voor schepenen van Roermond verklaart Arnt Pollart, rentmeester van het ambt Montfort, dat
hij in 1569 onder ede van Wilhelm van Gendt, raadsheer van het hof van Gelre, commissaris
ter zaken, verklaard heeft dat Gereth Ploigh op de hof te Linne een pandsom heeft geschoten
van 260 goudguldens en 200 daalders, waarbij hij jaarlijks uit die hof gerechtigd is te heffen
10 malder rogge en 12 daalders. De verklaring geschiedt op verzoek van Henrich Schrijver
van Dalen.
Minuut, hoofdgerecht 366
2076. 1571 vóór augustus 12
Onderhandelingen te Blois tussen Karel IX van Frankrijk en Lodewijk van Nassau, door
laatstgenoemde medegedeeld aan de Engelse gezant Walsingham. Bij een algemene aanval op
de Nederlanden en verdrijving der Spaanse heerschappij zou Vlaanderen en Artois aan
Frankrijk komen. Zeeland en overige eilanden aan Engeland. Brabant, Gelre en Luxemburg
aan het Duitse Rijk (te weten aan enkele vorsten, Brabant aan Oranje).
W.J.F. Nuyens; Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw; Amsterdam
1866 p. 188-194
2077. 1571 october 1
sint remigiusdag
Voor stadhouder (?) en schepenen van Beesel leent Thijss Buers van Roermond en Naele,
echtelieden, van Jan Eyckmans van Venlo en Entghen, echtelieden, 100 konings kruisdaalders
à 6%, gaande uit huis en hof te Rijckell “aen den Vaeren” en 1 morgen land elders.
R.A.L., Schepenbank Beesel nr. 42
2078. 1571 november 27-1
Nicolaus van Weshem, pater, en Agnes Spaerreboicks, zuster-procuratrix namens het gemeen
convent van (Maria) ter Weyde te Venlo, geven in halfpacht hun hof te Rijckel in het kerspel
Beesel aan Paulus van Maesbracht en Mary, echtelieden, gedurende acht jaren, ingaande 1
mei 1572 (= Klerkenhof te Beesel). Pachter moet ¼ van geoogst zaad weer als zaaizaad
bestemmen, na dorsen trekt pachter dat van de opbrengst af. Rest van graanoogst is half voor
verpachter. Pachter zal de tiend pachten of aan verpachter overlaten (verpachter is dus tevens
tiendheffer). De pachter zal de tiend ophalen en stro en kaf voor de beesten aanwenden.
Verpachter mag de 10 of 12 morgen land in het Lichteveld vrij verpachten. Pachter zal 1½
morgen schaapskoren zaaien met eigen zaad voor de gemeenschappelijke beesten. Pachter zal
jaarlijks 4 kalveren mesten. Pachter werkt met zijn eigen paarden; rest van het vee is half/half.
Bij schapen scheren levert verpachter bier; verpachter kiest dan een lam dat pachter moet
mesten en pachter houdt 16 varkens waarvoor verpachter geeft 1½ malder boekweit. Pachter
levert op Pasen 2 vette kalveren. Pachter houdt 2 knechten, 2 meiden, 2 schepers. Verpachter
stuurt de dorser, die de pachter huisvest en voedt; de dorser krijgt 1/36 van de opbrengst.
Pachter moet benodigde stro voor het dak leveren, de rest delen pachter en verpachter. Pachter
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moet “lyndert” en stoppelkruid zaaien voor de beesten. De broekschapen gaan met St.Lambert
buiten. De pachter krijgt 1/3 van het fruit, de rest levert hij aan het klooster. Pachter levert
verpachter 12 wagens turf te Venlo. Voor de zuivel betaalt de pachter 11 daalders en 4 “peers“kaas, met Kerstmis 6 kapoenen en 2 vette ganzen; op Pasen 300 eieren en 35 ll boter. De
pachter mag 100 schansen slaan voor de bakoven. Pachter mag uitsluitend in de koolhof vlas
zaaien. Landschatting voor 1/3 ten laste van de pachter. Borgen voor de pachters: Willem
Verbeeck en Willem Quyten.
Heimatmuseum Kevelaer; archivalia Mariaweyde
2079. 1572 april 23
Wilhelmus Lindanus, bisschop van Roermond, meldt de landcommandeur van (Alten-)Biezen
na de dood van Andreas de Monte als rector van het altaar van O.L. Vrouw in de parochiekerk
van Beek voor te stellen Johannes Hechtermans.
Grauwels I nr. 778
2080. 1572 mei 31
Harthart van Pallandt en Anna van Vlodrop, echtelieden, heer en vrouwe van Dalenbroek
dragen over aan Nicolaas Spee, schout, diverse percelen onder Herten c.a. in de akte nader
omschreven tegen jaarrenten aan de heer van Dalenbroek, schatvrijgoed. Schepenen van
Herten transfigeren.
(In 1766 gesplitst in 53 percelen.)
Register erfpachten Dalenbroek blz. 204-206
2081. 1572 juli 20
Voor schepenen van Roermond leggen op verzoek van Johan, de oude bode te (Odilien-)berg
en N.Jongen, halfman op de Kruisbroedershof te Roer een verklaring af over de rechten van
die Watersnaem? 1) op het Egelbroick te (Odiliën-)berg.
Minuut; hoofdgerecht 366
1) of Watersraey?
2082. 1572 juli 23
Relaas van bloedbad aangericht in Hieronymusklooster te Roermond door troepen van
Willem prins van Oranje.
Habets; Hieronymus p. 332-333
2083. 1572 juli
Soldaten van de prins van Oranje stropen de omgeving van Roermond af. Twaalf personen,
waaronder acht ruiters zijn op Tonedenhof te Melick ingekwartierd. Voeding en drank
bedroegen 50 thaler.Schade aan veldgewas nog 40 thaler.
Maasgouw 1988 p. 60
2084. 1572 juli
Relaas over de veldtocht van Willem prins van Oranje over de Rijn en de Maas in de
Nederlanden zoals vermeld bij Strada, Pontanus Cornelius Hasart, Michael Uwens, Kartuizer.
Deductie p. 102-104
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2085. 1573 januari 30
(De stadhouder van Gelre en Zutphen) beveelt te schrijven aan de schout van Kessel, Jan van
den Voirt onder toezending van twee verzoeken van de kerspellieden van Helden, om op te
geven de kosten van wederopbouw van de kerk, met klokken en nodige ornamenten en wat
100 bunder gemeente (die kerspellieden vragen te mogen verkopen) waard zijn; tevens de
inkomsten van de kerk.
Deductie p. 105
2086. 1574 juni 7 (te Wankum in ambt Krickenbeck)
Johan van Erp genaamd Warenborgh te Langeveldt beleent Diederik van Eyll Wolterszoon
met Volraitgoed in de voogdij Geldern, kerspel Aldekerk, zoals diens moeder Sophia van
Bonnenburg dat in leen hield.
Kasteel Rechteren regest 646
2087. 1574
Procedure voor Reichskammergericht, in appèl vorstelijke raden van Gulik, tussen Johan
Ruisch, burger van Roermond, aanlegger, contra Rembold Kannengiesser, burger en
burgemeester te Neuss, inzake beslag op goed van Johan wegens 800 daalders onder het
gerecht van Sittard.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht 4839.
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